Positiv, personlig och lokal

GULDKANT

Sommaren 2021

Söderköpings-Posten
I samarbete med Stadskärneföreningen, Söderköpings Kommun, Söderköpings Brunn, Restaurang Bakfickan, Håll Bar & Kök, Edgards på Lagnö, Ramunderstaden och Westerberg Fastigheter

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

54 000 ex
Rekordsto
r
upplaga

Pop-Up kultur i
hela Söderköping
Sid 14

Elviras dag i Söderköping
Sid 4-5

Magnus är skeppare

Skeppsdockans Camping & Vandrarhem
Vid Göta kanal, promenadavstånd
till Söderköping
Korskullens Camping, Stugor & Café
Även Bed & Breakfast i egen stuga,
våfflor, smörgåsar, glass m.m.
Frukost från 11/6
Vi erbjuder även cykeluthyrning
Boka på www.soderkopingscamping.se
Tel. 0121-21621 - Varmt välkomna!

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
GULDKANT

Sid 6

välkomponerad sommarmeny!

Glasstaden Söderköping
Sid 20

RESTAURANG
CAFÉ - PENSIONAT - EVENT

TEL: 0121-800 790 WEB: KANALMAGASINET.SE

Stegeborgs Hamnkrog

öppet till 22 varje dag hela sommaren
Musikquiz med fina priser torsdagskvällar
För övrig underhållning se hemsida

Välkomponerad sommarmeny!
Öppet till 22 varje dag hela sommaren
För underhållning se hemsida

BOKA BORD ELLER BESTÄLL TAKEAWAY!

BOKA BORD eller beställ takeaway - VÄLKOMNA!

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

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

Söderköping har mycket att
erbjuda boende och besökare
Detta nummer har tema ”Sommar” och vi fokuserar
på att presentera allt vad Söderköping har att erbjuda.
Nej förresten, det går ju inte i en tidning eller annat
media, för det är ju så mycket.

I detta nummer skriver vi om ”Restaurangstaden Söderköping”, men vi skulle också kunna säga ”Idrotts- och
friluftsstaden Söderköping”, ”Historiska Söderköping”,
”Trädgårdsstaden Söderköping” eller varför inte, ”Konststaden Söderköping”?
”Restaurangstaden Söderköping” introducerar vi genom en vandring till några av stadens restauranger där
inriktning och ibland ägare presenteras, även några matställen utanför staden. Det finns verkligen många att
välja på med olika inriktning. Söderköping var den stad
i Östergötland som ökade antalet restaurangbesökare
mest förra året. Lägg där till att vi i ett separat reportage presenterar några gårdsbutiker med matrecept från
Vikbolandet.
”Idrotts- och friluftsstaden Söderköping” här finns
det verkligen mycket att berätta. Söderköping ligger
inbäddat med stadsnära natur mellan Ramunderberget,
Alboga och den fantastiska skärgården.
På tal om skärgården så träffar vi i ett reportage skepparen Magnus Lindqvist som driver Skärgårdslinjen med
båtturer som utgår från Arkösund och Fyrudden med
Ämtö och Harstena som slutmål. Med Magnus kan du
åka på dagstur eller hyra stuga på någon av öarna.
Jag kom också att besöka Uvmarö och träffade av en
händelse tidigare kommunalrådet Bengt Almqvist som

Utgivningsplan 2021
Lördag 28 augusti

Tema: Mat och Dryck

Lördag 25 september
Tema: Jord, Skog och Jakt

Lördag 23 oktober
Tema: Bil och Däck/Julbord

på några år utvecklat området med gårdsbutik, restaurang samt hamn med gästservice. Det stora magasinet
från 1860-talet som flyttats från Herrborums ägor är
intressant att besöka.
”Historiska Söderköping” aktualiseras i detta nummer
av Lars Sylvan och Lars Hedenström som fortsätter serien om ”Båtbyggeristaden”. Verkligen intressant läsning
för oss som inte känner till vilken betydande plats för
båtbyggeri staden var för 100 år sedan. Sedan har vi naturligtvis det intressanta och kanske mer kända ”Medeltida Söderköping”.
En bubblare som kommit starkt på senare år är ”Trädgårdsstaden Söderköping”. Roger Norman med medarbetare på kommunen gör verkligen ett mycket bra arbete
med att försköna staden med planteringar och blomsterarrangemang, något som Lars Sylvan uppmärksammar i
reportage. Sedan har vi ”Örtagården” på Skönbergagatan
18, som den ideella föreningen håller så fin under hela
säsongen. Tips, ta med fika eller lunch och slå dig ner helt
fritt vid någon av trädgårdsmöblerna.

Ett annat tema som kommit starkt på bara några år är
”Konststaden Söderköping”, mycket tack vare Söderköpings egna permanenta konstgrupp blandArt, med lokaler i Rådhuset. Även i år genomför man konstprojektet
”Åart” som roar och överraskar.
Elskåpskonsten i Åromenaden byter namn och blir
nu ”Konstrundan i Söderköping”, i och med att den förlängs från Söderköping Brunn och tillbaka via Skönbergagatan och Hagatorget till Garvaregården. Nio nya verk

Glad sommar önskar vi er alla!

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

Ägare och
redaktör

- Vi brukar försöka hitta en tidning eller ett media
som når vår målgrupp. Hushåll och fritidshusinnehavare på landsbygden utanför de kommunala avloppsnäten.
I det avseendet känns det som Söderköpings-Posten är
helt rätt. Även om avloppsnäten är rejält utbyggda i stora
delar av Söderköpings kommun, kan också vårt budskap
nå rätt genom att landa i handen på en kafébesökare
på genomresa. Jag upplever också att vår kontakt med
människorna bakom tidningen, med Åke i spetsen, alltid
fungerat jättebra.

Joakim Hellberg

Skandinavisk Ecotech AB

Tema: Jul och Vinter

Telefon 0121- 421 35

Åke
Serander

Månadens annonsör

Lördag 27 november

Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping

har tillkommit och som visar stor skicklighet och bredd
bland lokala konstnärer. Var med i tävlingen och rösta på
vilket verk du tycker är bäst, läs mer om detta i tidningen.
”Söderköping, så nära paradiset man kan komma”, skaldar konstnären Gunilla Dahlgren med ”Lilla fruntimret”
på sin elskåpskonst i korsningen Skönbergagatan-Nybrogatan. Jag instämmer helt, Söderköping är en fantastisk stad att besöka och leva i.

Detta nummer delas även till många
hushåll i Norrköping och Linköping

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

Ökad upplaga i samarbete med
Stadskärnan, Söderköpings
Kommun, Restaurang Bakfickan,
Söderköpings Brunn,
Håll Bar & Kök, Edgards på Lagnö,
Ramunderstaden samt
Westerberg Fastigheter

”

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

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

SÖDERKÖPING
en plats full av möjligheter!

Spendera en dag eller två i Söderköping.
Utforska Drothem; stadens medeltida
kvarter, upplev en slussning i hamnen
vid Göta kanal och upptäck stadskärnans
personliga butiker.

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

Längtar ni ut? I appen naturkartan.se
och på vår webb presenteras alla
möjligheter till naturupplevelser genom
vandrings-, cykel- och kajakleder,
badplatser, och naturreservat. Både
stadsnära eller i S:t Anna skärgård.

Brandvarnare
Kolla så att de fungerar och gör rent dem.

Pulversläckare
Kontrollera att den är hel och har rätt tryck.

Njut av hav, klippor och närodlad mat i
vår natursköna skärgård.
Skärgårdslinjens turlista och
information inför ert besök finns på vår
webb. Vi ses i sommar, i Söderköping!

Brandfilt
Hänger den där den ska?

visit.soderkoping.se
naturkartan.se/soderkoping
Läs mer på rtog.se
RTOG_annons_Soderkopingsposten_maj2020.indd 1

VARMT VÄLKOMNA
ÖNSKAR

CAMILLA, SOPHIE,

ÅSA, JOHAN, LOUISE

2020-05-13 12:53:07

2
1 000 m

KLÄDER & SKOR
VI HAR ÖVER 35 ÅR I BRANCHEN

HERR DAM SKOR
S-6XL 36-56 36-50

0123-209 33 - E22 - skokladladan.se

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, Lörd 10-16, Sönd 11-15
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Söderköping

En dag i Söderköping så att barnen har kul
"Efter lek och bad är det
alltid gott med glass. Då
tycker jag att Smultronstället är jättebra. Det är
bra för att det är som på
en restaurang fast man
beställer glass istället
för mat!"

Familjen är samlad på Brunnens uteservering.

Elvira och familjen åt lunch på Söderköpings Brunn.
Vi är familjen Sterling. Jag heter Elvira och jag fyller
tio år supersnart! Jag har en lillebror som heter Valter
och han är åtta år. Jag har en mamma som heter
Maria och en pappa som heter Björn. Jag har bott i
Söderköping hela mitt liv. Jag vet ganska mycket om
Söderköping.
Vi presenterar Söderköping för er som kommer hit
och du som bor här ska få inspiration. Nu vill jag ge
tips på en dag i Söderköping som du och din familj
kan uppleva.
Det finns en Djungellekplats som ligger på Ringvägen.
Den är rolig för att det finns en stor ”inte-nudda-mark”
bana. Halva sidan är vanlig med klätterställning, gungor,
lekstuga och gungbräda. Den andra halvan har djungeltema med små burar man kan sitta i, och så finns det ett
litet café och en rutschkana. Vi var där och lekte och det
var kul. Min favoritsak där är gungbrädan.

I Söderköping finns roliga lekplatser.
Bredvid lekparken finns det en tennisbana. Jag och
Valter spelade tennis där. Det är gratis att vara där men
man måste ha med egna bollar och racket. Men det finns
inget nät så vi brukar ställa våra cyklar istället.
Efter tennisen tog vi oss nerför backen till centrum.
När vi kom till Munkbrogatan såg vi platser där Madicken är inspelad. Förra året var jag och min mamma på
Madickenvandring. Hon som berättade på vandringen
hade klätt ut sig till en piga. Jag fick skjuta ärtor ur ett
rör i ån. Det var roligt! Vi fick en kringla, för att Abbe i
Madicken brukar baka kringlor.
Från Munkbron ser man en röd kyrka som heter Sankt
Laurentii kyrka. Där finns en tron som man kan leka att
man är kung eller drottning i. Kyrkan har också ett stort
klocktorn. Nära kyrkbacken ligger Rådhuset. Det är gult
och stort och bredvid Rådhuset finns glasskällaren. Min favoritglass är Oreoglass i strut med krossade Oreokakor på.
Det finns en vit kyrka i Söderköping också. Den

heter Drothems kyrka och i den döptes jag. Nära den
kyrkan kan man gå och titta på en massa gamla hus och
jag tycker det är spännande och fint med förr i tiden.
Söderköping är väldigt gammalt. Det var en tjej som
gav Söderköping till sin syster. Det står på en staty vid
Hagatorget. När jag fyller år tycker jag att Valter ska ge
mig en stad! På Hagatorget finns en fontän och man
kan fika på ett hembageri som heter Jannes. Det är jättegott där.
Vi lekte på Eivorlekplatsen som ligger på Skönbergagatan nära Blå Porten. Den har en karusell, gungor, sandlåda och rutschkana. Jag vet inte vad den heter egentligen
men vi kallar den Eivorlekplatsen för att min mormorsmor Eivor bor nära den. Min mamma säger att när jag
och min lillebror var små gick vi mycket till den för att
den har staket runt hela parken. Det är bra för då kan
inte små barn smita. Jag tycker att karusellen är roligast
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Tennismatchen är i full gång.

Leker i Madickens fotspår.

Elvira och Valter busar på Munkbrogatan.

Elvira och Valter.

Roligt att hoppa från bryggan.

Chokladexpressen är en favorit.

där om jag inte snurrar för mycket, för då mår jag illa.

att bada i kanalen är att man kan hoppa från en brygga,
att det går att simma långt och att det finns många olika
ställen att bada på.
Eftersom det inte är vågor i kanalen är det också superbra att paddla SUP där. Förra sommaren gjorde jag
det tillsammans med min bästa kompis Ellen. Det var en
av de bästa dagarna någonsin tycker både jag och Ellen.

Vill du ha ännu flera tips så kan du gå till Stinsen på
Margaretagatan. Där ligger stadsbiblioteket och Turistbyrån. Personalen där hjälper dig om du behöver hitta
rätt. Passa på att låna en bra bok också! På sommaren är
det perfekt att bygga en läskoja på studsmattan och ta det
lugnt efter en dag på stan.
Jag hoppas att du och din familj gör den här roliga
utflykten!

Till lunch åt vi på Söderköpings Brunn. Från barnmenyn valde jag oxfilé med pommes. Det var jättegott. Valter åt pannkakor med sylt och grädde.
De har renoverat Brunnen och jag tycker att det är
jättefint. Det är ett hotell som har en stor pool utomhus
och spa inne på hotellet.
Ganska nära Söderköpings Brunn ligger slussen
Tegelbruket. Det finns en fin skog där och om man går in
i den kommer man till ravinen. Där är det roligt att leka
kurragömma. Ibland lägger vi kottar i bäcken.
Göta Kanal går igenom Söderköping. På en del ställen
får man bada och det tycker jag är jättekul! Det finns en
camping som heter Skeppsdockan och vid den finns en
brygga med badstege. Det som jag tycker är bäst med

Efter lek och bad är det alltid gott med glass. Då tycker
jag att Smultronstället är jättebra. Det är bra för att det är
som på en restaurang fast man beställer glass istället för
mat! Det är roligt att titta på de fina bilderna av de goda
glassarna som finns i menyn. Min favoritglass där heter
Chokladexpressen. Som man hör på ordet är det mycket
choklad i den. Jag älskar choklad.
Jag valde så klart Chokladexpressen men Valter valde
Pastell. Mamma valde Chokladsväng och pappa valde
Finess. Det var jättegott att äta glass på Smultronstället.

Elvira Sterling
Text

Björn och Maria Sterling
Foto

Notera att det är förbjudet att bada närmare än
50 meter från sluss eller bro i Göta Kanal.
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Söderköping
"Innan jag började som skeppare
drev jag först kiosken i min ungdom
på Harstena och senare
restaurangen. Än idag är
verksamheten ett familjeföretag,
mor och far hyr ut stugorna,
pappa fiskar, min bror har rökeriet
och även handelsboden."

Två glada kaptener, Kenneth och Magnus.

M/S Ellen af Harstena.

Skepparens vy på Svanö.

Strandhugg vid Gubbö kupa.

Harstenas hamn i kvällssol.

Magnus är skeppare på Skärgårdslinjen
Är du intresserad att uppleva en av Sveriges
vackraste skärgårdar? Då tycker jag att du ska ta en
tur med Skärgårdslinjen. Jag träffar Magnus
Lindkvist, boende på Harstena och skeppare på
Skärgårdslinjen. Magnus släkt har i generationer
varit fiskare på Harstena, men hans morföräldrar
började i liten skala även med turistverksamhet.
Idag har familjen flera verksamheter på Harstena
och stuguthyrning på både Harstena och närbelägna
Ämtö.

Skärgårdslinjens två båtar utgår från Arkösund i norr och
från Fyrudden i söder, båda turerna har Harstena som
slutmål. På Harstena kan du vara några timmar under
en dag för att därefter åka tillbaka till fastlandet. Båten
från Arkösund till Harstena avgår kl 9:30 och angör på
vägen Tyrislöt vid kl 11.00 för att sedan komma fram till
Harstena kl 12.00. Båten från Fyrudden avgår 10:00 och
är på Harstena kl 11:30. På båtarna finns möjlighet att
köpa fika, dryck och tilltugg. Båda båtarna går dagligen
hela sommaren, från den 23 juni fram till 29 augusti.
Biljett bokar du via Skärgårdslinjens hemsida, men finns
det platser kvar går det att lösa på båten.
Magnus har två skärgårdsbåtar, den ena som går från
Arkösund, via Tyrislöt, heter M/S Svanö och är byggd
1899 och den andra som går från Fyrudden heter M/S
Ellen af Harstena och är byggd 1885.

Vad kan man göra på öarna?
- På Harstena kan man upptäcka den genuina kulturen och skärgårdsnaturen, bada från klipporna, äta
på restaurangen, köpa glass, fika på bageriet, strosa
längs stigarna samt gå på museet. Där visas hur livet i
skärgården var innan dagens moderna tider. Det finns
ett rökeri där man kan köpa rökt fisk som fiskats runt
udden. Med min far kan man boka en fisketur och

hjälpa till att ta upp näten med flundror och abborre.
Ämtö är ett naturreservat, här kan man utöver att bo
i stuga, utforska friluftslivet som ön har att erbjuda och
bada på den fina lilla sandstranden. Mat får du ta med
dig själv, men här finns även en liten kiosk med det nödvändigaste. Vistelsen på Ämtö kräver lite mer personlig
planering än resmålet Harstena.

Hur går båtturerna, upplever jag den
varierade naturen med skär på nära håll?
- Vi snirklar oss fram genom trånga sund och på öppna fjärdar och har valt att inte köra i farleden utan delvis
gå en annan väg från Arkösund till Tyrislöt, ”Kung Valdemars segelled”, nedtecknad redan på 1200-talet. Då
roddes sträckorna av olika roddarlag som byttes av längs
kusten.
Skärgårdslinjen var från början ett EU-projekt. En
förening ”Skärgårdsentreprenörerna” bildades 2004 då
det blev lite mer linjetrafik, än tidigare chartertrafik.
EU-projektet pågick under några år. Jag körde mindre
taxibåtar och förlängde säsongen när de större båtarna
slutade köra. En av entreprenörerna hade en större båt,
M/S Viskär, som såldes inför säsongen 2019. Samma år
köpte jag M/S Svanö och M/S Ellen af Harstena.
Innan jag började som skeppare drev jag först kiosken
i min ungdom på Harstena och senare restaurangen. Än
idag är verksamheten ett familjeföretag, mor och far hyr
ut stugorna, pappa fiskar, min bror har rökeriet och även
handelsboden. Bageriet har min svägerska och hennes
syster drivit i många år, men nu är det utarrenderat liksom restaurangen. Vi har fullt upp att göra.

Hur är bokningsläget för boendena på
Harstena och Ämtö inför sommaren?
- Det har aldrig varit så mycket uthyrt så här tidigt

på säsongen. Även förra året var det mycket bokat under
hela sommarsäsongen. De mindre stugorna brukar bara
hyras ut för en dag eller några dagar, men vi ser nu att
även de hyrs ut för längre tider.
Utöver Skärgårdslinjen har vi på torsdagarna en tur
till Häradskär från Fyrudden. Man kan också åka på
sälsafari på söndagar från Fyrudden och på onsdagar från
Tyrislöt. Den turen går till ett sälskyddsområde utanför
Harstena, Sandsänkans fyr, på gränsen mellan S:t Annas
och Gryts skärgårdar, här ser vi alltid säl. Vi går också
iland på Harstena, där man under en guidad tur får lära
sig om öns intressanta historia.

Tycker pappa att sälarna äter upp fisken,
frågar jag lite fördomsfullt?
- Ja det tycker han, skrattar Magnus, och så har vi även
de hungriga skarvarna.
I år kommer vi också, i samarbete med Arkösunds
hotell, åka en skärgårdstur med M/S Svanö. En kvällstur på lördagar där hotellets goda mat serveras ombord.
Som tidigare kör vi även abonnerade gruppresor, som till
exempel vid bemärkelsedagar, bröllop och företagsevent.
Naturligtvis hoppas vi kunna ta upp dessa aktiviteter allt
mer, när det blir mer vanliga tider.

Vad tänker du om framtiden?
- Jag har tankar på att utveckla paket med båtresa boende - aktiviteter. Paketerade för härliga upplevelser i
skärgården.
Jag tackar Magnus för pratstunden. Han har i alla fall
övertygat mig om att i sommar ta en båttur för att uppleva den vackra Östgötaskärgården.

Åke Serander

7

Musik på Brunnen
Söderköpings Brunn och Strenge & Wingren presenterar stolt

Mat, Musik & Upplevelse

Albin Lee Meldau
2 juli

Solala
3 juli

Brolle & Mimi Werner

31 juli

Moneybrother
15-16 augusti

Magnus Carlsson
25 juli

Rigmor Gustafsson
11 augusti

Emil Ernebro & Filip Jers

22 augusti

Louise Hoffsten
14 augusti

Patrik Isaksson
25 augusti

Följ ”Musik på Brunnen” på Facebook för att få senaste information och för att se vilka nya artister som kommer till Söderköpings Brunn.
Vi följer rådande restriktioner och reserverar oss för eventuella ändringar.

Köp biljetter via
www.strengewingren.se
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Söderköping

”

Det är rogivande och
harmoniskt att glida fram
med båten över vattnet.
Stressen i kroppen från
arbetsveckan rinner av i den
uppfriskande sjöluften.

Britta och Lennart hämtar upp med båten vid
Kalvholmens Camping.

Getterna hälsar nyfiket när vi kommer med båten.

En weekend
hos Britta
och Lennart
på Hindö

Regnet faller mot vindrutan när vi kör från
Söderköping mot Kalvholmens Camping i Sankt
Anna. När vi kommer fram har det slutat regna och
solen börjar försiktigt leta sig fram bakom molnen.
Britta och Lennart möter upp med båten vid bryggan.
Vi har fått chansen att gästa deras unika bonde på
Hindön, första helgen i maj, en dryg månad innan de
officiellt öppnar upp för gäster. Britta ger oss varsin
flytväst innan vi går ombord och lättar ankar.
- Vi fick möjlighet att köpa Hindö 2016, sedan dess
har vi renoverat och restaurerat marken, och flera byggnader på ön. Sedan mars 2020 bor vi här permanent,
berättar Britta.
Lennart kör båten med van hand till grannön där vi ser
till getterna och ger dem mat. Det är tre fina getter som
glatt möter oss vid strandkanten.
- Jag hade sagt till våra barn att jag gärna skulle vilja
ha getter som kan hjälpa till att få bort grenar och sly i
markerna. När jag fyllde år gav de mig getterna i present,
berättar Lennart.

Britta vid entrén till Sommartorpet där frukosten serveras.
Vi åker ett varv med båten runt Hindö medan Britta
och Lennart engagerat pratar om öns historia och hur
de varje dag, med stolthet och glädje, arbetar med att
förvalta och återställa marken och husen på ön. När de
tog över var byggnaderna förfallna och mycket av marken igenvuxen.
- Ön är på 45 hektar och vi är, bortsett från ett sommartorp, ensamma på hela ön.
Står vi uppe på kullen vid vårt hus kan vi se platsen
där min mor föddes och där min morfar arbetade. Lite
längre in i viken bodde farbror Sten på Ytterå och farmor
på Tallborg, berättar Lennart.
Det är rogivande och harmoniskt att glida fram med
båten över vattnet. Stressen i kroppen från arbetsveckan
rinner av i den uppfriskande sjöluften.
Vi går i land och blir visade till Sjöboden där vi ska bo
under vårt besök på ön. Stugan ligger, som namnet säger,
precis intill vattnet. Det är en smakfullt inredd stuga med
fyra sovplatser, varav en dubbelsäng och ett loft med två
enkelsängar.
- I den här boden har vi hittat kryddorna som de använde för att göra ansjovis med strömming som fiskades

och levererades från ön. På 60-talet byggdes den sedan
om till sommarboende, berättar Lennart.
Britta visar oss runt på gården. Katten Tiger gör oss sällskap när vi tittar in i de tre övriga stugorna som finns till
uthyrning. I Sommartorpet som ligger lite längre upp på
land finns ett familjerum med fem sovplatser. Annexet
ligger bredvid och är en liten stuga med tre sovplatser.
Guldläget kallas stugan som ligger vid strandkanten, lite
avskilt från övriga byggnader, med fönster ut mot vattnet.
- Jag tycker om att rusta upp och återanvända saker
som finns på ön. Den här gamla och fina dörren t.ex. har
jag tänkt ska bli sänggavel till dubbelsängen i Sjöboden,
berättar Britta innan hon går vidare från arbetsplatsen
för att visa hönsen i en annan del av ladugården.
På gården finns det flera djur bl.a. höns och en tupp,
två katter, två hundar, tre getter och flera får. I början av
sommaren kommer dessutom åtta kossor som ska beta
på ön.
Efter rundvandringen går vi tillbaka till Sjöboden för
en stunds vila innan det är dags för kvällsmat.
Britta möter upp utanför Sommartorpet och visar oss
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Vy från båten in mot Hindö. På bilden ses bl.a. Sjöboden där vi bodde och bastun längst till höger.

Sjöboden med underbar utsikt.

Vy från en av utsiktsplatserna på ön.

Katten Tiger vilar i morgonsolen.

Rogivande skärgårdsmiljö.

in i det gammaldags, genuina lantköket. Till förrätt bjuder hon på en underbart god nässelsoppa med kokta ägg
från gården. Egen uppfödd kalv och en vegetarisk kotlett
med goda grönsaker bjuds till huvudrätt. Efterrätten är
pannacotta med björnbärssylt från ön.
Maten vi serveras är exempel på rätter som kommer
finnas möjliga att beställa för gästerna här under sommaren.
- Vi kommer att erbjuda olika middagskorgar som
går att beställa, där gästerna själva får grilla utanför sin
stuga. Det kommer finnas både kött- fisk och vegetariskt
alternativ att välja på.

vit restaurang samt gjort prisbelönt leverpastej och korv.

Lennart har stor sjövana och har tagit Sjöbefäl klass
8. Det är han som kommer erbjuda båtturer till turisterna i mån av tid under högsommaren.
- Det är resan som är målet. Vi har drivkraften och
viljan att återställa. Det är jätteroligt. Varje moment
som blir klart är en tillfredställelse. Hela poängen med
att starta Bad & Breakfast är möjligheten att få träffa
människor och låta dem ta del av den här unika skärgårdsmiljön. Här finns flera båthus, ladugård, vacker stenmur,
ståtliga ekar, drängstuga, vedbodar, smedja och sjöbodarna som vi renoverat, förklarar Britta.

Mellan maträtterna får vi veta mer om parets bakgrund
och Britta berättar om sin kärlek till lokalproducerad
mat och matlagning. 2010 fick hon den ärofyllda utmärkelsen Östergötlands matambassadör. Då ingick det t.ex.
att åka ut till skolor för att prata om svensk matkultur
med eleverna.
Britta och Lennart är lantmästare och har gedigen
lantbruksbakgrund. De har drivit släktgården i Vånga i
30 år, haft en 200 korsbesättning inriktad på avel med
Hereford och Angus. De har ägt köttbutiker baserat på
egenproducerat kött, sålt närproducerat till skolkök, dri-

Mätta och glada somnar vi i Sjöboden senare på kvällen,
för att sedan vakna upp till en blå himmel och strålande
sol morgonen därpå.
Vid klockan nio har Britta dukat upp god frukostbuffé med bl.a. kardemummadoftande kaffe, juice, färskt
bröd, olika pålägg, fil, flingor och ägg. Frukosten avnjuter
vi i trädgården uppe vid stora huset med underbar utsikt
över vattnet och sjöbodarna. Britta och Lennart gör oss
sällskap vid trädgårdsbordet.
- På ön har 30 hektar restaureringsprojekt genomförts
och 3000 kubikmeter skog har huggits ner. Nedanför
huset ska det odlas och bli vall så det blir mat till fåren i
vinter, berättar Lennart.
Lennart arbetar framförallt med att återställa jordbruket på ön medan Britta bygger och inreder. Britta berättar att hon har lärt sig snickra i samband med flytten till
ön. Det första hon byggde var ett dass på gården. Hon
tog hjälp av Youtubeklipp för att se hur hon skulle göra.
Senaste året har Britta även tagit jägarexamen och
fritidsskepparexamen.

Under frukosten får vi veta att det finns möjlighet till
bad vid flera vikar på ön med naturlig sandstrand. Då det
ännu inte är så varmt i vattnet väljer vi istället att avsluta
vistelsen med en promenad till öns högsta utsiktsplats
innan vi kliver ombord och Britta kör oss tillbaka till
fastland med båten.
Britta och Lennart lever sin dröm på Hindö, ett verkligt
smultronställe i Sankt Anna skärgård. Hit kommer vi
gärna tillbaka.

Mikael Karlsson
Text och Foto
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"Konstnärsgruppen blandArt driver
galleri i Rådhuset och flyttar
dessutom ut sin sommarutställning,
Å-art, ut i Storån. Ännu mer konst
kan avnjutas på Söderköpings
konstrunda där 17 elskåp har
förskönats med konstverk av lokala
konstnärer och bildar ett
annorlunda konstgalleri."

Utsikt över staden.

Foto: Crelle Ekstrand

Söderköping
på egen hand

Ät gott, se på båtarna och koppla av vid Kanalhamnen.
Göta kanal, som leder dig till kanalhamnen. Här kan du
följa båtarnas väg genom slussen, hisnas över historien
om detta Sveriges längsta byggnadsmonument med 58
slussar fördelade på 190 km. Även här kan du njuta av
både glass och mat i folkvimlet.

Söderköping är en underbar stad att strosa runt i.
Runt om i vår mysiga stad erbjuds lokal glass- och
matkultur. Berika därtill ditt besök med kultur
och natur.

Vill du förflytta dig till när Söderköping var en medeltida storstad finns mycket att välja på. Vid de historiska installationerna kan du både lyssna och läsa. De
finns tillgängliga året om - dygnet runt; Paviljongen
vid Vintervadsgatan, Tronen i kyrkparken och S:t Ilians
kyrka under jord i Kanalhamnen. Därtill finns tolv skyltar om arkeologiskt intressanta platser och fynden som
gjorts där. En av platserna är också en installation, med
Kjorteln som fladdrar i Färgargränd. I sommar visas en
utställning i centralt beläget skyltfönster om medeltida
bad, badsäsongen till ära.

Sedan är det dags att resa in i nutiden och Söderköping
av idag. Då är utsiktsplatsen på Ramunderberget en perfekt start. Ta de 318 trappstegen uppför berget med start
vid slussen vid Göta kanal. På väg upp finns flera avsatser
att stanna till på, för vila och för att njuta av utsikten. Väl
uppe har du en vidunderlig utsikt över staden och med
utsiktskikaren (gratis!) ser du detaljer du aldrig sett förr.
Passa på att ta en tur på en av lederna när du ändå befinner dig i naturreservatet. Vill du ta en riktigt lång tur
rekommenderas Borgbergsleden, elva kilometer, som går
till Borgberget med en av Sveriges största fornborgar Ramunderborgen. Fler förslag på vandringsturer finns
på naturkartan.se

Res vidare i tiden från medeltiden via sommarens nya
skyltar på åtta broar som berättar om respektive bro och
dess omgivning. I Brunnsparken berättas om Brun�nens historia, kurerna, gästerna och byggnaderna. Från
Brunnsparken är promenaden kort till kanalbanken vid

Allergibesvär, solskydd?

Välkommen in till oss på Apotek
Hagatorget i Söderköping.
Det finns även kall dryck att köpa
när du väntar på din tur.

Väl nere i stadskärnan igen kan en stund i en av stadens fyra konstträdgårdar lugna pulsen. Ett besök där är
en bra start på eftermiddagens konstupplevelse i staden.
Konstnärsgruppen blandArt driver galleri i Rådhuset
och flyttar dessutom ut sin sommarutställning, Å-art, ut
i Storån. Ännu mer konst kan avnjutas på Söderköpings
konstrunda där 17 elskåp har förskönats med konstverk
av lokala konstnärer och bildar ett annorlunda konstgalleri. Vill man istället se mer av trädgårdar finns både
Örtagården och Hagaparkens rosarium eller parkmiljöerna Brunnsparken och Korskullen.
Innerstaden är full av fina hus och gårdsmiljöer från
17-, 18- och 1900-talen, några är t.o.m. äldre än så.
När du strosar runt i staden kanske du undrar över något hus eller vill veta mer om kyrkorna, rådhuset eller
kanalen. Då kan en broschyr vara ett bra sällskap. Broschyrerna finns att läsa digitalt eller ladda hem från
www.visit.soderkoping.se/sv/broschyr och går att hämta på
Stinsen.

Monica Stangell Löfvall

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

Foto: Mattias Brauns/Östergötland i Bilder

7%

Rabatten gäller ej receptbelagda
läkemedel och kan inte kombineras
med andra erbjudanden

mån-fre 9-18, lör 10-14
Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51

Vi firar
10 år!

Tävlingar och erbjudanden
i butiken och på lekdax.com
Ett hjärtligt tack till alla
våra underbara kunder
Fixpunkten Köpcentrum
0121-13230 - www.lekdax.com
Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14
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Ett stort tack till våra sa
marbetspartners, ert stö
d är helt avgörande för
att vi ska kunna ge stöd
till våra små företag och
nyföretagare.
Vi önskar er en skön somm
ar!
sa på att anmäla dig till nästa
Vi behöver bli fler nyföretagare, pas
ber, och förverkliga dina drömmar.
Starta eget kurs som börjar i septem

Guldsmedsmästare som
omarbetar, reparerar och
nytillverkar vackra smycken
med stor passion.

Anmäl dig redan nu till inf
ormationsmöte den 18 au
g kl.17:00
Plats: Coffce Hagatorge
t 1 (och digitalt)
rcentrum.se
rkoping@nyforetaga
de
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i:
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gu
au
16
n
mälan dig senast de

An
För tidsbokning:
info@guldmakeriet.com - 0121-155 33
Följ oss på:
guldmakeriet
guldmakerietisoderkoping
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EKLUNDS SPOLTEKNIK
Avloppsspolning / tv-inspektion

EST erbjuder
- Avloppspolning (hetvatten)
- Spolning dräneringar
dagvatten system
- Tv-inspektion (filmning rör)
- Klottersanering

välkommen att
boka boende hos
oss i sommar

Slussen Rum B&B ligger vid
Göta kanal, gästhamnen och
slussen, centralt i händelsernas
centrum. Vi tar emot privatgäster,
grupper och företag.

Välkommen att kontakta
Fredrik (Frippe) Eklund
070-655 17 47
info@eklunds-spolteknik.se
www.eklundsspolteknik.se
Följ oss gärna

www.slussenrum.se
0121-155 46
slussenrum@gmail.com

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

S
Varmt välkommen att
kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

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

Svensktillverkade

Alla mammor är
värda en blomma
Ring och beställ på telefon 0121-10204.
Swisha betalningen så levererar vi
buketten hem till mamma

Extraöppet Mors Dag 9-16

Öppettider

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

Dam, Herr och Barnboutique

FÖNSTER DIREKT ifrån FABRIK
KONKURENSKRAFTIGA PRISER!

JUST NU säljer vi andelar i Solkattens Queen!
E Zola Boko han är i dagsläget far till 19 miljonärer!
Drömmer du om att bli hästägare till en Travhäst?
Hör av Dig vi skickar gärna prospekt

Lilla Bäckermåla Valdemarsvik 0705 89 09 39
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www. bioconsultingab.se

Hos oss hittar du
sommarens klänningar
Vi har ett stort urval
att välja på
Välkommen till
Boutique Ramunda
Hagatorget 2
Söderköping
0121-139 06

Storgatan 8
Valdemarsvik
0123-210 10
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Olika nyanser av rött
kommer att dominera i
sommarens blomsterprakt i
staden. Gator, torg, parker,
broar, hamnområdet, ”portar
till staden” och besöksstråk
pryds.
Nu fylls staden av vackra sommarblommor.

Roger Norrman ansvarar för blomsterutsmyckningarna i Söderköping.

Foto: Lars Sylvan

Foto: Lars Sylvan

Roger målar staden i hjärtats färger
Olika nyanser av rött kommer att dominera i
sommarens blomsterprakt i staden. Gator, torg,
parker, broar, hamnområdet, ”portar till staden” och
besöksstråk pryds. Roger Norrman, som ansvarar för
utsmyckningen, tycker ”hjärtats färger” passar som
färgtema efter den bekymmersamma period vi alla
upplevt. Lekfullare färger kommer också att
förekomma t.ex. i blomsterbollarna på Rådhustorget,
men också i planteringar nära stadens glasställen.

Tre veckor före midsommar börjar utplaceringen och
utplanteringen av årets blomsterarrangemang. Förberedelser har pågått i cirka ett år, vilket krävs för att beställa
pluggplantor i tid. I början av maj fylldes krukor, kuber,
bollar och amplar med bland annat pelargoner och petunior. Dessa vårdas nu ömt i växthus inför utplaceringen.
En del växter driver man upp själva medan andra beställs
i form av pluggplantor från leverantörer i Skåne och
Holland. Totalt går det på en sommar åt ca 6000 plantor!
På vår lilla promenadgata Storgatan har vi lagt märke till
en av årets nyheter. Hela det röda planket har fått upphängningsanordningar för så kallade ”broräckeslådor” –

ni vet sådana, som brukar försköna stadens broar. Hängande odlingar tillsammans med växterna i rabatt skall
bilda en vacker ”blomstervägg” är den vackra tanken.
I Hagaparken kommer vårens tulpanfält som vanligt att
ersättas av sommarblommor. Det blir i nya formationer
för året. Fjolårets ”kupol” ersätts av en slingrande orm av
upphöjd bädd toppade med vackra kallor. När de växt
upp uppstår en ”växtvägg”, som man hoppas skapar nyfikenhet kring vad som kan finnas på andra sidan … Nytt
för i år är också att småfontänerna fått egna vattenkopplingar oberoende av ljusfontänens vattenförsörjning.
Många har nog liksom undertecknad undrat över hur
de mäktiga blomsterbollarna kan hållas fräscha över så
lång tid. Roger avslöjar en del av hemligheterna. Mycket
ligger i grundreceptet på jorden: fullgödslad, naturligt
organisk jord hembeställd i rätt blandning. Häri ingår
olivkärnor, som malts och pressats till pellets. Dessa bevarar fukt och ger näring. Jordnäringen varar 4 - 5 månader så först i augusti/september behöver man fylla på
ytterligare näring. Vattentank i bollarna gör att man även

under varma perioder klarar sig med 2 vattningar/vecka.
Vid bevattningsförbud hämtas åvatten.
Intill växthuset ses tre jättelika trätunnor fyllda med
kejsarkronor och tulpaner. När du läser detta står de till
alla söderköpingstrafikanters beskådan i stadens rondeller. Ja sannerligen är det en bråd tid för Roger Norrman
(stadens ende åretruntanställde trädgårdsarbetare) och
hans tillfälliga medarbetare under sommarmånaderna. Till uppgifterna hör ju även bland annat skötsel av
alla perenna odlingar såsom rosparkerna i Hagaparken
och vid slussområdet samt de små fina konstparkerna. I
Skönberga finns som bekant sedan några år små ”ängsöar”. I kommunens planer ingår också att, när tiden
medger, anlägga ytterligare några ängar som alternativ
till klippt gräsmatta. Närmast i tur står norra infarten vid
Dockgärdet samt västra infarten vid Alboga.
Man kan inte undgå att imponeras av hur mycket vackert ”stadens trädgårdsmästare” med måttliga resurser
åstadkommer varje sommar!

Lars Sylvan

Hela denna sida är en annons 13

Rebecka Rahm Rosell, Mimmi Hermez och Evelina Södervall utanför affären vid Hagatorget i Söderköping.

Foto: Per Svensson/www.fotovision.se

Trion bakom Trollet

Den 1:a april 2017 öppnade vi upp den mest centrala
livsmedelsbutiken i en ny regi - Tempo Trollet!
Det har varit fyra minst sagt turbulenta år där
Söderköping har förändrats - men tre kvinnor har
stått stadigt!

Mimmi Hermez 34, ägare
Hon bor i Sankt Anna med sin sambo Svante. Hon har
jobbat i butik över 20 år, varav de senaste elva åren som
egenföretagare. Livet som handlare är mer en livsstil än
ett jobb tycker hon.

Rebecka Rahm Rosell 33, kolonialansvarig
Hon bor också i Sankt Anna med sin man och deras två
barn. Hon har jobbat i butiken i 15 år. När vi inte ser
henne på Tempo så umgås hon med sin familj och de är
ute i sin sommarstuga på Missjö.

Evelina Södervall 28, färskvaruansvarig
Här är singeltjejen från Valdemarsvik som har jobbat i
butiken i åtta år. Hon älskar att plantera och tar varje
chans hon får att pyssla med sin segelbåt.
Vi försöker hela tiden att skapa nya upplevelser för kunden, och ge den bästa servicen. Vi gör det mesta ihop
och bollar mycket idéer med varandra vilket har varit ett
riktigt framgångsrecept!
Med tre olika synsätt och färdigheter, ett gemensamt
driv för butiken och lite kvinnlig intuition så jobbar vi
för att bli en ännu bättre butik - varje dag!

Utbud och service
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagligvaruhandel
Catering
Dagens luncher
Manuell deli
Postombud
ATG
Svenska Spel
Östgötatrafiken

Kontaktuppgifter
Besöksadress:
Tempo Trollet Söderköping
Prästgatan 1
Telefon:
0121-217 50

Mimmi erbjuder:

kr/st

Trollets
sommartallrik

Alla dagar 9:00-20:00

Varmt väkommen in till oss
önskar Mimmi med personal.

Ord. pris:
49,95 kr/st

Erbjudandet gäller till den 31 augusti 2021

Rebecka erbjuder:
Marabou Gul och Blå Pall
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Ord. pris:
15,95 19:95 kr/st

kr/st

Marabou mjölkchokladkaka 100g
Marabou mjölkchokladrulle 74g
Marabou bubblig mjölkchoklad 60g
Erbjudandet gäller till den 31 augusti 2021

Följ oss gärna på Facebook för erbjudanden och tävlingar.

Öppettider

39,95

Evelina erbjuder:

2 för
40 kr

Starbucks
kalla kaffe

Ord. pris:
22,95 kr/st
220ml

Erbjudandet gäller till den 31 augusti 2021
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Olika former av Pop-up kultur.

Foto: Pressbild

Pop-Up
Söderköping
Vi har väl alla stött på känslan av att vara nära något
oväntat? Det fladdrar till i ett färgglatt tyg bakom en
parksoffa, eller man tycker det hörs en lätt duns invid
stammen under ett träd? Luften syns ljuda av svag
musik. Plötsligt känns det som att vad som helst kan
hända…

Plötsligt får du syn på en akrobatisk fjäril i en lyktstolpe
eller en smidig katt på lina mellan två träd i en park. På
en pall på ett torg läser någon poesi. Utanför Stinsen
visar en frisportare trix på brädan. Oväntat möts du av
trollbindande dansuppvisning mitt på torget. Eller kan-

I sommar kan du vänta dig kulturupplevelser på oväntade platser i Söderköping.
ske får du uppleva konstverk; mitt i ån i centrala Söderköping eller i skogen längs din vandringsväg. Ingen vet
när eller var det händer – därför kallar vi det Pop-Up
Söderköping.
Det oväntade händer runt om i Söderköping i sommar.
Helgen före midsommar, den 19:e juni närmare bestämt, går startskottet för Pop-Up Söderköping. Under
perioden 19 juni – 19 augusti sker oväntade saker på lika
oväntade platser – när du minst anar det. Tillsammans
fyller kommunens engagerade aktörer sommaren med liv
och Pop-Up Söderköping kan hända närsomhelst var-

Det kommer många efter oss

Foto: Crelle Ekstrand

somhelst - både i stan, på landsbygden och i skärgården!
Håll utkik efter Pop-Up stämpeln, den är signalen på att
något är på gång!
Är du en engagerad i en aktivitet och nyfiken
och vill bidra till Pop-up Söderköping? Kontakta
visit@soderkoping.se eller kultur@soderkoping.se

Sandra Sandborg Johansen
Therése Eklöf
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stadsbibliotek med stöd av Statens kulturråd
och Region Östergötland.

GARNBUTIK
Gå på kurs Sticka, virka & krokning för nybörjare
Personlig hjälp boka tid!
Handarbetscafé onsdagar kl.16-18, hela sommaren!

Foto: Magnus Media

Vi har som vanligt extra öppet
under juli och augusti.
Vardagar 10-18, Lör & Sön10-16
(ordinarie öppettider är vardagar 10-18, lör 10-14)

Varmt välkommen!
Storgatan 7, Söderköping
0121–10098
info@soderkopingsbokhandel.se

Endast för publicering i Nolltretton / Nollelva
Får ej användas i andra sammanhang

Webbshop under uppbyggnad.
Sortiment

Ullcentrum, Fonty, Plassard, Schoppel, Svarta Fåret m.fl.

Hållbart
Kontakta oss!
www.tygsparven.se
info@tygsparven.se
073-87 86 092
Öppettider i sommar!
Tisd-Torsd. kl. 10-18

Lämna överbliet garn åter & få tillgodo, gäller även
påbörjade nystan!

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

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

Foto: Magnus Media

Vi har som vanligt extra öppet under juli
Vardagar 10-18, Lör & Sön 10-15
(Ord. öppettider är vardagar, kl 10-18 lörd, kl 10-14)

Varmt välkommen!
Storgatan 7, Söderköping
0121-100 98
info@soderkopingsbokhandel.se
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SOMMAR
I FÖRSAMLINGEN

Skärgårdskyrkan

Söndagar och onsdagar kl. 18.00
4/7

Skärgårdskyrkan är tillbaka - S:t Anna gamla kyrka
Sång av Maja Dusén. Medtag egen fikakorg.

7/7

De var här före oss! - Natur- och kulturstigen i Tyrislöt
Pilgrimsvandring i samarbete med Sankt Anna
hembygdsförening.
Ha på bra skor att gå i och ta med fika i ryggsäck.

11/7 Det svänger i Sankt Anna - Kalvholmens Camping
Dragspelsgänget. Medtag egen fikakorg.
14/7 Samling på Trännö - Trännö
Dag Svensson, dragspel, och allsång. Obs! Båttur ingår inte.

Här hittar du en del av det som kommer att hända i församlingen
under sommaren. Klipp gärna ut ditt program.
Mer information om gudstjänster, evenemang och öppettider hittar
du på vår hemsida eller i sommarbroschyren som finns att hämta i
våra kyrkor från juni månad. Glad sommar!

Sommarkvällsmusik

Torsdagar kl.19.00 S:t Laurentii kyrka
1/7

Skapelsens lovsång
Charlotte Svensson, sång, Malin Ellbrant, trumpet
Eva-Marie Nilsson piano/orgel

21/7 Toner över vattnet - Skärgårdsbyn vid Mon
Mikael Wittwång och Tessan Hammarberg på trumpet,
trombon, sång och piano.

8/7

Konversationer
”Duo Ictus” Simon Sahlen, Johannes Carlsson
slagverk, marimba, vibrafon

25/7 Skärgårdskyrkan går iland - S:t Anna kyrka
Roland Engdahl och Lotta Källström på sång, gitarr, piano
och trombonsolo. Fikaservering i församlingshemmet.

15/7 Toner från Hansastäder
Torbjörn Köhl, Evelina Långström barockviolin
Göran Danielsson, viola da gamba
Peter Lönneberg, cembalo/orgel

18/7 Sommarmusik - Södra Finnö vid Engelholms skola
Familjen Eksmo. Fikaservering till självkostnadspris.

Farledskyrkan

22/7 Lina Sandell
Familjen Hellgren Lars, Louise, Hanna

Skällviks kyrka står öppen med visning, andakt och fikaservering.

29/7 Dimman lättar
Tomas Odenhall, tvärflöjt, Alexandre Ambec, piano

V. 30. 26/7 -1/8 Skällviks kyrka

31/7 Klimatpilgrimsvandring kl. 13.00-16.00
Pilgrim’s Walk for Future, 4-5 km med start och mål vid
kyrkan. Ha på bra skor att gå i och ta med fika i ryggsäck.
Barnvänlig variant erbjuds.
1/8

5/8

I min trädgård...
Åsa Brolin, sång, Jan Brolin, piano

12/8 Lovsångens olika färger
Familjen Östling

Tro, hopp och kärlek kl. 18.00
Ett kristet budskap med dikter och musik i dansbandsstil
med Birgitta Svensson och Peter Magnusson.

På grund av rådande pandemi kan det snabbt ske förändringar i

vår verksamhet. För att se den senast uppdaterade informationen,
besök vår hemsida.

Vill du ha hjälp att ta del av eventuella ändringar men inte har möjlighet
att besöka vår hemsida är du välkommen att höra av dig till expeditionen.

Vad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?

Du är
viktig.

anmälan till
konfirmation
är öppen nu!

Hela denna sida är en annons 17

PSST...

Senast uppdaterad
information hittar
du på vår hemsida.

En sommarhälsning till dig!
I skrivande stund så strålar solen över Söderköping och det är ett härligt väder.
Det vill vi ju ha i sommar också förstås. Ibland så blir det ju inte riktigt som man tänkt sig i
det avseendet, men regnet och det mulna vädret är ju också viktigt. Då får växter, djur och
natur det efterlängtade vattnet. Vatten som får allt att växa. Livet är ju som att få uppleva både
regn och sol. Vi behöver bägge för att växa till inombords var och en på sitt speciella sätt.
Jag sänder dig därför en sommarhälsning om en fin sommar där du får vara i den
”växtplatsen” som du tycker bäst om. Jag önskar dig Guds välsignelse i sommartid.
Ola Linderoth
Kyrkoherde
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Våra kyrkor står öppna för dig!
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Från och med juni återgår vi till att hålla fysiska
gudstjänster i våra kyrkor.
Tiderna för våra gudstjänster hittar du på vår
hemsida eller på våra anslagstavlor.
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Guds natur
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Matfisk

Jesus
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Energi

Grundämne

Torrgräs

Gratis

Kontakt

Har du en stund över? Klura över det gömda ordet.
Skicka in ditt svar senast 2 juli till ssa.forsamling@svenskakyrkan.se
Ett pris utlovas till vinnaren.

Sommarkul i kyrkparken

För alla åldrar

Under följande dagar ses vi i S:t Laurentii
kyrkpark för sommaraktivitet tillsammans.
Tiderna hittar du på vår hemsida.
Måndag 21 juni
Tisdag 22 juni
Onsdag 23 juni

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

Kristen symbol

Välkommen!

Varmt tack till alla som bidrog!
Internationella gruppen

Kol

Sommarens korsord

Onsdag 16 juni
Torsdag 17 juni
Fredag 18 juni

Så blev resultatet av fasteaktionen 2021
Vårt insamlingsmål i Söderköping S:t Anna
församling var 25.000 kr. Tillsammans har vi
fått in 56.551 kr under pandemin från
Palmsöndagen till och med april månad 2021.
Din gåva gör skilland!

Sommarcafé
Klockaregården

Den 2 juni öppnar vi upp vår
utomhusservering och har
öppet under hela sommaren
fram till den 3 september.
Våra öppettider är:
Vardagar kl. 12.00-16.00.

Diakonicentrum har öppet måndag-tisdag,
torsdag- fredag 09:30- 11:30.
På grund av rådande situation ser vi helst att man i
första hand ringer innan ett fysiskt möte bestäms.
Diakonicentrum:
Telefon: 0121-358 09

Välkommen!

Med reservation för eventuella ändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.”
Svenska psalmboken 199
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Runt om i staden finns
historiska installationer som
genom bilder och ljud tar med
dig på ett besök i historien.

Dick Harrison berättar om
Söderköpings historia.

Foto: Pressbild

Schhh…
lyssna på staden…
Slut ögonen och fundera en stund på hur det kan ha
varit att vara söderköpingsbo – eller besökare i den
livfulla medeltida storstaden. Söderköping bjuder på
flera ljudupplevelser som låter dig som besökare få en
känsla av det historiska Söderköping. Spetsa öronen
och häng med!

Runt om i staden finns historiska installationer som genom
bilder och ljud tar med dig på ett besök i historien. Vid
paviljongen hörs stadens slammer, hovklapper mot sten,
hammarens slag mot städet, prat och skratt och djurens
läten där de strövade i gränderna. Vid tronen hörs folkets
jubel, kungens tal men också ljudet från bestraffning av
fiender och brottslingar. S:t Ilians kyrka bjuder på medeltida kyrkomusik medan du med filmens hjälp sugs in i kyrkorummet. Och vid hamnskylten hörs typiska hamnljud,

I gamla telefonkiosken på Rådhustorget kan du bl.a. lyssna på söderköpingsminnen. Foto: Jonas Andersson
båtars knirkande, rop och ljud från lastning och lossning.
En annan ljudlig upplevelse bjuder Ljudkiosken på Rådhustorget på, där en röd ljudbox har flyttat in på telefonens plats i den gamla telefonkiosken. De sex ljudspåren
byts varje sommar och i år möts du av historier om bödlar
och avrättningar – men lugn det finns också vackra dikter och söderköpingsminnen.
Vill du lära känna historiska Söderköping ännu lite
bättre? Visst är väl då en professor i historia det perfekta sällskapet? Ta en tur tillsammans med Dick Harrison som är full av kunskap om Söderköping. Du får
visserligen nöja dig med att träffa honom på film i tio
stopp på platser med en spännande bakgrund. QR-koder tar dig raskt till de minutlånga YouTube-filmerna
där han vandrar runt och berättar om dasstunnor, hel-

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

Handla tryggt hos oss!
Vi möter upp utanför vårt
konditori om ni önskar. Vi tänker på
varandra, håller avstånd och
respekterar de regler som gäller.
Här finns möjlighet att betala
med Swish.
V. 26-33: Mån-Fre 8-17, Lör 9-14
Ord. tider: Mån-Fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60
Följ oss på Facebook

gon och silverskatter. I foldern "Lyssna på Söderköping"
finns QR-koderna men man når också filmerna via
www.soderkoping.se under rubriken Dick Harrison berättar. Promenaden upplevs såklart bäst på plats, men
även ett besök från hemmasoffan funkar!
Via hemsidan eller QR-koder i "Lyssna på Söderköping" når man också en audioguide som finns både på
svenska och engelska, perfekt när man har utländska gäster, kanske inte i år, men det kommer väl bättre tider? Du
laddar ner den till telefonen och börjar gå – instruktioner
för hur man går läses upp och det finns också en karta.
Här blandas fakta och skrönor med varandra på ett lättsamt sätt och snart kan du briljera inför släkt och vänner
med all kunskap!

Monica Stangell Löfvall

Söker du lägenhet i Söderköping?
Ramunderstaden har flera
nybyggnadsprojekt
inplanerade de närmaste
åren. Intresserad?
Registrera dig redan nu på
www.boplatssverige.se och samla
ködagar. Lägenheterna kommer att
erbjudas dem med längst kötid.
Vid frågor maila till
info@ramunderstaden.se
eller ring 0121-196 00.
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Äntligen dags
för utställning!
Nu öppnar vi upp
Galleri Rådhuset i Söderköping.

18 augusti 2021

SÖDERKÖPINGS
STADSLOPP

Hela våren från och med den 15 maj har
vi öppet lördagar och söndagar kl 12-16.

Den 19 juni öppnar vi
sommarutställningen
Från den 21/6 har vi öppet alla dagar kl 12–18.
Utställningen pågår till och med den 29 augusti.
Vi anpassar antal besökare efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sveriges mysigaste småstadslopp! Upplev löparglädjen på världens plattaste femkilometersbana!

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

L i lla

blandart.com

BRUNNSPARKSLOPPET

Ramunderstaden bjuder alla barn på anmälningsavgiften
För barn födda från 2009 • Anmälan och info på hemsidan

soderkopingsstadslopp.se
Medarrangör: Folkuniversitetet

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

Kan vi hjälpa till
Marie
Nikander
(Fastighetsbyrån), Filippa Knutsson, Pontus Enström,
med
något?
Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

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

Tack för att du
stöttar våra
företag och väljer
att handla lokalt!
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"Smakerna lakrits, kola
med salta jordnötter,
Snickers, polkagris och
choklad går åt som glass i
solsken."

Lokalt producerad Italiensk glass.
Foto: Elin Rodestrand

Lokal glass från Vikbolandet.

Foto: Privat

Foto: Martin Hanzén/Rizzly Reklamproduktion

Glasstaden Söderköping
Mitt i Söderköpings hjärta, närmare bestämt på
Rådhustorget, ligger glass-, konfekt- och
fisketillbehörsbutiken Konfekthörnan. Här arbetar
Samuel Özer, butiksansvarig. Utöver
Konfekthörnan har de ett samarbete med glassbaren
Göta Glass (uppe vid kanalen) och de har nyligen
börjat sälja sin egentillverkade glass till försäljningsställen i Valdemarsvik och Norrköping.

Berätta om er och om glassen som ni säljer?
- Vi säljer sedan 20 år tillbaka egentillverkad italiensk
glass. Våra frasiga våfflor kommer från Våffelbagaren i
Kristianstad. Vi har 42 glassmaker i vårt sortiment och
jag skulle våga påstå att vi därmed erbjuder Östergötlands största glassdisk. Vi skapar nya smaker efter egna
idéer och våra kunders önskemål. Vi erbjuder även takeaway på våra glassmaker i 1 - 4,5-litersförpackningar.

Har ni någon speciell glassnyhet i år?
- Ja, ”kardemumma”. Vi tar gärna emot förslag på fler
spännande smaker, så kanske de blir verklighet.

Vilken glass säljer bäst hos er?
- Smakerna lakrits, kola med salta jordnötter, Snickers, polkagris och choklad går åt som glass i solsken.

Vad är viktigast för att få till den perfekta
glassen?
- Vi använder svenska produkter; mjölk från Arla,
vegetabilisk grädde och glukos/socker. Glassen ska vara
färsk, smakrik och krämig. Våra tillsatser kommer från
Italien.

Vilken är din personliga favoritglass?
- Snickers och kola i salta jordnötter - och det är
många som delar den uppfattningen med mig. ”Wow!
Den här smaken ska jag ta igen nästa gång” är ett vanligt
glatt tillrop jag får från kunderna.
Jag tar en skön promenad från Rådhustorget längs med
Hamngatan tills jag når Göta kanal där jag svänger av till
höger utmed promenadstråket.
Längs med Kanalen har Midas Verheijden sin restaurang Håll Bar & Kök. Där serverar han mat, dryck och
fika med en närproducerad och hållbar inriktning, och
så glass förstås.

Unika uppläggningar och smaker.

Berätta om er och om glassen som ni säljer?

- Vi säljer Sänkdalens Glass som tillverkas på Sänkdalens Gård på Vikbolandet. Den produceras av mjölk
och grädde från gårdens egna kor i den egna glassfabriken som ligger ca 70 meter från ladugården. Glassen är
ekologisk och KRAV-certifierad, och innehåller endast
naturliga ingredienser.

Har ni någon speciell glassnyhet i år?
- Årets nyhet är "Kokosdröm", en härligt krämig kokosglass med ripplad chokladsås.

utöver sina traditionella smaker tar fram åtta unika smaker efter våra önskemål. Mjölken kommer bland annat
från gårdar här i Östergötland och glassen produceras i
deras fabrik i Slöinge i Falkenberg.

Har ni någon speciell glassnyhet i år?
- Ja, vi har flera nya smaker: mandel/honung, mintchoklad, fläder/jordgubbssorbet, chokladboll och rödchoklad (svart vinbär). Totalt erbjuder vi 30 smaker i
vårt sortiment.

Vilken glass säljer bäst hos er?

- Förra årets nyhet Körsbär med Amaretto och chokladbitar blev en riktig succé! Klassiker som vanilj, choklad, jordgubb och romrussin är ständiga storsäljare. Typiskt svenska smaker som skogsgläntan (som innehåller
hallon, blåbär och lingon) och fläder- & limesorbet är
alltid populära, och några lite mer ovanliga smaker som
jordnötskola och marängsviss säljer alltid riktigt bra. Totalt finns det 21 smaker att välja bland.

- Oj, det är en komplicerad fråga. På grund av våra
glassuppläggningar styr vi lite vad som säljer bäst. Många
beställer bara uppläggning en gång per år och då vill de
ha stora glassuppläggningar med mycket glass och garnityr. Vanilj-, choklad- och kolasmak finns i flera uppläggningar, därför är det några av smakerna som säljer bäst.
Om vi ser till kulglass för avhämtning där kunderna
själva får välja så skulle jag säga att det är utöver de ovan
nämnda är de klassiska fruktsmakerna som går åt mest.

Vad är viktigast för att få till den perfekta
glassen?

Vad är viktigast för att få till den perfekta
glassen?

Vilken glass säljer bäst hos er?

- Att man använder riktigt bra, kvalitativa råvaror!
Det går inte att fuska med ingredienser om man vill ha
ett bra resultat. Det är även relativt lite luft i glassen. Den
blir lite mer kompakt i konsistensen, och man får mer för
pengarna! Glassen tillverkas hantverksmässigt och med
en fingertoppskänsla som man bara får av erfarenhet.

Vilken är din personliga favoritglass?
- Vår glasskombination Schwarzwald: Förra årets
nyhet Körsbär med Amaretto och chokladbitar samt
chokladglass, grädde och maräng. Men också vår helt
veganska: Hallon och Brownie-glasskombination tillhör
mina favoriter.
Jag får nog i mig lite glass till. Jag fortsätter min promenad utmed kanalen tills jag når den anrika glassrestaurangen Smultronstället.
Jag möter en av delägarna i familjeföretaget, Anders
Lindskog, för att ta tempen inför säsongen.

Berätta om er och om glassen som ni säljer?
- Vi arbetar tillsammans med svenska SIA-glass som

- Vi har inte ätit den perfekta än. Enligt mig finns det
inte en smak som är ”perfekt”. Det är blandningen som
gör det. Det är såklart också en personlig fråga. Min fru
äter bara sorbet medan jag inte alls tycker om det.
Jag vill ha min glass fyllig med mycket ”gegga”, sötma
och smak.
Många vill som min fru ha en ren smak som exempelvis ägglikör eller whisky.
Det är bra för smaken om glassen får smälta lite för att
få upp värmen. Många äter upp glassen för fort. Glassen
vi serverar är redan uppvärmd till lagom temperatur när
man ska äta glassen. Smaken blir bäst när den är mot
milkshakehållet.

Vilken är din personliga favoritglass?
- Det är smakerna choklad, saltkola eller brownie med
extra mycket kalorier.
Men jag har full förståelse för att många tar en fräsch
sorbet en varm sommardag. Eller annan typ av glass om
man till exempel kollar på Melodifestivalen. Vissa smaker är säsongsbundna.

Daniel Serander
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till
Välkommen
l på
min nya loka
Storgatan 1

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.
- Testamente

- Gåvobrev

-- Framtidsfullmakt
Testamente
- Vårdnad-om
barn
Hyresavtal
-- Äktenskapsförord
Vårdnad
om barn
Framtidsfullmakt
- Bouppteckning/arvskifte
- Överlåtelseavtal för bostadsrätt
- Bouppteckning/arvskifte
-- Köpekontrakt
Äktenskapsförord
- Bodelning
vid separation
vid fastighetsförsäljning
- Bodelning
vid seperation
E-post: sodergardensjuridiska@gmail.com
Hemsida: www.sodergardensjuridiska.se

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

S:t Ragnhilds Gille
Söderköping

Söderköpings Stads Historiska Muséum
sommaren 2021
Muséet är öppet för besökare
juli – augusti kl 13.00-17.00

Samtidigt säljer vi antikviteter och kuriosa
utgallrade ur vårt förråd
Muséets utställning visar stadens historia under ca 1000 år
Frivillig entré
Vi håller avstånd
Välkommen
Vi finns nära S:t Laurentii kyrka

Beredskap dygnet runt, året om!
Söderköping, Slussportsvägen 7, tel. 010-122 91 10

Vi jobbar som vanligt i Norrköpingsområdet och utgår från Slussportsområdet.

Valdemarsvik, Wikströmsvägen, tel. 010-122 91 00
Åtvidaberg, Industrigatan 5B, tel. 010-122 90 50
I Åtvidaberg har mottagningen stängt vecka 29-32.

Under sommaren
fokuserar vi först
och främst på att
hjälpa de akut
sjuka djuren
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Vy över Friluftsbadet en solig sommardag.
Foto: Mattias Brauns / Östergötland i Bilder

"Morgonpassen när man
öppnar är verkligen de
bästa, då man får möta alla
människor. Det sociala är det
bästa med jobbet, alla samtal
och små konversationer
med besökarna, det är
verkligen roligt!"

En sommardag
på Friluftsbadet
i Söderköping
Mitt liv som badvärd på Friluftsbadet

Dagen börjar vid 5.45. Om en kvart öppnar vi grindarna
för våra morgonpigga och simsugna motionärer. Grinden
öppnas och in kommer ett helt gäng glada motionärer
som tar en simtur som start på dagen. Morgonpassen när
man öppnar är verkligen de bästa, då man får möta alla
människor. Det sociala är det det bästa med jobbet, alla
samtal och små konversationer med alla härliga besökare,
det är verkligen roligt! Morgonen passerar snabbt, det
blir ganska många varv runt femtiometersbassängen och
många stopp för små samtal och pepp till de simmande
besökarna.
Innan man vet ordet av slår klockan tio och det är dags
att öppna badet för allmänheten. Idag är det många som

Oscar trivs med arbetet som badvärd.

Foto: Söderköpings kommun

är badsugna - nu kommer familj efter familj med barn
och packning för en dag på vårt fina bad. Dagen fortsätter och solen skiner på den blåa himlen. Bassängen
är fylld med motionssimmare på ena sidan och lekande
barn, och familjer på andra sidan. Mitt i bassängen, på
vår bana för snabbsim, kämpar sig en simmare genom ett
jobbigt träningspass. I vår undervisningsbassäng bedrivs
simundervisning av Söderköpings simsällskap och i bassängen intill, vår andra grunda bassäng, leks det för fullt
bland de yngre barnen. På vår gröna gräsyta har familjer
spridit ut sig och även i lekplatsen leks det.

toaletter och annan yta.
Efter lunch kommer man tillbaka till ett bad fyllt av
liv, rörelse och framför allt glädje. Detta är verkligen en
härlig arbetsplats.
Jag sätter mig i kassan för att avlösa min kollega och
hälsar flera kunder välkomna. Så småningom är arbetsdagen slut för mig men badet håller öppet i ytterligare
några timmar, till klockan åtta. Jag rör mig hemåt och
konstaterar att det varit en bra dag med härligt väder och
många besökare. En dag där man bidragit till att andra
fått ha det bra.

Dagen rullar på och består av flera olika sysslor för att
göra vårt bad så välkomnande som möjligt för våra gäster. Det blir några varv för att tömma soptunnor, städa

Välkomna till Friluftsbadet i Söderköping!

Hjälp oss att utveckla
Söderköpings-Posten!

Du bidrar enkelt genom att
betala in valfritt belopp via
swish till: 1234 294 666
Pengarna gör det möjligt för oss att nå
ut med ännu fler lokala nyheter och att
förverkliga nya lokala projekt.
Storgatan 2, Söderköping
www.soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten

Oscar Sundberg

En historia värd att berätta!
Utställningen visar en del av den

framgång och den betydelse som Fix
Trikåfabriker haft för Söderköping och
textilindustrin i Sverige och Europa.
Med kunskap och kvalité, från garn till
färdigt plagg producerades barnkläder
med ambitionen att vara hållbara för att
användas till flera barn.

En utställning om

Fri Entré

Öppettider
Tisdag-Torsdag kl. 10-18, eller boka tid!
Vid behov av hiss ? Ring 073-87 86 092

Det sägs att Fix varumärke på sin tid
var starkare än Volvo. Varumärket Fix
är fortfarande starkt och ägs idag av
Lindex.
Välkommmen upp och se utställningen
om
Fix Trikåfabriker!

Föreningen

Sparven
Textil & Hantverk

www.isoderkoping.se

www.tygsparven.se
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Söderköpings
Konstrunda
Välkommen på konstrunda i Söderköping

Frukost • Lunch • A La Carté • Afternoon Tea

Vi välkomnar dig till nyrenoverade

Söderköpings Brunn

DIGITAL VISNING: Den 6 juni sker p.g.a. pandemin en digital vernissage för
konstrundan med elskåp i centrala Söderköping. Konstnärer och verk
presenteras på hemsidan: www.soderkopingsposten.se/konstrunda.html
Naturligtvis går det bra att på egen hand promenera från Storgatan, fram
till Hagatorget, vidare på Skönbergagatan till Söderköpings Brunn och
tillbaka längs Storån till Garvaregården. Totalt finns 17 konstverk att uppleva.
TÄVLING: Nationaldagen blir startskottet för omröstningen som
Söderköpings-Postens läsare inbjuds till, att utse det mest populära verket.
Bland de som röstat på vinnande konstnär, lottas ett inramat foto av verket
ut. Vinnande konstnär och röstande presenteras i Söderköpings-Postens
augustinummer. Lycka till! Det går bara att rösta på Elskåp A-I.

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

Ett initiativ av: Söderköpings-Posten
Värdföretag:
Söderköping S:t Anna Församling, Serander Fastighetsförmedling,
Gunnar Gunnarsson fastighets AB, Söderköpings Bokhandel,
Söderköpings Brunn, Elektromontage, Fastighets AB Slussvakten,
Länsförsäkringar Östgöta, Söderköpings Konstvänner samt E.ON

www.soderkopingsbrunn.se
För info och bokning: info@sbrunn.se • Tel. 0121-109 00
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Båthuset med restaurang.

Nya stugor och lägenhetshotellet i bakgrunden.

Mattias och Petra
arbetar för en
levande skärgård
Det händer mycket i Skärgårdsbyn i natursköna
Mon. Jag kontaktar Petra och Mattias Johansson som
är de duktiga entreprenörerna - för att ta reda på mer.

Berätta om er, historian kring verksamheten
och vad ni erbjuder era gäster
- Vi började arrenderade Mon redan 1997. Under alla
år har vi strävat efter att höja standard och kapacitet men
främst att få en åretruntverksamhet på området. När vi
började var husen och campingen eftersatt, men har successivt renoverats och byggts om. År 2007 fick vi köpa
loss området och började en tuff och lång resa till där vi
är idag.
Vi har byggt ut ett båthus till en konferens- och bistroanläggning, öppnat en autohandel - öppen året runt
samt byggt 36 skärgårdshus i bostadsrättsform där ägarna har möjlighet att hyra ut genom oss. Vi ombesörjer
då marknadsföring, bokning och incheckning, städkontroller med mera.
Idag kan man som gäst boka konferenser/bröllop året
runt, vi har olika weekendpaket, som exempelvis påskpaket med övernattning med middag och aktiviteter på
dagen för barn, eller mysiga tjejkvällar med middag, vinprovning och tid i vår uterelax.
Vi erbjuder par/familjer att komma ut från stan till
vår lugna och vackra skärgård. Här kan man bo i hus, äta,
bada, koppla av, paddla kajak, hyra båtar, fiska med mera.
För att ge plats till vår nysatsning med elva nya hus
och 20 lägenhetshotellrum så har vi valt att avsluta vår
campingverksamhet.
Men inget av detta hade vi inte kunnat genomföra om
vi inte haft ägare till husen som varit med, och villiga att
satsa. Vi har fått extremt mycket hjälp av Lars Wallberg
som stöttat och gått in i dessa projekt med hela sitt hjärta.

Varför valde ni att satsa på ett lägenhetshotell?
- För att kunna utöka säsongen kände vi att det behövdes ett mer anpassat boende för våra konferensgäster.
Gästerna efterfrågar ofta enkelrum och det var svårt att
erbjuda det med våra hus. Det blev dyrt för gästen att
boka enkelrum i ett hus avsett för 4+2 personer. Vi har
även känt att vi saknar boende för de som bara är två

Mattias och Petra, entreprenörer för Skärgårdsbyn Mon.
på sin semesterresa. Även vid större arrangemang såsom
bröllop, var vi i behov av fler sängplatser och vid våra
paketerbjudanden så bokas det oftast av par. Då känner
vi att ett lägenhetshotellrum är ett bra komplement.

Berätta om lägenhetshotellet
- Lägenheterna är på 24 kvm med stora panoramafönster. Rummen är ljust inredda med litet pentry
samt duschrum med WC. Precis som i husen finns det
skåp, som ägaren kan låsa in sina privata ägodelar i, när
lägenheten är uthyrd. De kommer att kunna hyras som
ett hotellrum då lakan, städning och frukost ingår eller
som en lägenhet då man sköter sig mer själv.

Hur ser bokningsläget ut för året?
- Det ser mycket bra ut. Till viss del gynnas vi av pandemin, som gör att fler väljer att hemestra. Lägenhetshotellet börjar bokas på, men det är nytt ännu och alla
känner nog inte till det.
Det vi har lidit av är grupp- och konferensbokningar
som inte kan genomföras på grund av pandemin. Men vi
hoppas få i gång det till hösten, och det börjar bokas på
en hel del redan nu. Så vi känner oss optimistiska.

Berätta om stugorna för uthyrning ni byggt i
närheten av hotellet?
- De nya husen är nästan likadana som de övriga 36
husen vi har sedan tidigare. De är på 47 kvm, två sovrum
ett kök/allrum samt WC/dusch. Alla med havsutsikt. De
är välplanerade och fullt möblerade samt utrustade med
porslin m.m.

Finns det ytterligare byggplaner?
- Ja, vi har många visioner och drömmar för området.
Men just nu är det fullt fokus att gå i mål med detta projekt.
Projektet har tagit mycket kraft och längre tid än beräknat. Det var många kvarnar som skulle malas innan vi fick
startbesked och vi behöver samla kraft för att orka starta
en ny resa.
Men några mindre projekt kommer vi snart nog orka
dra i gång.

Vad är era topp tre smultronställen i ert
närområde som ni vill tipsa om?
- Vi är även småbarnsföräldrar och tycker att Sankt
Anna skola är en fantastisk skola med sin fina näridrottsplats. Näridrottsplatsen är det många som åker till under
sommaren för att låta barnen springa av sig lite. Skolan är
mycket viktig för att skärgården ska få leva. Vi är så glada
att se att så många nya barnfamiljer flyttat ut de senaste åren. Det finns många fina vandringsleder i Tyrislöt,
Uvmarö, Herrborum med flera.
På vårt område har kajakparadiset sin verksamhet. De
är otroligt duktiga och hängivna. Där kan man inte bara
hyra kajak utan de har även kurser och utflykter för alla
åldrar och kunskapsnivåer.

Hur får vi en levande skärgård?
- Vi brinner för att Skärgården ska få leva. Vi anlitar
så många lokala entreprenörer vi kan, vi har idag åtta
året runt anställda plus oss själva. Alla utom en är boende
i skärgården. Vår satsning på att ha en autohandel året
runt är för att få en levande bygd. Innan pandemin hade
vi även öppet för fredagsfika på vår glasveranda i anslutning till lanthandeln, där vi bjöd på kaffe med mera.
Denna lokal är till för skärgårdsbor/föreningar att nyttja
gratis som exempelvis till bokklubben som träffas här
då och då. Vi vill att Skärgårdsbyn ska vara en naturlig
mötesplats.
En annan trevlig nyhet är att vi till säsongen kommer att ha sex publika billaddare, något som saknats i
S:t Anna.
Vi tycker det är roligt att fler har inspirerats av satsningen på Skärgårdsbyn, det byggs exempelvis en padelbana i närheten av oss.
Det är roligt när det händer här ute, som alla hus på
Marö och Gäddvik som kommit till för att nämna ett par
exempel. Det är viktigt att det går bra för alla verksamheter som finns här i skärgården. Ju fler vi blir, desto mer
gynnar det oss alla.

Daniel Serander

"Promenaden slingrar sig
sedan genom centrala
delar av stan och är inte
fysiskt krävande, men en
läs- och skrivkunnig behöver
finnas i sällskapet.
Mysteriepåsarna kommer att
finnas tillgängliga på Stinsen
under hela sommarlovet."

”

"Längs med en skogsstig vid
Edgards på Lagnö får du
möta många färgglada och
fantasifulla djur på din
promenad."
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De medeltida råttorna har
som vanligt många olika
saker för sig - misstänkt likt
det dåtidens människor
gjorde. I år tjuvtittar vi mest
på hur råttbarnen leker.

Konstnären Isabelle Nilsson har skapat djuren.

Hämta en mysteriepåse på Stinsen.

Sommarmysteriet
i Söderköping

S

Fantastisk
fantasi
på Lagnö

Se hur råttbarnen leker i årets "Råttjakt".

Tempo Trollet

L

omrigt klur för unga detektiver! Det erbjuder biblioteket, i samarbete med kulturkontoret, under
sommarlovet. Sommarmysteriet i Söderköping är
en mysterievandring som utförs på egen hand, när
det passar en själv bäst. Aktiviteten startar på Stinsen,
där hugade mysterielösare kan plocka upp en påse med
allt som behövs. Promenaden slingrar sig sedan genom
centrala delar av stan och är inte fysiskt krävande, men en
läs- och skrivkunnig behöver finnas i sällskapet. Mysteriepåsarna kommer att finnas tillgängliga på Stinsen under
hela sommarlovet.

ängs med en skogsstig vid Edgards på Lagnö får
du möta många färgglada och fantasifulla djur på
din promenad. Djuren är skapade av konstnären
Isabelle Nilsson som förra året fick i uppdrag att
skapa en konstupplevelse för barn. Fantasistigen som då
fanns utefter kanalbanken i Söderköping, blev uppskattad av alla oavsett ålder, så självklart vill vi att fler ska få
uppleva den och nu i lite annan omgivning. Slingan är
1,2 km och går genom ett naturreservat med blandskog.
Hämta en lapp i caféet och klura på vad de olika djuren
gillar att göra och kanske rita ett eget fantasidjur!

En annan aktivitet som återkommer även i år är
populära Sommarboken, som vänder sig till barn från sex
år. Sommarboken-lappar kan hämtas och lämnas in på
biblioteket under hela lovet och går ut på att man läser
fem böcker och får en sjätte bok i present. Sommarboken
är en aktivitet som brukar locka många deltagare och vi
hoppas att så blir fallet även i år.

Fler djur väntar på Edgards! Här finns förutom fantasistigen, Barnens naturstig som i år har invaderats av djur
och insekter som inte är sig riktigt lika. Gå runt på den
korta barnvänliga slingan och se om du kan se vad som
har blivit tokigt. Passa på att fika innan du tar dig vidare
ut i skärgården, kanske till natur- och kulturstigen och
skärgårdsmuseet i Tyrislöt eller kanske till någon butik,
café eller restaurang som finns på vackra Lagnö?

Glad sommar!

Susanna Lönnqvist

Söderköpings bibliotek

Råttjakt i
Söderköping

B

land allt roligt som finns för barnfamiljer att göra
i Söderköping i sommar, återkommer en gammal
bekant – Råttjakten! Sex tittskåp finns utplacerade i stadens skyltfönster och väntar på att bli hittade. De medeltida råttorna har som vanligt många olika
saker för sig - misstänkt likt det dåtidens människor
gjorde. I år tjuvtittar vi mest på hur råttbarnen leker. Under medeltiden kom pesten, digerdöden, och då var det,
precis som nu, extra viktigt att vara ute och leka. Många
av våra lekar, spel och idrotter fanns redan då så du kommer säkert att känna igen det mesta!
Tittskåpen innehåller extra många råttor i år – hela
tjugofyra stycken. Är de gulliga eller är de äckliga? Just
de här är kanske mer åt det gulliga hållet och de håller sig garanterat kvar i tittskåpen hela sommaren. Som
vanligt finns en frågelapp med varierande svårighetsgrad
på uppgifterna. Eftersom året ser lite annorlunda ut så
kommer vi att lotta ut små presenter till de som har fyllt
i och lämnat eller mejlat in för att alla kan hämta en
present.

NYMÅLAT

Monica Stangell Löfvall
Sandra Sandborg Johansen

Popup-butik
Ateljésydda kläder
för män och kvinnor
Skräddare Lena Victor

www.lenavictor.se
Storgatan 3, Söderköping
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Alltid hantverket i fokus

NYHET:

Med vår nya båt tar
vi oss enkelt ut
till dig som bor på
öarna i skärgården
070-834 65 57
jonas@hardhsmaleri.se
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Magasinet med gårdsbutik och restaurang.

Foto: Sofia Almqvist

Uvmarö hamn, Magasinet Sankt
Anna med gårdsbutik och restaurang
Jag åker till Uvmarö en vacker försommardag och
av en händelse träffar jag Bengt Almkvist, ägare till
Uvmarö hamn. Bengt håller på att förbereda
magasinet inför sommaren. Många känner säkert
igen Bengt som tidigare kommunalråd i Söderköping
mellan åren 1985-95. I hamnen pågår en febril
verksamhet med båtar som ska förberedas inför
säsongen eller sjösättas. Vi slår oss ner lite spontant
på trappan för en pratstund. Utsikten över viken är
hänförande med hav och många båtar.

Är det du Bengt som är ägare till
verksamheterna i hamnen?
- Ja, det stämmer, men det är ett familjeföretag. Yngsta sonen Tomas har lantbruket, jag och min hustru bedriver den här verksamheten med hamn och butik och så
finns Annika på Korsholmarna som är vår klippa i köket.

Berätta om magasinets historia
- Restaurangen och gårdsbutiken är inrymda i greve Magnus Stenbocks gamla magasin, från Herrborum.
När greven dog så hade han testamenterat allt till släktingar i Finland. Man beslöt om stora förändringar både
med avstyckningar och mer rationellt brukande. Det blev
en stor förändring mot på greve Magnus tid. Han var ju
närmast buddistisk i sin livssyn, ”allt levande skulle få
vara ifred”, säger Bengt.
Många av gårdens ekonomibyggnader revs för att de
var i för dåligt skick. Men det här magasinet var för fint,
så det kom ut till försäljning och det blev jag som köpte.
Vi plockade ner magasinet bit för bit och allt märktes
upp för flytt till Uvmarö. Med flytt av magasinet så kom
den här uppbyggnadsplanen med gårdsbutik, restaurang
och hamn.
Magasinet kan jämföras med kanalmagasinen i

Söderköping som är byggda under samma tidsperiod på
1860-talet. Det har varit ett stort projekt att montera
ner och sedan upp på nytt. Allt är inte färdigt ännu, men
mycket få ändringar är gjorda i konstruktionen. På bottenplanet finns nu ett modernt restaurangkök, toaletter
och ny teknik. Vi har också satt in en stor öppen spis så vi
ska kunna hålla magasinet varmt. För ett år sedan sattes
också stora solpaneler på magasinets tak. Tanken är att
vi ska vara självförsörjande på el för verksamheten med
butik, restaurang samt gästhamn. När vi inte förbrukar
så skickar vi ut överskottet på nätet.

Hamnen i Uvmarö
- Vi har certifiering med blå flagg för hamnen på
gång. Det är en internationell kvalitetsmärkning av hamnen som kan vägleda besökare. Det finns bara ett fåtal
sådana sen tidigare i Sverige.
Vi håller nu på att förbereda inför säsongen med den
nya gästhamnen, två nya vandringsleder, cykeluthyrning
och hamnkontor.

Vad har hänt i gästhamnen under det senaste
året?
- Vi har varit med i ett internationellt projekt för
utveckling av gästhamnar, Smart Marina. Totalt har 32
hamnar i Östersjön ingått. Det har betytt mycket för att
vi kunnat genomföra så många investeringar just nu.
Runt hörnet, här på udden ligger en ny flytbrygga på
45 meter. Det blir utöver de säsongsuthyrda platserna
totalt 22 gästhamnplatser med el och belysning. Läget
är mycket behändigt invid farleden för de som är ute
och åker båt.
Vi tror gästhamnsdelen kommer fungera bra och
innebära fler kunder som kommer båtvägen. Hittills har
det mest varit fokus på gäster som kommer med bil.

Vad får man tillgång till med
gästhamnsplatsen?

- Det finns i år ett nytt servicehus med dusch, toalett,
tvättstuga och bastu. Det är dessutom handikappanpassat. Bastu och tvättstuga får man sedan boka.

Bokar besökarna båtplats när de kommer hit
eller i förväg?
- Det är lite olika. Vi har haft gästhamnsgäster med
väldigt stora båtar som bokar flera veckor innan. Det gäller
då att boka så att de vet att de verkligen får plats. Många
uppskattar nog läget att få ligga lite ifred och för sig själva.
Annars är det även vanligt att folk ringer några timmar innan, när det helt enkelt är dags att leta rätt på ett
lämpligt ställe för natten.

Tror du att det blir fullt under juli och augusti?
- Det är svårt att säga hur säsongen kommer utvecklas.
Vi tror att mycket kommer bygga på information ”muntill-mun”.
Vi har intervjuat våra gäster och frågat vad som är
viktigast som besökare. Vi trodde att fräscha toaletter
skulle vara det, men så enkelt var det inte – ett svar var
att det ska finnas ett bra wifi! Hela familjen med barn
ska trivas och det är kanske inte alla som är lika begeistrade i båtlivet. Då kan de se fram emot att komma till
gästhamnen och slippa att alltid vara ute på havet. Det
är även därför vi har vandringsleder, cykeluthyrning med
mera som man kan ägna sig åt på land.

Hur långa är vandringslederna?
- Vi har tre stycken. En är 3,7 km, en annan är 1,5
km och sen har vi även en handikappanpassad för rullstolsburna som bara är 200 - 300 m. Där blir det en stig

Söderköping 29
GALLERI Pi
TRÄ, GLAS, MATTOR
Beskärning - Trädgårdsrådgivning
Skötsel - Anläggning
Telefon: 0709-64 35 36
info@alsatterstradgardar.se
www.alsatterstradgardar.se

SVERKERSHOLMS SKOLA 1
072 702 86 79
ÖPPET ALLA DAGAR 9-21
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Vi hoppas att ni hänger med och deltar i de aktiviteter som vi
erbjuder. Det kommer finnas mycket kul att göra, som ex. tävlingar,
pyssel & knåp, metartävling, tips på kul saker som finns att göra & se

Påskharen
på besök

i Söderköping på egen hand!

Meta
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Aktiviteterna hittar du i vårt evenemang på facebook
En dag för barnen 2021.

Barn
meny

Unga
talanger

En dag för barnen kommer följa gällande restriktioner.

Pirate
rn
upptå as
g!

Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd och vara rädda om varandra!
Stort tack till våra medlemmar och alla andra som
medverkar till att göra den här dagen möjlig!
#endagförbarnen
#shoppaätanjuta #isöderköping
#händerisöderköping #visitsöderköping
#supportyourlocalsöderköping

Skratta
&
Ha kul!

www.isoderkoping.se

Hur länge har gårdsbutiken och
restaurangen funnits?
- Den är nu inne på den tredje säsongen. Idén bakom
gårdsbutiken började med att vi sålde egenproducerat
kött från vårt lantbruk. Men mycket av det går nu i stället
till restaurangverksamheten. Vi erbjuder flera kötträtter
där allt är egenproducerat.
I gårdsbutiken säljer vi annars bland annat lammskinn
och garn från gårdens produktion, men även böcker framför allt skärgårdslitteratur. Det är ingen vanlig livsmedelsbutik med brett sortiment.

När har gårdsbutiken öppet?
- Öppnande har blivit försenat på grund av restriktionerna kring epidemin men i juni ska vi vara igång. Det
kommer vara så t.o.m. augusti. I september blir det åter
igen begränsat till att ha öppet under helgerna.
En svårighet med att driva butik och restaurang koncentrerat till sommarsäsongen är att hitta bra medarbetare. Mycket bygger på skolungdomar i den delen, men
vi vill gärna förlänga säsongerna. På sikt hoppas vi kunna
bedriva verksamhet året runt. Båthamnen gör att vi kan
förlänga säsongen.

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.

ostergotland.boj.se
011-61 000
info@ostergotland.boj.se
Runqvist Allservice

Söderköpings-Posten
hundra år tidigare...

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

Du väljer!

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

FÖRSÄLJNING MONTERING RENOVERING

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid
S:t Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen
1 juni 1921.

BASTU OCH BRASKAMINER
011-14 90 40

Hur många platser finns det i restaurangen?
- Inne har vi 75 platser. Sedan har vi uteservering med
altan och en stor grusad yta. Utomhus kan vi erbjuda
plats för ändå fler. Sen beror det förstås lite på restriktionerna med avstånd mellan bord och så vidare. Förra
sommaren hade vi många dagar när det var fullsatt.

JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING

SPISCENTER.COM

Vad finns på matsedeln?
- Det är mycket fisk, lamm och nötkött, så det är en
blandad meny. Mycket kommer från närområdet. Vi har
ett samarbete med öbor från andra skärgårdar som tillsammans bildar ett nätverk med skärgårdsbor runt om i
landet som tillhandahåller produkter. Det blir lite av vår
identitet. Det ska stå på menyn varifrån huvudråvarorna
kommer.

BEHÖVER DU HJÄLP
MED STÄDNING?
Trappstäd • Fönsterputs
Golvvård • Hemstäd
Flyttstäd • Kontorsstäd
www.faststad.se
Tel. 011-12 33 40

Hur ser tiderna ut för restaurangen?
- Restaurangen kommer ha öppet hela veckan från
juni till augusti. Därefter åter helger under september. Se
öppettiderna på vår hemsida som är ny för året.
Vi reser på oss från trappan och promenerar på vägen
längs udden och kommer fram till gästhamnen och den
nya flytbryggan. Anläggningen ser verkligen trevlig och
rejäl ut. Jag tänker, härligt med entreprenörer som satsar
mycket tid och pengar. Det finns en framtidstro i den
östgötska skärgården.

Åke Serander
Text och Foto

www.soderkopingsposten.se

Tack för att du annonserar i
Söderköpings-Posten

30 Söderköping
"Det blir vimplar och facklor
och vi hoppas att så många
som möjligt vill bidra med att
klä sig i sina bästa medeltida
kläder. En anpassad medeltida
torghandel kommer att finnas
och sedan beror programmet
på läget, men planen är
skapande verkstad, guidningar,
kanske en föreläsning och
förhoppningsvis möjlighet till
artisteri i pop-up-format."

Gästabudet
ställer om

2020 skulle Söderköpings Gästabud ha firat
15-årsjubileum; artister var bokade, programmet
spikat och så vet ju alla vad som hände. Men
föreningen låter sig inte nedslås av ett tillfälligt
stopp. Nu laddar vi om och ställer om som det brukar
heta. Årets evenemang blir förstås inte den folkfest vi
är vana vid, men vi ska bjuda på så mycket medeltidskänsla det går.
Det blir vimplar och facklor och vi hoppas att så många
som möjligt vill bidra med att klä sig i sina bästa medeltida kläder. En anpassad medeltida torghandel kommer att finnas och sedan beror programmet på läget,
men planen är skapande verkstad, guidningar, kanske en
föreläsning och förhoppningsvis möjlighet till artisteri
i pop-up-format. En del kan också bli digitalt, en omedeltida lösning för en medeltida upplevelse. Vi hoppas
förstås också att restauranger och butiker försöker tänka
medeltid på alla sätt och vis.
Nordisk medeltida musikfestival, NoMeMus planerar
för att ha konserter åtminstone en dag i Söderköping.
Med förnuft och fantasi kan vi bjuda på en fin upplevelse om vi hjälps åt!
Gästabudet startade i blygsam skala 2006 och blev
snabbt en succé. Publiken strömmade till från hela Sverige men främst från närområdet. Det kom 5000, 10 000,
15 000, 20 000 besökare. Evenemanget drivs idag av en

Medeltida väktare.

Foto: Crelle Ekstrand

ekonomisk förening bestående av Stadskärneföreningen, Söderköping Sankt Anna församling, Söderköpings
kommun som huvudmedlemmar förstärkt av Riksteatern Söderköping och Korps.
Efter ett par år anslöt Nordisk Medeltida Musikfestival, NoMeMus, till arrangemanget. Det drivs separat
men inträffar under samma dagar och vi samarbetar omkring marknadsföring och mycket annat. Här framförs
fantastisk medeltida musik av artister framför allt från
Norden och Baltikum.
Många är de gycklare, musiker, ryttare, akrobater,
stridsartister, eldartister, knallar och matknallar som
har besökt oss genom åren och många har blivit trogna återvändare. Vi har haft medeltida bröllop, kurser,
workshops, föredrag och guidningar. Vi har låtit tusentals
barn prova medeltida utmaningar, skapa, leka, rida och
lära sig. Vi har haft stora konserter med utländska artister, olika blandade arenaföreställningar. Evenemangets
största fiender är regnet, blåsten och åskan – men faktum
är att solen oftast lyser över Gästabudet!
De trognaste återvändarna är TRiX vars utveckling
vi har kunnat följa under 15 år - från lite enklare eldakrobatik på gatan och i kyrkparken till fullsatt arena
med uppbyggd läktare för tusen personer, uppbyggd
scen, ljud och ljus och en otroligt avancerad och hisnande show. Tornerspelsgruppen är också årligt återkommande, och spelen är en riktig familjehappening

Ekonomi ska vara enkelt
Ekonomi ska vara enkelt
Vi har flyttat till CoOperate Coffice
Tel.
0121-72
17 50
Prästgatan12C
fina
lokaler
på •Hagatorget
Är vi inte på plats når ni oss som vanligt via mejl
hej@visionsandnumbers.se

hej@visionsandnumbers.se eller på telefon 0121-721750

Besök gärna vår nya hemsida www.majena.se

som aldrig upphör att imponera på stora och små.
Bland andra troget återkommande hittar vi musikgruppen Galtagaldr som hävdar att de har hållit på så
länge att de snart är medeltida på riktigt (så är de också
arkeologer) och den fantastiska magikern Arkadia som
förvrider huvudet på alla. Gissa om vi har försökt följa
varje liten rörelse för att räkna ut hur det går till – men
man blir lika förbluffad varje gång. Hur i hela friden
hamnade melonen där?!
Vi vill också passa på att tacka alla volontärer, de är helt
avgörande för ett så stort event – hundratals facklor och
eldar ska hållas brinnande, vimplar ska sättas upp, mat
till artister och volontärer ska tillagas, gator och toaletter
ska hållas rena, service ska finnas till besökare – allt måste
rulla smidigt och efter så här många år har vi verkligen
hittat en bra form. Tack också till alla som besökt oss genom åren och bidragit till den fina stämningen! Vi hoppas att 2022 ska bli året då vi kommer igen i full skala.
Som alla vet är det högst oklart hur världen ser ut i augusti men vi hoppas att få bjuda er på medeltidsstämning
i verkligheten. Välkomna till Gästabudet 2021, vecka 34 i
slutet av augusti – håll utkik när det närmar sig på hemsidan www.gastabud.se

Monica Stangell Löfvall

För Gästabudet ek. förening

NJUT VÅRA GODA
HAMBURGARE I
RESTAURANGEN
ELLER BESTÄLL
HEM I DRIVE-IN!
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Öppet: måndag - lördag 10:00-20:00, söndag 11:00-20:00
Söderköping
(Fixområdet)
0121-132 00

www.frasses.se
Följ oss gärna på:
Facebook & Instagram
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Strömmingsboden vid
kanalhamnen är öppen
hela sommaren

Malmqvists Plåtslageri AB

Tänker du byta tak?
Plåt, tegel eller papptak

Vi välkomnar alla kunder
och hoppas på en fin sommar

Kontakta oss för en
kostnadsfri prisuppgift

Hälsningar
Anna och Kurt

Telefon: 0709-56 77 23
info@malmqvistsplatslageri.se
Berga 1 Söderköping

Välkommen till din
lokala ekonomibyrå
i Söderköping

Se över dina sommardäck
inför semestern

Kör säkert!

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

Vi finns på plats för att hjälpa
dig och ditt företag

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

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

Hem sökes för
liten familj

Tid att se över
kapell & dynor!

!
a tid
Bok 6 092
8
87
073-

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

Litet hus, lägenhet eller radhus i
Söderköpings kommun. Maxhyra
8000 kr eller maxpris 2 milj. kr.

Vinterförvaring av kapell & dynor?

Öppettider

i sommar, 1/6-31/8
Tisdag-Torsdag kl.10-18,
eller efter överrenskommelse

Välkommen!
Kapell & dynor

Intresserad? Ring 0702-272847

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

Din lokala inredningsbutik!
Vi erbjuder ett
brett sortiment
av ljus, lyktor,
kuddfodral,
krukor och
mycket annat

a!
Välkomn

tor-fre 10-18, lör-sön 10-15
semesterstängt v. 27 och v. 28
Finns på gården
Sörby 2, Ringarum
073-063 04 93
Håll dig uppdaterad

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

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

Hemma hos Elsa i Ringarum
hemmahoselsa

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

För öppettider och prislista m.m.
se vår hemsida.

Trevliga
båtturer från
100kr/person.
Vi kör när det
passar er!
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tvattstallet@outlook.com
RUT-avdrag
www.tvätt-stället.se
på de flesta av
073-533 58 90
våra tjänster!
Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

Nytt nummer ute
den 28 augusti

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

Kan vi hjälpa till
med något?

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

Handla med Söderköpingsmyntet redan idag
Fungerar som presentkort hos Stadskärnans medlemmar
Besök www.isoderkoping.se för mer information om myntet och Stadskärneföreningen i Söderköping
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Tidsbeställning:
0706-16 66 11
Skönbergagatan 11 A
www.carinashundvard.se
Carina Jarhede diplomerad
hundfrisör sedan 1985

Mynterbjudande:

Kloklippning 100 kr
Varmt välkommen!

Välkommen till Sveriges
äldsta bokhandel
Handla
med
Hjälp gärna
oss att lätta
på lagret
inför
vår
inventering
Söderköpingsmyntet
Stor REA 20-25 augusti
hos oss
i sommar

Nytt erbjudande varje vecka
under sommaren (v.22- v.30),
till Dig som löser in ditt
Söderköpingsmynt hos oss
Vi levererar Blomsterbud i
Söderköping med omnejd

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

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

Varmt välkomna hälsar

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

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

Handla gärna med
Söderköpingsmyntet hos oss

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

0121-13140
Prästgatan 3, Söderköping

f.d. Kaffebönan

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

Campino Söderkoping

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

Hinner du inte med tvätten?
Anlita TVÄTT-Stället, istället!
Använd gärna Söderköpingsmyntet hos oss.
073-533 58 90
tvattstallet@outlook.com
www.tvätt-stället.se
Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
Välkomponerad sommarmeny!

Öppet till 22 varje dag hela sommaren
Musikquiz med fina priser torsdagskvällar
För övrig underhållning se hemsida

Vi tar gärna emot Söderköpingsmyntet
när du handlar hos oss. Välkommen!
Skönbergag. 7, Söderköping - 0121-131 20

Tack för att du handlar där du bor
- det skapar service nära dig

Restaurang

Hagatorget

Lunch: kött- & fiskrätter måndag-fredag
Bra pris vid avhämtning
Ät här 79 kr eller ta med lunchlåda 65 kr

Lunchhäfte 600 kr för 10 rätter

Använd gärna Söderköpingsmyntet hos oss
BOKA BORD eller beställ takeaway!

Betala gärna med Söderköpingsmyntet

Mer info på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

Ring och beställ 0121-102 86 - restauranghagatorget.se

Handla gärna med
Söderköpingsmyntet
hos oss!
Välkommen

!

Öppettider:
Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00-16:00
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Unikt mynt - perfekt att ge bort som present
Fira och ge bort vid student, bröllop, dop och födelsedagar

Myntet finns i valörerna 100, 250 samt 500 kr och går att köpa hos Guldmakeriet, Ängens Blommor och CoOperate Coffice

BETTIFIX
Handla med myntet
och få dubbel
stämpel på bonuskortet!
Kram Bettifix Bettan
Öppet Lör 29/5 kl.10-16
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 - Tele: 0121-21404

Pensionärsrabatt

Betala med Söderköpingsmynt hos oss

Du får 10% rabatt när du

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

beställer smörgåstårta eller
förbeställer evenemangsbiljetter och
betalar med Söderköpingsmyntet

Välkomna till

gården
r
a
t
s
ä
m
g
ä
J
Café
Söderköping

Rabatten gäller ej receptbelagda läkemedel och
kan inte kombineras med andra erbjudanden

Handla gärna med
Söderköpingsmyntet
hos oss i sommar
Gäller ej receptbelagda
läkemedel

Mån-Fre 9-18, Lör 10-14
Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51

www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

Använd gärna Söderköpingsmyntet hos mig!

Vill du växa med ditt företag
i en kreativ & professionell miljö?
Vi erbjuder
Samverkan för inspiration och idéer
Nätverk och kontakter lokalt och regionalt
Gemensam marknadsföring
Välutrustat kontor och lokaler

Strumpor, Sockor,
Krämer och Trosor

Kontakta Anne-Louise Kroon för mer
information på telefon 0121-77 20 77

Dam, Herr och Barnboutique

Betala med Söderköpingsmyntet
och få 10% rabatt på ditt köp
Vi håller avstånd och desinficerar många
ytor i butiken efter varje kund
Varmt välkomna
Erbjudandet gäller till den 31 augusti 2021

Välkommen att handla hos oss
med Söderköpingsmyntet
info@guldmakeriet.com - 073-9975417
Följ oss på:
guldmakeriet
guldmakerietisoderkoping

Handla med Söderköpingsmyntet hos oss i sommar

Hos oss handlar du
leksaker, spel, pyssel
och mycket annat med
Söderköpingsmyntet.

Varmt välkommen in till oss!
Öppettider
Mån-fre: 9-18
lör: 9-15, sön: 10-14
Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se

Varmt välkommen!
Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

Håll dig uppdaterad

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14

Som på gymmet men
här syr & handarbetar vi!
Det mesta du behöver finns att låna
symaskiner, coverstich, overlock,
klipp- och strykbord mm
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Öppet kl. 7-21
för dig med månadskort
”En textil besöksanledning i Söderköping med hållbar kunskap & kreativitet”

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

Fix Utställning, Garnbutik, Ullcentrum shop,
TEXTIL-LOPPIS, Hemslöjd, Vävstuga,
Sömnad & reparatiom - kapell & dynor mm
Fixpunkten, Söderköping - 073-87 86 092 - www.tygsparven.se
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"Vårt absolut närmaste
strövområde är utan tvekan
Ramunderreservatet, som
bildades omkring år 2000
som ett kommunalt åtagande,
och som omfattar ett
tämligen stort och omväxlande parti delvis
ursprunglig natur."

Stadsnära natur
Asfaltöken

Halva jordens befolkning framlever sina liv i städer,
många av dem med en teknikdriven och skärmfokuserad
livsstil, som gör att de sällan eller aldrig kommer utanför
tullarna. Detta fjärmande från den miljö, som var människans ursprungliga habitat, d.v.s. vildmarken, är sannolikt en av anledningarna till att stressartade symptom och
psykisk ohälsa är i tilltagande.

Vad är skogsbad?
Allt började i Japan i slutet av 1970-talet. Myndigheterna noterade att en stor mängd till synes friska japaner
plötsligt föll ihop och dog. Diagnosen var ofta hjärtsvikt
eller hjärtattack, men vid närmare granskning hade de
avlidna också en annan gemensam nämnare. De hade
tillbringat nästan all vaken tid på sina arbetsplatser. I
samma veva myntades begreppet karoshi, död till följd
av överarbete.
På 1980-talet lät myndigheterna inrätta en rad terapiskogar där människor skulle vistas och ta in skogsatmosfären. Japanerna kallade det för shinrin-yoku. Det
betyder ordagrant skogsbad och blev så småningom en
hörnsten i landets folkhälsoarbete.
Sverige och Söderköping är nu långt från Japan,
men liknande tendenser kan skönjas även här. Nu har
ju pandemin medverkat till att allt flera söker sig ut ur
storstaden mot landsbygden, där man noterat ett ökande
intresse för bl. a. gamla ödehus (!) Är det en ny ”grön
våg” vi ser embryot till? Man har ju märkt att många
arbetsuppgifter går att utföra hemifrån med de fördelar
det innebär att själv kunna reglera förhållandet mellan
arbete och fritid.

Tätortsnära skog

Vi söderköpingsbor är ju previligierade när det gäller
verklig närhet, d.v.s. gångavstånd till tämligen orörd natur. Vårt absolut närmaste strövområde är utan tvekan
Ramunderreservatet, som bildades omkring år 2000 som
ett kommunalt åtagande, och som omfattar ett tämligen stort och omväxlande parti delvis ursprunglig natur.
Reservatet består alltså inte enbart av själva berget, som
reser sin ståtliga hjässa 78 meter över havsytan utan i
högsta grad skogsområdena norr, öster och väster om
själva massivet. Genom insatser av naturskyddsförening-

ens lokala krets har man lyckats undvika ”uppstädning”
efter de stormar, som då och då drabbat kommunen.
Man skall således låta död ved stanna i skogen till båtnad för ett rikt insektsliv och därav följande biologisk
mångfald. Man kan därför vid ett besök möta våra fyra
vanligaste hackspettarter, vilka i sin tur efterlämnar bostäder för andra hålhäckare som exempelvis kattuggla
och skogsduva, vilka ljudligt låter annonsera sin närvaro
under häckningstid.

Pettersburg
Ett bekvämt sätt att besöka reservatet är att utgå från
parkeringen vid Pettersburg (eller Petersburg; ovisshet
råder om namnet). Kan förutom med bil nås genom
en lätt promenad från Lekarebacken, dit man kommer
efter att ha forcerat den branta stigningen vid ”Rabbit
crossing”. Härifrån utgår flera lättgångna, markerade leder, som genomkorsar hela området. Ett elljusspår av en
längd på 2,5 km, som vintertid spåras för motionsträning
på skidor kan övriga årstider nyttjas för löpträning även i
mörker. I övrigt finns löpsträckor med stor variation vad
gäller höjdskillnader omfattande både 5 och 2,5 km m. fl.
alternativ. För den som enbart vill njuta av stillheten och
naturens egna ljudyttringar är det bara att följa leden från
Litzells källa norrut över bergsryggen. Där finner man
en rastplats med utsikt över odlingsmarker, som tidigare
hyst en under 1800-talet utdikad sjö. Längre fram längs
stigen möts man av en bäck, som genomkorsar berget
via en sprängd ravin och som under våren erbjuder ett
rikt fågelliv bestående av flera trastarter och sångare som
grön-, löv-, trädgårds- och svarthätta. Även gärdsmyg är
karaktärsfågel i denna miljö. Vissa stigar leder genom
nästan till urskog gränsande naturskog med vindfällen
och unika miljöer. (Särskild artikel om bäckravinen finns
införd i Söderköpings-Posten nr 5: 2019, sid 18. Finns
på S-P:s hemsida)

Det inledningsvis nämnda begreppet ”skogsbad” kan
med fördel praktiseras när man passerat den ljudavskärmande höjden vid Litzells källa och närmat sig bäckravinen. Med mobiltelefonen och headsetet lämnade
hemma kan man här helt kravlöst ”bada” i skogens egna
ljud med hjälp av sina sinnen syn, hörsel, doft och känsel.
Risken eller chansen att möta en elefant, som 15-årige
Albin Svensson gjorde just vid Litzells källa i februari
1907 är väl minimal, men räv, grävling och rådjur är ju
vanligen förekommande.

I områdets NW del har en våtmark anlagts genom kommunens försorg. Dess tillgänglighet har nu utvidgats genom att en rastplats med handikappanpassad ramp till
en slags skärmvägg placerats med utsikt mot vattenspegeln, där förhoppningsvis en och annan simfågel kan visa
sig. Detta är en oas i tätortens omedelbara närhet för
kortare eller längre vistelser med eller utan kaffekorg. Bekväm vandringsled från Pettersburg eller bilväg via Lilla
Vännerstorp.

För den som ”bara” vill ströva längs bergets sydsida eller njuta av utsikten från den 78 meter över havet belägna toppen, finns flera alternativ. Sydbranten, som genom solexponering uppvisar ett slags eget mikroklimat,
är växtplats för många intressanta botaniska företeelser,
både införda och spontana. Strategiskt placerade skyltar
informerar om arttillhörighet och i vissa fall historik. Här
hittar man bl. a. murgröna, olvon, benved och hålnunneört. Den senare vid uppfarten till Lekarebacken mittför
konsverket ”Rabbit crossing”. Genom tidig vårbrytning är
sydbranten kärt tillhåll för både huggorm och hasselsnok.
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Knut "Knutte" Nord tipsar om Naturpasset.

Naturpasset är en perfekt
aktivitet för hela familjen
Har du hört talas om Naturpasset från Svenska
orienteringsförbundet? Helt kort, en möjlighet att
söka kontroller i naturområdena Alboga och
Petersburg, utan tävlingsstress och med chans att
vinna fina priser. Skogspojkarna är lokal arrangör i
Söderköping.

Inkörsport till berget är förutom ovan nämnda nav vid
Pettersburg numera endast slussövergången. Från stigen,
som löper mellan berget och kanalen leder ett antal ”uppfarter” mot toppen. Förutom den förnämliga trappan,
som möter besökaren direkt vid slussen, finns stigar vid
”Rabbit crossing”, f. d. färjeläget och som rundvandring i
både östlig och västlig riktning om man nu inte föredrar
den svåra klättringen i själva stupet. Tidigare fanns en
roddfärja med tillhörande karl, som för en billig penning
fraktade besökare över kanalen. Tänk om en sådan åter
kunde bli verklighet!

Naturpasset med kartor och startkort hämtar du på ICA
Supermarket eller på Söderköpings camping. Betalning 90
kr per pass swishar du bekvämt till orienteringsklubben.
Det finns 20 kontroller på Petersburg och lika många
på Alboga. För att delta i utlottningen med fina vinster
ska du minst besökt 25 av kontrollerna. Presentkort med
värde mellan 100-500 kr på ICA Supermarket, en bok
från Söderköpings Bokhandel samt en övernattning på
Söderköpings Brunn (skänkt av Söderköpings-Posten
som är mediasponsor), Det är ingen brådska, du kan
orientera och njuta av Söderköping natur ända fram till
den sista augusti.
En perfekt aktivitet som vi rekommenderar att göra

själv eller tillsammans med partner eller familj. Bara de
fina kartor som ingår i paketet har sitt värde. Det är inga
stora områden som du ska vandra i, du klarar det utan
kompass. Området på Alboga mäter bara cirka 1,5 kvadratkilometer.
Den som berättar för mig om Naturpasset är Knut
”Knutte” Nord aktiv i Skogspojkarna, föreningen som
nu byter namn till Söderköpings OK.
Knutte han har varit svensk juniormästare 1971 och
har därefter ägnat sig åt sin hobby som arbete i hela sitt
liv, bl.a. som landslagsledare för damlandslaget, marknadschef på svenska orienteringsförbundet och medverkat som arrangör av stora orienteringstävlingar som
O-Ringen.
För fyra år sedan flyttade Knutte med hustru från
småstadsidyllen Trosa till Söderköping. Likheterna mellan städerna är många. Knutte tycker speciellt om Kanalområdet i Söderköping som har blivit så fint med nya
bryggor efter upprustningen.

Åke Serander
Text och Foto

Verksamhetsutveckling med fokus
på kvalitet, miljö och arbetsmiljö
• Projektledning
• Riskbedömning och miljöutredning
• Tolkning av ISO-standarder för ledningssystem

• Processkartläggning
• Utbildning
• Interna revisioner och leverantörsrevisioner

Tar ut riktningen

Stefan Jobs

Jobs Kvalitets & Miljöutveckling
Lars Hedenström
Text och Foto
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"I år blir det sex författarbesök under måndagar 26 juli
till 30 augusti. Likt tidigare
håller vi till i vackra
Brunnssalongen med undantag för ett tillfälle då vi den 16
augusti besöker skägårdsidyllen Edgards på Lagnö."

Majgull Axelsson kommer den 26 juli.
Foto: Peter Wixtröm

Anna-Karin Palm kommer den 23 augusti.

Margit Silberstein kommer den 2 augusti.
Foto: Stefan Tell

Foto: Moa Karlberg

Efterlängtad Söderköpings bokhylla
Söderköpings bokhylla laddar för ytterligare en
sommar med intressanta och spännande författarbesök. Eftersom även den här sommaren är lite
speciell så görs vissa justeringar för att det ska
fungera. I år blir det sex författarbesök under
måndagar 26 juli till 30 augusti. Likt tidigare håller
vi till i vackra Brunnssalongen med undantag för ett
tillfälle då vi den 16 augusti besöker skärgårdsidyllen Edgards på Lagnö. Söderköpings Bokhandel
och Antikvariat säljer biljetter från och med den
10 juli.

Den 26 juli får vi besök av Majgull Axelsson, en mycket
efterlängtad återvändare. Majgull Axelsson är en av Sveriges mest framgångsrika författare och hennes böcker
har översatts till ett tjugotal språk. Hon debuterade med
"Långt borta från Niefelheim" men är kanske mest känd
för "Aprilhäxan" och ”Jag heter inte Miriam”. Majgull
Axelssons romaner handlar ofta om det mänskliga psyket och om hur relationen barn-förälder formar oss. En
annan röd linje är folkhemmet och Sveriges historia.
Sommarens andra författare, den 2 augusti, är Margit
Silberstein, journalist, politisk kommentator och författare. ”Förintelsens barn” är berättelsen om Margit Silbersteins föräldrar, som möts igen efter kriget, i Norrköping.

Om deras strävan att i skuggan av de döda, bygga ett nytt
liv i det svenska folkhemmet, och om förintelsen som
inte slutade i befriandet vid Auschwitz, utan gick i arv
och sipprade in i blodomloppet hos Förintelsens barn.
Den 9 augusti gästas vi av Veronica Palm som för några år sedan lämnade toppolitiken och nu är aktuell med
spänningsromanen ”Inte alla män” som handlar om män
som smiter, sviker, slarvar och slår, men ändå framstår
som helt normala. Och om kvinnor som på olika sätt
hanterar sina liv i närheten av dessa män. Den ger dessutom en nära inblick i hur arbetsdagarna egentligen ser
ut för våra toppolitiker.
Den 16 augusti får vi ett mycket efterlängtat besök
av Ola Larsmo, författare och litteraturkritiker. Hans
senare verk präglas av historiska miljöer med dokumentära inslag, däribland hans hyllade bok ”Swede Hollow”.
Nu aktuell med ”Översten”, berättelsen om Knut Oscar
Broady, en svensk emigrant vars livsöde placerade honom
mitt i ett stort antal avgörande ögonblick i såväl svensk
som amerikansk historia.
Anna-Karin Palm fick sitt stora genombrott med romanen ”Målarens döttrar” och 2019 nominerades hennes biografi över Selma Lagerlöf ”Jag vill sätta världen
i rörelse” till Augustpriset. Nu aktuell med ”Jag skriver
över ditt ansikte” där vi får följa författarens mors grad-

visa försvinnande in i alzheimers sjukdom, och ett försök
att förstå mammans livshistoria och hur den påverkat
henne själv och familjen. En berättelse om klassresa och
livshunger, om familjehemligheter och en komplicerad
mor-dotter-relation, som till slut kan landa i ett slags
försoning. Vi ser mycket fram emot hennes besök den
23 augusti.
Sommarens sista författare är Johan Croneman,
som gör sitt besök den 30 augusti. Johan Croneman är
journalist och film- och tv-kritiker på Dagens Nyheter.
Debutboken "Jag är olyckligt här" är en berättelse om
att överleva, även när man inte orkar eller vill. Om att
kämpa, med allt och alla, men kanske framför allt med
sig själv. Om att älska sprit och spel. Och sina barn. Men
aldrig sig själv. Om att aldrig förlåta sig själv. Om att
sluta skylla ifrån sig, och om att sluta tänka så jävla mycket. I september släpper han textsamlingen "Samlad Värk.
Johan Croneman. Argaste kritikern i stan". Hösten 2022
romandebuterar han.
Varmt välkommen önskar Riksteatern Söderköping,
Söderköpings Bokhandel och Antikvariat, Studieförbundet Vuxenskolan och Söderköpings stadsbibliotek
och kulturkontor!

Johanna Hellstrand

Hela denna sida är en annons 37

Välkommen till Edgards på Lagnö sommaren 2021!

Turistinformation - Café - Butik - Program - Utställningar - Discgolf - Vandringsleder

Barbro Mellqvist

I år firar jag 5 år på Edgards på Lagnö! Oj vad tiden går fort, och oj så roligt
det har varit! Det började mer eller mindre av en slump. Jag funderade
på livet efter pensioneringen och stillsamhet är inte riktigt min melodi...
Bland kommunens upphandlingar fanns Edgards, jag skrev ihop ett anbud, och en
kall och regnig aprildag 2017 stod jag på gräsmattan mellan husen och undrade vad
jag egentligen gjort.
Det var bara att sätta igång. Måla väggar, fundera över meny, baka, baka, möblera,
forska i historien och planera för program och evenemang för alla åldrar. Det har
blivit många konserter, varav ett stort skärgårdsspel, midsommarfirande, utställningar, barnteater, workshops, författarprogram och guidningar och glädjande nog
har besökare från när och fjärran strömmat till.
Nu hälsar jag alla välkommen till Edgards 2021. Det blir fler program och utställningar än någonsin och caféets meny är utökat med lättare maträtter med möjlighet att ta ett glas vin eller en öl.
Öppet varje dag kl 11 – 17 från midsommar till 22 augusti.
Följ med på: www.edgardspalagno, och på instagram och facebook.

Nu har vi en 9-korgs discgolfbana på Edgards!
Dags att ge sig ut i omgivningarna kring Edgards för att spela discgolf, eller fris
beegolf som det också kallas. Det är ett spel som alla kan vara med i, ung eller
gammal, man spelar på sin egen nivå.
Banan har 9 korgar, du kan välja att spela på hela banan, eller göra en kortare
tur. Några av korgarna finns nära Gamla Huset, ett par andra är utplacerad vid
skogsslingan på andra sidan av stora vägen. Möjlighet finns att hyra eller köpa
discar i fiket på Edgards. För att du ska hittar rätt finns förstås informationsskyltar.
Välkommen att kasta, GRATIS tillgängligt dygnet runt.
Genomförs med bidrag från Region Östergötland och Kustlandet.

Utställningar:
Ulla-Stina Wikander visar recycled textil konst av äldre petitpoint-broderier
Ola Art visar återbruk av äldre tavlor där verken får nytt liv med en humoristisk twist.
Ull - en hållbar produkt.
Per Josefsson visar skulpturella ”avatarer”.
Akvareller med skärgårds- och naturmotiv av Göran Grimsell
Medarr: Region Östergötland och Kulturkontoret

Caféet erbjuder:

Hemlagad getostpaj med sallad på rödbetor, purjo, puylinser
Hemlagad broccoli & ädelostpaj med tomatsallad
Grekisk sallad
Kallsöfiskarens varmrökta lax med potatissallad
Varm smörgås med kyckling och bacon, currymajonäs och sallad
Marinerad fläskfilé med bakad potatis och sallad
Smörgåsar, Bullar, kakor, tårtor och glass
Läsk, lättöl, vin och starköl

Program:
Program i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Fredag 25 juni kl 14:00 Midsommarfirande
Konsert med Åsa Sjöberg och Claes Löfgren.
Fredag 2 juli kl 18:00 Konsert med Guldstrupen
Norrköpings hemligaste band. Entré 120:Onsdag 7 juli kl 18:00 Författarprogram
Anna von Koch berättar om boken Min sanning, om Mona Tumbas liv. 75:- inkl fika.
Onsdag 14 juli kl 18:00 Författarprogram - Ä du garsken
Marianne Wik berättar om sin senaste bok, 40 sidor östgötska. 75:- inkl fika
Fredag 16 juli kl 18:00 Konsert med OrkesThergruppen
Rock och pop från olika tidsepoker, med 70-talsinspirerad touch. 120:Lördag 17 juli kl 11:00 Guidning för barn i naturreservatets skogsslinga
Margareta Jovanovic guidar efter den 1,2 km långa skogsslingan. Gratis.
Lördag 17 juli kl 11:00 Gör din egen batik
Ragni Wåtz & Hanna Esping har med massor av färg och kunskap. Materialkostnad.
Onsdag 21 juli kl 18:00 Författarprogram –” Han sprang åt fel håll”
Bo Elis Magnusson samtalar med Magnus Höjer om när kriget nådde Häradsskär. 75:Fredag 23 juli kl 18:00 Elvis forever
Konsert med Stefan Wikström och Göran Hanning. 120:Onsdag 28 juli kl 18:00 - Författarprogram
Oddis. S. Andersson berättar om sin spänningsroman Operation Valkyria. 75:- inkl fika.
Lördag 31 juli kl 17:00 Konsert ”Bosses låtar”
Bosse Wastessons spelar sin musik med hjälp av framtidens musikalstjärnor. 200:Fredag 6 augusti kl 18:00 Konsert, Elsa Göranssons kvartett
3 unga musiker bjuder på jazziga toner. 120:Måndag 16 augusti kl 19:00 Söderköpings Bokylla
Författarprogram
Bilj: Söderköpings Bokhandel och event.soderkoping.se, 150 kr (130 kr scenpass)
Arr: Riksteatern Söderköping, Söderköpings bokhandel o antikvariat, Kultur och Fritid

För barn:
Barnens naturstig har i år blivit lite tokig. Vad är det för fel på djur och insekter?
Fantasistigen En skogspromenad med djur du säkert känner igen - men vad gör de?

Brasklapp: Öppet helger fram till midsommar med ett
lite mindre utbud i caféet. Discgolfbanan hoppas vi
kunna öppna under juni.
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Skrattmås.

Två Sädesärlor.

"- Jag började fotografera ”på
riktigt” när jag studerade till
timmerman i Järvsö,
Hälsingland. En bild tagen
genom köksfönstret i studentboendet, på en blåmes sittandes
och äta på en talgboll.
Det hände något speciellt då
och sedan var jag fast."
Martin fotar.

Foto: Ninni Wallberg

Kattuggla, unge.

Martin ställer ut hos Edgards på Lagnö
Martin Wallberg är en duktig fotograf, aktuell med
sin utsällning hos Edgards på Lagnö. Jag kontaktade
Martin för att få veta mer om honom och
utställningen.

och rörelse, och fotograferar för Söderköpings Gästabud,
som ger mig allt det och lite till. Ibland har jag också
hjälpt till med lite bröllopsfotografering.

Berätta kort om dig själv

- Jag använder i huvudsak två kameror. Den ena är
en Nikon D750 fullformat och den andra är en Nikon
D7200 i DX-format. Till fågelfoto använder jag mest ett
Sigma 150-600 mm, men även ett Tamron 70-300 mm.
När jag fotograferar insekter, ormar och ödlor har jag
två ”hemmabyggen”, ett Olympus 150-300 mm och ett
Riccho 150 mm som är ombyggda för att passa mina Nikonkameror. Det gör att jag kan krypa väldigt nära och få
extremt korta skärpedjup. Jag använder sällan fotostativ.
Det gör att jag känner mig begränsad. Mitt sätt att fota
kräver lite mer frihet. Men ibland behövs det.

- Jag bor vid Lagnö Gård på Norra Finnö. Egentligen är jag utbildad till byggnadsantikvarie, timmerman
och arbetade tidigare med uppmätningar, skadeinventeringar, restaurering och renovering av gamla byggnader.
Sedan jobbade jag på Djurbergs några år och det är nog
därifrån de flesta i Söderköping känner igen mig. Nu
arbetar jag som fastighetsskötare på Skärgårdsbyn Mon.

När började du fotografera?
- Jag började fotografera ”på riktigt” när jag studerade till timmerman i Järvsö, Hälsingland. En bild tagen
genom köksfönstret i studentboendet, på en blåmes sittandes och äta på en talgboll. Det hände något speciellt
då och sedan var jag fast.

Vad tycker du mest om att fotografera
och varför?
- Framförallt är det just fåglar som är mina huvudmotiv. Jag fotar även mycket insekter och till mina vänners stora förskräckelse, ormar på nära håll. Vänner och
bekanta gillar inte när jag lägger ut ormbilder på sociala
medier. Jag tror att mitt djur- och naturintresse, som
jag haft hela livet är det som gör att jag fastnat för den
sortens foto. Men jag gillar även att fota människor, liv

Vad använder du för utrustning?

Du har en utställning hos Edgards på Lagnö
fram till den 20/6, berätta lite om den och
hur det kom sig att du ställer ut där?
- Jag har länge funderat på att försöka få ställa ut mina
bilder, men det har liksom inte blivit av att jag frågat.
Men Barbro Mellqvist, som driver Edgards, hörde helt
enkelt av sig och frågade om jag ville ställa ut. Tidigare
har jag aldrig visat upp mina bilder ”fysiskt”, så det var
jättekul att få frågan. Jag har också haft tankarna att ge ut
en bok med mina bilder och har pysslat med det en längre tid och har ett litet visningsexemplar som jag ställer
ut där också. Kanske kan inspirationen av utställningen
göra att jag tar tag i det på riktigt.

Vad är dina tre bästa tips för att få ett bra foto?
1. Uppmärksamhet. Ett fototillfälle kan komma när
som helst. Ha gärna ”ögon i nacken”.
2. Gör gärna en grundinställning-utifrån ljusförhållandena och om du har tänkt fota stationära eller
rörliga objekt på kameran varje dag du tänker
fotografera. Då kan du snabbt börja utan att
behöva tänka allt för mycket på inställningarna när
fototillfällena dyker upp.
3. En bild behöver inte vara perfekt rent tekniskt för
att bli bra. En bra bild ger betraktaren en känsla.

En dyr fin utrustning gör dig inte till en bättre fotograf.
Min första ”riktiga” bild är tagen med en högst oproffsig
kompaktkamera på 5mp och bilden kan utan problem
visas på ett A4. Jag använder fortfarande inte någon extremt proffsig utrustning. Använd i stället den kamera
eller telefon du har för tillfället. Det räcker långt.

Vad är det bästa med Söderköping?
Närheten till städer som t.ex. Norrköping och Linköping. Närheten till naturen med hav och sjöar och förstås
till alla härliga människor som bor och lever här.

Daniel Serander
Text

Martin Wallberg

Foto
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"- Söderköping är en bra stad att
förlägga festivalen i. Det är korta avstånd
och lätt att ta sig mellan scenplatserna.
Det är även en bra stad att fördriva tiden
mellan akterna i, om man vill ta en paus."

Snart är det
äntligen dags för
Söderköpings
poesifestival
Snart får alla poesitörstande sitt lystmäte när det
arrangeras poesifestival i staden. Bakom initiativet
står Mats Granberg som arbetar som fristående
litteraturproducent, Anders Karlin, ägare av
Söderköpings Bokhandel och antikvariat, samt
Marie Eriksson och Jonas Andersson som arbetar på
Söderköpings stadsbibliotek. Projektet har även stöd
från Statens kulturråd och Region Östergötland och
anordnas i samarbete med bland annat Håll Bar &
Kök, Söderköpings Brunn och Östgötateatern.
Jag träffar arrangörerna för att ta reda på mer om
den stundande festivalen.

- Det här blir vår första festival, som kommer hållas den 20-21 augusti med sammanlagt 20 akter. Den
kommer att arrangeras trots rådande pandemi men vi
kommer självklart följa rådande regler och rekommendationer.
Festivalen, som är gratis att delta i, kommer att synas
för allmänheten i det offentliga rummet och kommer ha
nedslag i biblioteket, bokhandeln, Söderköpings Brunn
(där stora delar kommer att hållas i Å- och Societetssalongen), Håll Bar & Kök samt på Hagatorget.
Programmet kommer att erbjuda innehåll för både
barn, ungdomar och vuxna, säger Mats.

Hur kommer det sig att ni väljer att
arrangera festivalen här i Söderköping och
hur har responsen varit?
- Söderköping är en bra stad att förlägga festivalen i.
Det är korta avstånd och lätt att ta sig mellan scenplatserna. Det är även en bra stad att fördriva tiden mellan
akterna i, om man vill ta en paus, säger Jonas.
- Med tanke på responsen vi fått så tror vi detta kan
bli riktigt bra och stort. Det känns väldigt roligt. Festivalen har väckt intresse från många håll. Vi började med
sex akter men många har hört av sig och velat vara med
så vi har till slut fått tacka nej då vi helt enkelt inte har
plats för alla. Målet är att detta ska bli en återkommande
festival, berättar Anders.
- Det kommer bli väldigt bra för Söderköping och
kommersen, konstaterar Mats.
De flesta poeter som har lång resväg kommer att övernatta på Söderköpings Brunn. Brunnen kommer fungera som både scen och boende. Håll Bar & Kök blir vår
festivalbar.
Många av de medverkande tar även med sig familjen
för att de vill passa på att vara i Söderköping tillsammans.
Så det blir en kombinerad arbets- och semesterweekend
för dem. Det kommer bli många som kommer tillbringa
hela helgen i staden för att delta i festivalen.

Hur ser programmet ut?
- På grund av det stora intresset så kommer vi ha en
smygpremiär redan på torsdagen den 19 augusti. På fredag kväll håller Jonas Ellerström, Matilda Södergran och
Fredrik Ekelund/Marisol M i det första passet i brunnssalongen. Jonas inviger, Fredrik framträder och Matilda
och Jonas läser ur sina nya diktsamlingar, berättar Mats.
- Lördagen blir den stora dagen. Vi startar kl tio med

Anders, Karolina, Mats och Jonas arrangerar festivalen.
Marianne Wiik som läser dikter på två språk (ett av dem
kan vara östgötska) vid hängmattorna vid Hagatorget.
När man lärt sig östgötska går man till biblioteket och
träffar Thomas Tidholm som i höstas kom ut med Jordlöparens bok.
Det kommer även att bli två barn-och familjeaktiviteter på biblioteket. Susanna Lönnqvist, Helena Lord och
Sanna Franzén kommer att leka med ord, dramatisera
och sjunga för barn från fyra år och skriva dikter med
barn från åtta år.
Efter en välsmakande lunch på någon av stadens restauranger beger man sig till bokhandeln där man träffar
Jonas Ellerström och Mats Granberg som talar om poeten Petter Bergman och hans nyutkomna poesi i urval
som presenteras i ”Ett stycke musik”.
Petter ansågs vara en av sin generations främsta poeter
jämsides med storheter som Tomas Tranströmer, Göran
Sonnevi och Lars Gustafsson.
På eftermiddagen kommer Helga Krook med pianist
uppträda med tonsatta dikter, berättar Marie.
- På Håll Bar & Kök blir det en kombination av konst
och poesi med Mika Liffner, som är från Valdemarsvik.
Mika kommer ha konstutställning och samtal med Mats
Granberg på både fredagen och lördagen. Många känner
säkert till Mikas morfar Axel Liffner som var en betydande kulturpersonlighet och poet. Mika har skrivit vidare på Axels dikter och målat tavlor som ackompanjerar
hans poesi.
Det är jättekul med inslag som blandar både poesi och
musik/bildkonst, eftersom det bidrar till en större bredd
i programmet, berättar Jonas.
På kvällen i Å-salongen kommer Hanna Rajs Lara, som
i fjol fick sitt stora genombrott och fick stor uppmärksamhet med boken ”Under månen”, läsa ur sin bok.
Även den unga och kända poeten Olivia Bergdahl
medverkar på detta pass. Olivia är känd som en skicklig
estradpoet, har vunnit SM i Poetry Slam i tonåren och
har länge uppträtt runtom i landet. Vi är så glada att hon
deltar i festivalen.
Även finalpasset på lördagen hålls i Å-salongen då
Jila Mossaed, ledamot i Svenska Akademin inleder. Jila
är poet från Iran som bott i Sverige under flera år. Hon
började tidigt skriva diktsamlingar på svenska. Jila har
varit aktiv sedan slutet av 90-talet och sitter i Akademin
sedan 2018.
Nachla Libre är en nybakad och Stockholmsbaserad
poet som skriver på ett livligt sätt. Nachla är en av grundarna till rörelsen Revolution poetry som är en plattform
och rörelse för spoken word-lyrik.
Festivalen är inte bara för de redan insatta - vi vet att
poesi kan vara intressant för alla. Vi vill locka brett och
tror att vi med utbudet kommer lyckas med det. Som
besökare får man gärna ”gå på allt”. Alla evenemang är
gratis men måste förhandsbokas från och med den 1 augusti på event.soderkoping.se.
- Det finns på grund av Covid ett begränsat antal platser. Vi tror att alla program blir fullbokade snabbt. Bokar
man tidigt men senare vet med sig att man av något skäl
inte kan komma är det viktigt att avboka sig för att bereda andra plats, uppmanar Mats.

Hur många sorters poesi/uttrycksformer
finns det och vilka är de vanligaste?
- Det beror på definitionen. Det vanligaste är att man
skriver poesi i dagbok i vanliga block (skrivbordspoesi)
eller på mobilen där man lägger ut det på sociala medier.
Scenpoesin har blivit allt vanligare.
Tidigare nämnda spoken word är vanligt.
Poesin har en stor bredd och kan exempelvis vara
sång, eller framföras publikt som teater.
Östgötateatern kommer också vara representerad under festivalen då teaterchefen Nils Poletti kommer hit
och läser dikter, berättar Mats.
- Sen har vi ju pilsnerpoesi som de kallar det i Tranås,
som är kända för sin festival At the Fringe. Vi kommer
ha pilsnerpoesi på Håll Bar & Kök, efter de stora programmen. På både fredagen och lördagen efter kl 21 blir
det öppen scen (förutsatt att restriktionerna tillåter det).
Där kommer besökare både kunna lyssna och framföra
poesi till en pilsner eller två, berättar Marie.
- Egentligen hette det från början Poems & Pints,
som är importerat från Wales, förtydligar Mats. Tanken
är att alla som vill får läsa dikter live och framföra dessa
till en generös och öldrickande publik. Detta sker i samarbete med Litteraturcentrum Tranås, som under pandemin arrangerat digitala poesikvällar. Vi hoppas kunna
hålla två mixade kvällar med både live- och onlinepoesi.
I och med att det är online så kan det bli både svensk och
utländsk poesi.

Hur är poesins status idag?
- Vi kan konstatera att poesin är het just nu. Det är
många som inte tror att poesin angår dem, men ett tydligt exempel på att poesin är närvarande, tillgänglig och
kan betyda något är den senaste presidentinstallationen
i USA där den amerikanska poeten Amanda Gorman
stal showen helt och hållet från tillträdande presidenten
Joe Biden.
Ett annat exempel är den amerikanska poeten Louise
Glück som vann Nobelpriset i litteratur förra året.
Även den tonsatta poesin ”drabbar många”. Man kanske inte läser poesi, men man har garanterat haft en favoritlåt som varit poesi från början. Festivalen ligger helt
enkelt rätt i tiden, säger Jonas.
- Vi har poeter från stora förlag som medverkar, men
även lokala förmågor som Marianne Wik som gett ut sin
östgötska poesi på eget förlag och som snabbt sålde slut.
Jag hade turen och fick tag på ett ex och det kommer
tryckas nya upplagor.
Poesin är bred på alla fronter. På senare tid har den
blivit mer politisk än tidigare. Vi lever i en mer politisk
och polariserad tid, säger Mats.
Programmet kommer färdigställas omkring 26 maj
(datumet för tidningens tryck, reds anm).
- Det kommer finnas ett behov av volontärer som vill
jobba under festivalen, så om man är intresserad får man
gärna kontakta någon av oss arrangörer, avslutar Mats.

Daniel Serander
Text och Foto
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Restaurangstaden
Söderköping

"Inom fem minuters promenad från Rådhustorget finns många
restauranger med olika inriktningar; grekiskt, thai, kinesiskt, sushi,
à la carte, pubmat, pizza, husmanskost och lokalt producerat,
ja här finns det verkligen ett bra restaurangliv."

Söderköping är en riktig restaurangstad med ett stort
och differentierat utbud. Tänk på närheten till alla
restauranger. Inom fem minuters promenad från
Rådhustorget finns många restauranger med olika
inriktningar; grekiskt, thai, kinesiskt, sushi, à la carte,
pubmat, pizza, husmanskost och lokalt producerat, ja
här finns det verkligen ett bra restaurangliv. Alla kan
inte presenteras här så att vi väljer ut några favoriter.

Söderköpings Brunn.
Foto: Magnus Johansson
Det känns naturligt att börja vandringen vid Söderköpings Brunn. Vad vore Söderköping utan Brunnen?
Söderköpings historia är starkt förknippat med hotellet.
Tänk på alla som ”druckit brunn” från 1820-talet fram
till dagens gäster som varit där på konferens eller firat
bemärkelsedagar.
Brunnen nyöppnade den 25 mars i år efter ett års renovering och lokalerna har verkligen blivit fräscha och
moderna, men man har ändå bevarat den historiska
miljön och dessutom tillfört konstnärliga utsmyckningar. Restaurangen är värd att besöka bara för att uppleva
miljön på hotellet med à la carte och bistrorestaurang. På
brunnen serveras under hela högsäsongen sommarmeny,
på kvällen à la carte.
- Under juli månad har vi levande lunchmusik onsdag-söndag. Missa inte vårt inslag i Söderköpings-Postens marsnummer om renoveringen och reportaget i detta nummer om all fantastisk underhållning under temat
”Musik på Brunnen”.

taurang och mikrobryggeri. Här sitter du inne eller ute
med utsikt över kanalen och Ramunderberget. Tuff-Tuff
tpger drivs i restaurangens regi.
Här kan du avnjuta egenmalda hamburgare med närproducerat kött, eller andra typiskt amerikanska rätter
som t.ex. smokey BBQ ribs. Är du törstig kan du dricka
deras egna öl som de brygger i den historiska lokalen,
eller kanske testa någon av deras besökande ölsorter.
Träffar du ägaren Nick Webster så tror du kanske att
han är amerikan och det stämmer, Nick är uppvuxen i
Los Angeles.
Restaurang Å Caféet.
Foto: Åke Serander
Då flera av restaurangerna ligger i Kanalområdet tar vi
oss över Storån på någon av stadens broar till Ågatan.
Här ligger Restaurang Å Caféet och vi går in och talar
med en av ägarna Maria Dahlén. Restaurangen renoverades för drygt ett år sedan och ger ett fräscht intryck,
verksamheten bedrivs i en gammal vacker byggnad som
fram på 1970-talet inrymde en av stadens frikyrkor,
Frälsningsarmén.
Lunchbuffé serveras 11-15 på sommaren och Á la
carte hela dagen även under lunchtid. En av fördelarna
med restaurangen, utöver den goda maten, är att det
finns en riktigt stor uteservering. Vid sämre väder så
finns dessutom ett stort tak att fälla ut. Ett härligt ställe
att äta ute i ordets rätta bemärkelse.
Missa inte heller glass- och våffelstugan som ligger
med entré mittemot det gamla stadshotellet.
Innan vi går upp till Kanalområdet måste vi besöka Grekiska grill & bar på Rådhustorget, som nyligen skyltat
om från Pizzeria till restaurang. Här upplever du en grekisk atmosfär så fort du stiger in genom dörren. Härliga
dofter och en känsla av att befinna sig långt söderut. Om
du hellre vill så finns det också några bord på trottoaren
med utsikt mot Rådhuset. Restaurangen har en trevlig
grekisk meny dag som kväll.

Foto: Åke Serander

Vi lämnar Brunnen och går Skönbergagatan upp mot
Hagatorget, vi uppmärksammar elskåpskonsten som är
en del av Söderköpings Konstrunda, läs mer i ett separat
reportage i detta nummer. När vi har passerat Nybrogatan så kommer vi på vänster hand fram till Tyrni café &
bistro, vars inriktning är ”hållbar mat”. Om du har tur
träffar du Nina Karlsson som öppnade verksamheten i
våras, men som har drivit motsvarande restaurang i Valdemarsvik under flera år. Hon brinner för hållbar mat.
Vad betyder då ”hållbar mat” i restaurangsammanhang?
Ska det bara vara vegetariskt?
- Nej, svarar Nina man kan göra så mycket mer. Vi
försöker använda de råvaror som ger minst klimatpåverkan, grönsaker, ägg, kyckling, fisk och vilt. Vi har inget
nötkött, däremot vilt som vi har bra samarbete kring så
vi känner oss trygga med det.

Foto: Åke Serander

Vi fortsätter framåt i Kanalområdet mot slussen och
kommer fram till Håll Bar & Kök. Restaurangen serverar en hållbar meny med lokala råvaror. Håll Bar & Kök
tänker såväl globalt som att arbeta med lokala producenter och leverantörer.
Restaurangen har en ambitiös programförklaring:
”Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar
utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad
konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och
minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för
att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och
människors hälsa”.
I sommar är restaurangen extra värd att besöka då den
lokala konstnärsgruppen BlandArt hela sommaren ställer ut konst med olika inriktning i en av lokalerna. Om
du inte vill sitta inne så finns det bord i kanalområdet
där du kan uppleva båtlivet och folkvimlet på nära håll.

Så går vi upp till Kanalområdet och kommer först till
Restaurang Bakfickan. Här serveras dagens rätt mellan kl 11.00-14:30. Restaurangen är känd för sin goda
husmanskost till rimliga priser. Här finns något för alla
smakriktningar: kött, fisk, pasta och sallad. På kvällarna à
la carte men då också smårätter till bra priser. Öppet alla
dagar till kl 22:00. Här sitter du bra även utomhus med
utsikt mot kanalen under ett stort tälttak.

Jag måste också få tipsa om ett par restauranger på nära
avstånd från staden nämligen Kanalmagasniet i Mem
och Hamnkrogen i Stegeborg. Men innan vi lämnar
Söderköping så stannar vi till på Frasses. En traditionell hamburgerrestaurang som ligger på handelsområdet
Fixpunkten utmed E22 vid stadens södra utfart. Kanske
praktiskt med ett snabbt mål i samband med en shoppingtur i området eller vid ett besök på textilutställningen om Fix trikåfabriker, fabriken som tillverkade högkvalitativa barnkläder fram på 1970-talet. Utställningen
är öppen tisdag-torsdag kl.10-18. Man kan boka guidad
visning om man önskar. På ”Sparven” i anslutning till utställningen, finns det massor att uppleva för den som gillar textil så är det en upplevelse med vävstuga, systudio,
kapellverkstan textilloppsis, hemslöjd och garnbutiken
m.m.

Lock Hop and Barrel.

Kanalmagasinet i Mem.

Restaurang Bakfickan.

Tyrni café och bistro.

Håll Bar & Kök

Foto: Åke Serander

Foto: Nick Webster

Nästa stopp blir på puben Lock Hop and Barrel som
ligger i ett av de gamla och vackra kanalmagasinen. Res-

Foto: Emelie Petré

Har du lust att gå en skön promenad eller cykla från
Slussområdet utmed kanalen till Mem så är det cirka 6
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km till restaurang Kanalmagasinet, med bil en kvart via
Tåby samhälle. Här kan du äta dagens, lunch eller middag i den trevliga magasinsmiljön, inne eller ute. Uteserveringen ligger direkt vid vattnet så här kan du se motor- och segelbåtar glida förbi vid Göta Kanals inlopp.
Varierad meny med fokus på lokala producenter. Prova
gärna den goda glassen. Vill du stanna längre, kanske
efter ett bad i Slätbaken, så kan du göra det i pensionatsdelen med åtta rum.

Full fart på Söderköpings gator i premiärloppet 2019.

Stegeborgs Hamnkrog.

"Eftersom Söderköping är
en så uttalad sommarstad vill
vi verkligen göra allt för att
eventet ska kunna arrangeras
under sommaren. Därför har
vi valt den 18 augusti, istället
för längre fram på hösten."

Foto: Sofia Laving

Avslutningsvis så vill vi tipsa om restaurang Hamnkrogen i Stegeborg, bara 20 minuter med bil från Söderköping. En mysig skärgårdskrog belägen precis vid
vattnet med utsikt över Slätbaken och den intressanta
Stegeborgs slottsruin. Här serveras det lagad mat med
stor omsorg i en fantastisk skärgårdsidyll.
Under högsäsong öppet varje dag från kl 12:00 fram
till kl 22:00. En stor uteservering med paviljongtak och
vid regn sitter du inomhus i den rikt dekorerade miljön
med brasa och bar.
Hamnkrogen väl värd en utflykt från Söderköping
eller kanske passerar du här på väg till eller från Stockholm? Du kan åka med färja (gratis) över Slätbaken över
Vikbolandet vidare mot storstaden, en vacker väg som är
ett klart alternativ till E4:an för avstressade bilister.
Angivna tider är förstås med reservation för vad Folkhälsomyndigheten kan komma att besluta om förändrade restriktioner under pandemin.

Serander Fastighetsförmedling är medaljpartner.

Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet 2019.

Hoppas att du får många fina upplevelser på Söderköpings restauranger, detta var bara ett smakprov på vad
restaurangstaden Söderköping har att erbjuda.

Åke Serander

Starten av ED Söderköpings Stadslopp 2019.

ED Söderköpings Stadslopp
flyttat till 18 augusti
ED Söderköpings Stadslopp med tillhörande
Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet flyttas till
onsdagen 18 augusti.

Ta del av lokala
nyheter varje dag med
Söderköpings-Postens app

- Allt talar för att restriktionerna kommer lätta efter
att huvuddelen av befolkningen fått vaccinet och smittspridningen sjunkit, säger tävlingsledaren Mikael Grip
från arrangörsklubben Skogspojkarnas OK.
Hela eventet, som skulle ha arrangerats 16 juni, flyttas
alltså till 18 augusti.
- Eftersom Söderköping är en så uttalad sommarstad
vill vi verkligen göra allt för att eventet ska kunna arrangeras under sommaren. Därför har vi valt den 18 augusti,
istället för längre fram på hösten, förklarar Mikael Grip.
Regeringen har aviserat att motionslopp med 150 deltagare kommer att tillåtas från och med 1 juni. Den nivån
kommer sedan att höjas till 900 deltagare under sommaren och i sista skedet kommer antalet deltagare att

vara som vanligt. Allt detta är förstås beroende av att
smittspridningen i samhället sjunker.
Anmälan till ED Söderköpings Stadslopp och Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet är öppen och du som
redan är anmäld behöver inte anmäla dig igen.
Givetvis är det den platta femkilometersbanan som
gäller i ED Söderköpings Stadslopp och 1,1 kilometer
för alla barn som kutar gratis i Ramunderstaden Lilla
Brunnsparksloppet.
Varmt välkomna till motionsfesten onsdagen 18 augusti.
För mer info och anmälan www.soderkopingsstadslopp.se

Mikael Karlsson

Text

Peter Holgersson AB
Foto
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"I Söderköping finns ett brett utbud av boenden, allt från
glamping till lantgårdsboende till ett nyrenoverat spahotell."

Hitta din favoritplats att
vila huvudet på i Söderköping
I Söderköping finns ett brett utbud av boenden, allt
från glamping till lantgårdsboende till ett
nyrenoverat spahotell.

Petra vid informationshyllan på Stinsen.
Foto: Visit Söderköping

Inför ditt besök
i Söderköping
Många av oss gillar att ha lite koll inför besöket på en
plats. Självklart också inför ett besök i Söderköping.
Hemifrån besöker du enklast Visit Söderköpings
webb www.visit.soderkoping.se som ger tips och idéer
om allt från boenden till aktiviteter och restauranger
inför ditt besök.

Personliga tips hos InfoPoints i stad,
landsbygd och skärgård
Visit Söderköpings besökskoordinator, Petra Östelius,
berättar om var och när du kan få besöksinformation på
plats i Söderköpings kommun under sommarsäsongen
mellan den 25 juni och 22 augusti.
- Vardagar kl 10-14 är vår bemannade besöksinformation på Stinsen öppen hela sommaren. Därtill är turistinformationen på Edgards i S:t Anna Skärgård öppen
alla dagar kl 11-17. Övrig tid kan man besöka en av våra
många info-points när man vill ha tips och hjälp.
I Söderköping finns det InfoPoints runtom i hela
kommunen som kan hjälpa dig med information om staden, landsbygden och Sankt Anna skärgård ur ett besöksperspektiv. Här kan du få personlig service. Utbudet ser
lite olika ut men gemensamt är att samtliga erbjuder ett
urval av broschyrer, kartor och personalen har dessutom
en utökad kunskap för att hjälpa dig med de vanligaste
frågorna.

Fri parkering med skiva i innerstaden
En av de vanligaste frågorna väl på plats gäller parkeringsplatser.
- Söderköping är ju en lagom stor stad, så det är väldigt smidigt att parkera på någon av de större parkeringarna och ta en promenad till stadskärnan, det medeltida
Drothems- området och hamnområdet vid Göta kanal,
berättar Petra och fortsätter;
På en del parkeringsplatser behöver du parkeringsskiva, som finns att hämta i automater och i vissa butiker
och bensinmackar. Många väljer första avfarten till kanalhamnen för att parkera, men vi rekommenderar att
man vågar köra vidare lite längre och parkera på t.ex.
Stinsen eller Nyströmska skolan. Då får man en jättefin
promenad genom stadskärnan och de medeltida kvarteren som lyfter hela upplevelsen av Söderköping, avslutar
Petra.
Mer information om parkeringar, info-points och
fiskeregler m.m. hittar du på www.soderkoping.se och
www.visit.soderkoping.se

Mikael Karlsson

Genom Söderköping ringlar sig väl kända Göta Kanal.
Vill du följa en slussning på nära håll, ska du välja att bo
på gemytliga Slussen Rum. Här bor du i gammaldags
gårdsmiljö, mitt i händelsernas centrum, med vacker utsikt över kanalen och Ramunderberget som bjuder på
vackra strövområden. Är det en varm sommardag, finns
det även möjlighet att svalka sig i deras utomhuspool.
Vill du hellre ta in på ett nyrenoverat kurhotell med
spa och en härlig restaurang, är Söderköpings Brunn,
mitt i den medeltida staden Söderköping, platsen för dig.
Här blir du bortskämd med mat från det Skandinaviska
köket för att sedan slappna av i spaet eller med någon
behandling. Sommartid finns det även en uppvärmd utomhuspool i Lagbergska parken.
Strax intill Söderköpings Brunn ligger naturområdet
Korskullen. Här erbjuder Mangelgården ett inspirerande Bed & Breakfast i historisk miljö. I närheten kan du
också tälta på Korskullens camping eller bo i en av deras
all-inclusive stugor eller ställa dig här med husbil eller
husvagn. På kullen ligger även ett mysigt café som serverar frukost, fika och enklare rätter.
Precis intill Göta Kanal, en liten bit från centrum, ligger Eko-Byn Ängsbacken Övre. Med sitt ostörda läge
och sol hela dagen, erbjuder Eko-byn både trädtält för
den naturlängtande och glamping för den mer bekväma
äventyraren. Dessutom finns ett litet antal stugor och
campingvagnar att hyra.
En mil från staden, finner du nyöppnade Olofstorps
lantgård. Här bor du med du med bl.a. annat kaniner,
getter, höns och kossor tätt inpå knuten. Kanske möter
du hästar, hjortar eller någon älg när du promenerar i
rofylld skog. Ett stenkast härifrån hittar du boende i en
vacker och välbevarad slottsmiljö från 1795, på Husby
Säteri. Passa på att övernatta i en slottssvit och var med
på en levande teatermiddag där ni tillsammans ska lösa
en mordgåta.

Fortsätter du ytterligare en mil kommer du till Stegeborgs trädgårdshotell, ett före detta trädgårdsmästeri
som byggdes i början av förra sekelskiftet. Ett charmigt
och personligt litet hotell beläget i slottsparken, bredvid nya Stegeborgs slott. Middag intar du på Stegeborgs
hamnkrog, på gångavstånd från hotellet. Kommer du
med husbil kan du ställa dig vid hamnen, på en av Sveriges vackraste ställplatser.
I Sankt Annas skärgård ligger Skärgårdsbyn Mon. Här
finns stugor med året-runt standard - alla med utsikt och
altan mot havet. I sommar öppnar de sitt nya lägenhetshotell, där varje lägenhet har egen balkong eller altan.
Här finns en skärgårdskrog och en restaurang i båthuset.
Mon erbjuder massor av aktiviteter allt från kajakuthyrning, vandring till relax med bastuflotte, badtunna på
kajen, spabad och bastu.
Strax intill ligger Tyrislöt, där campingen erbjuder
mysiga stugor och campingsplatser direkt vid havet. En
fantastisk miljö med naturstigar och kajakmöjligheter.
Strax intill ligger anrika Sankt Anna kajak och stugor,
som funnits i Tyrislöt i över 60 år. Här kan du boka enkla skärgårdsstugor med stor charm, och hyra kajak för
naturnära upplevelser.
Från hamnen i Tyrislöt avgår turbåtarna ut i skärgården.
Flera av de vackra öarna erbjuder boendemöjligheter.
Hos nyöppnade Britta och Lennarts Bed & Boat finner
du ett unikt boende på en skärgårdsö, med havsutsikt
åt alla håll. Och vill du komma ännu längre ut i skärgården, väntar stugor på Kallsö på dig. Här njuter du
av friluftslivet och ett fint boende i vår vackra skärgård.
Man kan även beställa rökt fisk från det egna rökeriet
så finns fisken på bordet när du anländer. Hos Södling’s
och Gubbens på Missjö kan du njuta av skärgårdsnatur
kantat med personligt värdskap, allt du behöver för en
fantastisk semester i Sveriges ö-rikaste skärgård.
Och vill du ha ännu fler tips om var du kan bo, titta in
på www.visit.soderkoping.se

Mikael Karlsson
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I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Företagare
se hit!
Klappat & klart!

Vill du:
- att er marknadsföring når fler kunder?
- vara
Vi önskar
Digmed
trevligi ett nätverk som ger nya
kontakter för
handel i Söderköping
och ert företag?
en riktigt God Jul!
- lättare kunna hitta resurser och inspiration
Myntet finns i valörerna;
för att ditt företag ska växa i Söderköping?
100, 250 samt 500 kronor
Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!
Ett unikt presentkort som kan användas till
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.

Köp dem hos; Turistbyrån
Det
vill vi också!
Söderköpings Brunn
Bli
medlem
nu - Samverkan
eller
Guldmakeriet

www.isoderkoping.se

Välkommen till nyöppning av Studio 16,
tidigare Anita Salongen

20%

på alla
produkter

ger resultat!

vi följer restriktionerna
föranmälan krävs senast 2 juni till 0121-104 68
skönbergagatan 16, söderköping
följ oss gärna på facebook och instagram

Kontakta oss för mer info:
info@isoderkoping.se

Öppet
1/4-30/5
Ti-To 10-18
Fre-Lö 10-20
Från 1/6
Må-Sö 11-20

Nu har vi öppnat i Söderköping!
Burgare, Toast, Sallader, Varmrätter, Flatbread & Fika

Vi reglerar stängningsstängnings
tider efter pandemi
restriktionerna.

Välkommen in för spännande smaker.
Bra mat till mindre klimatpåverkan!
Läs mer om oss på www.tyrni.se
eller besök oss på facebook och instagram.
#bistrotyrni
Du kan även beställa take away! 0121-50121

3 juni kl 17-20
Vi bjuder på bubbel och tilltugg
Goodiebags till ett värde av minst 500 kr
delas ut till de 50 första kunderna och
utlottning av fina priser under kvällen

ALLGOTS

ÖPPNAR FYSISK BUTIK I SÖDERKÖPING
Varmt välkomna den 28 maj till
Prästgatan 2 (G:a Skomagasinet)
Ekologiska
textilier och garner
med tillbehör.
Second hand-avdelning
samt presentartiklar.

Skönbergagatan 10 D 61430Söderköping
Vi har fullständiga rättigheter

Öppettider 28/5-31/8: Mån-fre: 11-18, Lör-sön 10-14
www.allgots.com
@allgots

Sommaröppna kyrkor
Västra Husby, Östra Ryd och Gårdeby kyrka

14/6–22/8, 10:00–15:00

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING

Vi finns på:
www.svenskakyrkan.
se/ostraryd

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

Facebook, Instagram
o Youtube- Östra
Ryds församling

www.westerbergfastigheter.se

AFFÄRN I ÖSTRA RYD

Biometric
Intelligent
Glasses™

BUTIKEN MED STORT UTBUD FRÅN LOKALA PRODUCENTER
ÄNTLIGEN ÄR SOMMAREN HÄR!
VI BÖRJAR MED KULGLASS I JUNI OCH SNART JORDGUBBAR.
ASKEBY TRÄDGÅRDS TOMATER OCH SALTGURKA.
HEMGJORDA OSTPAJER MED AGETOMTAS RÖKTA VILTKÖTT
OCH RUDENSTRANDS GODA ÄPPELCIDER = PERFEKT!
FIKA FINNS ALLTID - VÄLKOMNA TILL OSS!
KONTAKTA OSS
0709-271 270

MÅNDAG - FREDAG 10-19
LÖRDAG 10-15

AFFÄRN´ I ÖSTRA RYD

Boka en
biometrisk
3D-ögonmätning
NU!
Dina fördelar:

De första progressiva
högprecisionsglasen
tillverkade enligt en
komplett biometrisk
ögonmodell.

• Bättre mörkerseende
• Bredare synfält
• Skarpare syn i alla
blickriktningar
• Bättre kontrast

KomSkönbergagatan
in i butiken så berättar vi mer.7, Söderköping

0121-131 20 • www.optikerandersson.se
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"Nu är det ett nytt år och vi
tror på framtiden, både vi som
produktionsbolag och
Söderköpings Brunn har en
vision att producera exklusiva
evenemang där vi kan erbjuda
musik, mat och boende och
där helhetsintrycket är i fokus."

David är arrangör av
”Musik på Brunnen”
Säkert har du hört talas om evenemanget ”Musik på
Brunnen”, där välkända artister som Tommy Körberg
och Gunilla Backman kommit till Söderköping för
att underhålla. Jag var nyfiken på att veta vem David
Strenge Wingren är och fick ett samtal med honom.

David är bosatt i Norrköping sedan tre år tillbaka där han
bor med sin familj.
Karriären inom musikbranschen började när han som
20 åring arbetade på Sveriges största musikaffär, ”Estrad
musik” på Söder i Stockholm. Efter att fått erbjudande
om att bli butikschef i en musikaffär i Malmö gick flytten söderut. Några år senare flyttade David tillsammans
med sin blivande fru Sofie till Nora. Under åren i Nora
startade David och Sofie en privat musikskola ”Musikbryggeriet”, där över 400 elever och 13 lärare verkade.
Mellan 2011-2017 bodde David och Sofie i Skara där
han arbetade som kulturutvecklare i Falköpings kommun och Sofie som cellolärare. Under de åren utvecklade
han många kontakter inom musikbranschen.
Under hösten 2016 fick Davids fru erbjudande om ett
arbete i Norrköpings kommun som hon tackade ja till
och de flyttade till Norrköping, där de fortfarande bor.
2018-2019 arbetade David som kultursekreterare i Söderköpings kommun och det var under de åren som David fick upp ögonen för Söderköpings Brunn.
”Jag såg direkt att där kan man skapa en ny exklusiv
musikscen”.
Han kontaktade Johan Lindgren, som precis hade

David och Johan framför den nya scenen i Söderköpings Brunn.
blivit VD för Söderköpings Brunn, och ville höra om
intresset för att där skapa en musikscen. Han fick svar
direkt ifrån Johan att han tyckte det lät precis som han
ville utveckla Söderköpings Brunn. De hade sitt första
möte under våren 2019 och efter tre veckor hade vi fått
ihop ett program för hela 2019. Kontakt togs också med
Söderköpings-Posten, som tackade ja till att bli mediasponsor för det lokala arrangemanget.
”Vår första konsert var med gruppen Solala och succén var ett faktum. Under det första året hade vi artister som Tomas Andersson Wij, Gunilla Backman, Jojje
Wadenius, Good Harvest m.fl. Inför året 2020 hade vi
ett fullt program med artister som tex. Plura, Uno Svenningsson, Louise Hoffsten, Rickard Söderberg, Tommy
Körberg m.fl. Den sista konserten vi hade innan pandemin slog till var med Tommy. Det var en magisk konsert
och den sålde slut på en halv dag. Efter den konserten
fick vi ställa in allt som vi bokat under resten av året. Det
var en jobbig tid då det blev mycket extra arbete och en
sorg att det man byggt upp bara föll ihop som ett korthus”, säger David.

Många i vår bransch hade ett mycket tufft år under
2020, men vårt bolag Strenge & Wingren AB, samarbetar med åtta hotell runt om i Sverige och vi arrangerade
över 70 konserter med 50 personer i publiken. Artister
som vi samarbetade med var t.ex. Ola Salo, Sarah Dawn
Finer, Albin Lee Meldau, Louise Hoffsten och Uno
Svenningsson.
Nu är det ett nytt år och vi tror på framtiden, både
vi som produktionsbolag och Söderköpings Brunn har
en vision att producera exklusiva evenemang där vi kan
erbjuda musik, mat och boende och där helhetsintrycket är i fokus. En stund för avkoppling och upplevelser
man ska bära med sig under lång tid framöver. Ett par
artister som är bokade till sommaren är Magnus Carlsson (25 juli) och Patrik Isaksson (25 augusti).”

”Inför sommaren 2020 bestämde vi tillsammans att
ändå arrangera några konserter för 50 personer trots att
Söderköpings Brunn valde att stänga ner tillfälligt för
renovering under pandemin. Vi bokade in Robert Wells,
Tommy Nilsson och Solala och alla konserter sålde slut
och genomfördes. Under hösten 2020 hade vi bokat in
Albin Lee Meldau och Helen Sjöholm, men de konserterna fick vi tyvärr ställa in p.g.a. pandemin.

Vi önskar alla
Jag tackar
David för
pratstuden. Vi är många
som är
våra
kunder
och
tacksamma för att han satt Söderköping på Sveriges
nöjeskarta.
samarbetspartners
en riktigt God Åke
Jul
och
Serander
ett Gott Nytt År!

Erbjudande till
släkt och vänner
Dubbelrum 2 pers/
alt. enkelrum 1/pers inkl.
frukost på Åängen eller
Mangelgården
Dubbelrum 995 kr/natt
Enkelrum 695 kr/natt
- Konst
-Välkommen
Konärsmaterial
att kontakta
-oss
Presenter
för bokning och ange
-kod
Restaurera
”sommar-21” för att ta
del av erbjudandet
Prästgatan
2, Hagatorget,
Söderköping
Erbjudandet
Tel
0121-121 35gäller till
den 31/8 2021
GALLERIHASSEL.COM

Foto: Åke Serander

Vi går genom de nyrenoverade lokalerna på Brunnen
och träffar Johan. Vi går in till Åsalen för att ta en bild
av de två samarbetande David och Johan framför den nya
scenen. De skojar lite med varandra och man märker att
det är två grabbar som trivs bra tillsammans.
”Här på scenen kommer vi att genomföra flera evenemang framöver, men också i Brunnskyrkan och som
tidigare i Brunnssalongen”, säger David.

Tillbyggnad, renovering,
Håkan
0705-777546
Attefallshus,
stugor/bodar,
badrum,
fönsteroch dörrbyten
www.lbmbygg.se
Åängen 2, Söderköping,
Tel 0707-80 21 98
aangensbedandbreakfast.com

Örtagården i
Söderköping

Glad sommar önskar vi alla våra
kunder och samarbetspartners
Håkan 0705-777546 - www.lbmbygg.se

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

Foto: Malin Andersson

Nu kan du spela padel i Mon
Bakom uppförandet av Ängens padelbana som den
döpts till står den lokala näringsidkaren Bengt
Wastesson.

- Jag fick förfrågan om att sälja mark för byggnation
av en bana men tänkte att jag likväl kunde förverkliga
byggnationen själv. Jag tittade på några olika leverantörer men valet föll på Leksandsbanan. Det är en svensk
leverantör som tillverkar delar av planen i trä i stället för
metall, vilket ju dessutom smälter in bättre i miljön.
Jag kommer även uppföra en läktare med naturskön
utsikt mot havet. Här finns även toaletter samt parkeringsplats (inte ställplats) för fyra husbilar för de som är
på resande fot. Blir man sugen på en bit mat finns både
Skärgårdsbyns restaurang och automathandel i närheten.

Redan nu har planen börjat användas. Vi hade fem
sällskap som spelade förra helgen, men den stora skaran
kommer när sommarlovet börjar, spår Lars Andersson
som hjälper till med uthyrningen av banan. Lars bor i
Skärgårdsbyn, spelar själv och har gått tränarutbildning,
förklarar Bengt.
Man bokar banan smidigt via appen Playtomic. Om
man inte har egen utrustning kan man hyra racket och
köpa bollar på plats genom självservice. Planer finns på att
jag framöver ska kunna erbjuda träning för intresserade.
Många boende i området gläds åt satsningen. Padel är
en trevlig aktivitet som likt golf bidrar relationsbyggande
- en perfekt konferensaktivitet, avslutar Lars.

Daniel Serander

Sara Wibeck från Söderköping
ger ut bok med samlade noveller
En lite lugnare period i livet gav utrymme för Sara
Wibeck, med rötter i en gul villa vid Nyströmska
skolan och deltidsboende vid slätbaken i
Söderköping, att sätta sig ner vid datorn och låta
orden flöda fritt. Resultatet blev en samling noveller,
och för att imponera på sin make skickade hon in
dem till ett förlag.

- Jag trodde inte mina ögon när förlaget, som heter
Ekström & Garay, svarade att det gillade mitt manus och
ville ge ut det, säger Sara.
Boken fick titeln ”Det som också var sant” och novellerna kan beskrivas som nedslag i några personers liv och
vardag – läsaren kastas rakt in i deras tillvaro och får
följa med en stund, se det som rör sig på insidan och som
kanske inte alltid bli sagt. Och läsarna verkar gilla det,
det märker Sara på de många reaktioner hon får.
- Jag tänker att det är fler än jag som fascineras av det
där som finns inuti människor. Man ser varandra men
det yttre är ju bara en jätteliten pusselbit av det som är
hela människan. Alla de du har omkring dig är ett helt

Fordonsteknik
Söderköping

universum av tankar och intryck och sånt man tänkte
säga eller aldrig delar med någon.

Du kan
dela upp dina
kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.

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

Telefon: 0121-21760
011-105080
0121-21760

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

www.elcenter.se
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Sara signerar sin bok ”Det som också var sant” på
Söderköpings bokhandel den 29 maj.

Åke Serander
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A, Noah Serander - Fiskar i Storån.

B, Ola Niklasson - Mouse church.

C, Paula Klinthäll - Roddbåt i stilla vatten.

D, Maja Lindberg - Framtid okänd.

E, Hanna Kromnér - Månsken.

F, Gunilla Dahlgren - Söderköping så nära paradiset...

G, Johanna Carlsson - Förvirring, förlust, ett mörker.

H, Ragni Wåtz - Rådhustorget, original i batik.

I, Ohla Söderlund - Passagerarbåten Lindön.

Välkommen till Söderköpings konstrunda

Efter succén med ”Söderköpings konstpromenad”,
där åtta elskåp dekorerades utmed Åpromenaden,
från Garvaregården till Söderköpings Brunn, blir det
nu en fortsättning. Den nya etappen innebär att det
blir en hel konstrunda som fortsätter från
Söderköpings Brunn, Skönbergagatan upp till
Hagatorget och Storgatan tillbaka till Garvaregården. I samband med förlängningen byts namnet
till just ”Söderköpings konstrunda”. Med tidigare
åtta skåp och tillkommande nio, blir det totalt 17
målade elskåp i centrala Söderköping.

Konstprojektet initierades förra året av Söderköpings-Posten som därefter har samarbetat med E.ON
och Söderköpings kommun.
Inför etapp II inbjöd i februari tidningen och samarbetspartners konstnärer och amatörer att inkomma med
skissförslag under mars. Mottagandet blev fantastiskt.
Inte mindre än lokala 20 konstnärer eller med lokal anknytning visade intresse, några genom att inlämna flera
skissförslag.
Därefter utsåg en jury bestående av de arrangerade före-

tagen nio förslag att komma till utförande. Alla konstnärer har erhållit en ekonomisk ersättning för att förvandla
skissförslag till utförda verk.
Tyvärr kan inte planerad vernissage genomföras på
nationaldagen den 6 juni p.g.a. pågående pandemi, men
naturligtvis går det bra att själv promenera och ta del av
konsten. En annan möjlighet är att gå på digital visning
på Söderköpings-Postens hemsida, och därigenom träffa konstnärerna som berättar om sig själva och verken:
www.soderkopingsposten.se/konstrunda.html.QR-koder finns också monterade på elskåpen. Ett prospekt
med presentation av projektet finns också att avhämta
bl.a. utanför Söderköpings-Postens redaktion och på
biblioteket Stinsen.

Alla konstnärer kan vittna om den stora uppskattning
som söderköpingsbor och andra visat under projektets
genomförande. Resultatet är mycket lyckat. Konstnärer
och andra har visat ett stort engagemang. Verken är av
hög klass och visar på en stor bredd. Tack till de värdar,
företag och organisationer som är med och finansierar
projektet: Söderköping S:t Anna församling, Serander

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

fastighetsförmedling, Gunnar Gunnarssons fastighets
AB, Söderköpings Bokhandel, Söderköpings Brunn,
Elektromontage, Fastighets AB Slussvakten, Länsförsäkringar Östgöta, Söderköpings konstvänner, E.ON,
Söderköpings kommun samt Söderköpings-Posten.

Tävling
Nu inbjuds du att rösta om vilket verk du tycker bäst
om. Skicka in nedanstående talong senast den 20:e augusti till redaktionen: Söderköpings-Posten, Storgatan
2, 614 30 Söderköping (brevlåda finns på gården bakom
det röda planket), eller maila till tavling@soderkopingsposten.se. Observera, skriv då ditt förslag i mailets rubrik.
I mailet anger du namn och telefonnummer. Notera att
inga samlingslistor med flera röstande godkänns, endast
individuella röster är giltiga.
Konstnären som får flest röster erhåller ett första pris
av 5 000 kr, och så naturligtvis äran. Bland de som röstat på det vinnande bidraget lottas ett inramat foto av
verket ut. Resultatet redovisas i Söderköpings-Postens
kommande nummer den 28:e augusti.

Åke Serander

Glad Sommar!

önskar vi alla våra
läsare, skribenter och
annonsörer!
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Karta över Söderköpings konstrunda. I tävlingen går det att rösta på konstverk A-I. J-Q ingår i tidigare etapp.

Karta: Söderköpings kommun

Roland Engdahl spelar på Brunnen igen.

Lunchmusik med Roland
Engdahl på Brunnen
Förra sommaren var Söderköpings Brunn stängt
p.g.a. pandemin. I sommar blir det lunchmusik under
hela juli.

Isabell Tallberg, klinikchef, Malin Päärni, veterinär och hunden Nemi.

Svårt att få tid hos veterinärerna i sommar
Räkna med att det blir svårt med tid hos din veterinär
i sommar. Det är brist på veterinärer i hela Sverige
samtidigt som antalet sällskapsdjur ökar, och under
sommaren blir det extra besvärligt när många kliniker
stänger.

Jag träffar Isabell Tallberg som är klinikchef för distriktsveterinärverksamheterna i Söderköping, Valdemarsvik
och Åtvidaberg.
- Vi kommer att tvingas dra ner på besökstider på
mottagningarna och i Åtvidaberg stänger vi helt under
fyra veckor.
Jag har för regionen sammanställt hur de olika klinikerna, privata och distriktsveterinärerna, kommer att

stänga i sommar. Vi kommer alla att samarbeta för att på
bästa möjliga sätt försöka hjälpa våra kunder, men situationen är allvarligare jämfört med föregående sommar.
För akut sjuka djur kommer vår verksamhet ha öppet
som vanligt, men profylaktiska åtgärder får skjutas till
hösten. Livsmedelsproducerande djur prioriteras framför sällskapsdjur, men sjukast djur får vård först. Räkna
dock med att det kan bli svårt att få avancerad vård.
Flera av djursjukhusen som vanligtvis backar upp med
kunskap och jourverksamhet som Strömsholm, Kalmar
och Jönköping håller stängt under viss tid.

Åke Serander
Text och Foto

- Det känns härligt att vara tillbaka då jag har spelat
lunchmusik på Brunnen under 25 års tid. Kul att jag är
bokad även denna sommar. En fin tradition.
När jag spelar får jag många önskemål om låtar och
ibland kommer det fram någon som vill sjunga en sång.
Jag spelar flera instrument bland annat piano och
trombon, men det kan även bli något på dragspel och
trombonfanfar om det är någon som exempelvis fyller år.
Ni kan höra Rolands toner under juli månad, onsdagarsöndagar kl 13.00- 15.30.

Daniel Serander

Linköpingsgatan 7, 614 34 Söderköping
Källarplan (handikappvänlig trappa, dock ej för rullstol)
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"Det blir ett inslag med
utgångspunkt i vad Ola gör, med
Söderköping som kuliss kan man
säga. Jag har aldrig varit här
tidigare, men visste att det är en
liten pittoresk stad. Nu när jag är
här tycker jag att det är
fantastisk fint! Det är viktigt att
det är en levande stad, så att det
inte bara blir turistigt. Jag skulle
gärna vilja tillbringa en vecka här
i sommar - perfekt om det blir
aktuellt att hemestra."

SVT besöker
Ola Niklasson i
programmet
"Sverige"
Jag träffar Fredrik Ekelund som är reporter på SVT.
Han är här i stan för kulturprogrammet ”Sverige”.

Hur kommer det sig att SVT uppmärksammar
söderköpingskonstnären Ola Niklasson?
- Jag har under flera år producerat programmet antikmagasinet för kunskapskanalen. I samband med förra
säsongen gjorde vi ett program om kitsch. Programmet
ligger för övrigt fortfarande ute på SVT Play för de som
vill se. Jag hörde talas om Ola genom ett tips och började
följa honom på Instagram. Vi lånade in ett par av Olas
verk till programmet och pratade om hur han ger gamla loppistavlor ett nytt liv. Det fascinerade mig och jag
tyckte att det var en kul idé.
Jag kom sedan på tanken att det vore väldigt trevligt
att ha med Ola även i programmet ”Sverige” som vi nu
spelar in. Det kommer sändas någon gång i mitten av
augusti.
Det blir ett inslag med utgångspunkt i vad Ola gör,
med Söderköping som kuliss kan man säga. Jag har aldrig
varit här tidigare, men visste att det är en liten pittoresk
stad. Nu när jag är här tycker jag att det är fantastisk fint!
Det är viktigt att det är en levande stad, så att det inte
bara blir turistigt. Jag skulle gärna vilja tillbringa en vecka
här i sommar - perfekt om det blir aktuellt att hemestra.

Om du skulle sätta Olas konst in i ett större
sammanhang?
- Ola är konstvetaren, jag är mer en otroligt konstintresserad reporter. Anledningen till att vi har gjort det
här reportaget är att jag ser det som något lustfyllt, med
mycket humor och distans. Vi tycker framför allt om att
resa runt i Sverige och träffa lokala konstnärer. Det är
även trevligt att lite ”slippa” storstaden – det händer supermycket i landet, bara man lyckas ta reda på det. Jag
tycker vi är ganska bra på att hitta de guldkornen.
Vi vill uppmärksamma energin och den stora skickligheten som finns. Jag tycker Ola är unik på ett sätt
– konsten han använder som ”utgångspunkt” tror jag får
många att tänka ”Det där skulle man kunna skapa nytt
liv i”. Det finns en oerhörd generositet i att skapa nytt liv
och ge plats för gamla verk. Annars hade de antagligen

Ola Niklasson, reportern Fredrik Ekelund och SVT:s fotograf Klas Karterud
framför Olas verk till sommarens Åkonst, en jätteand i papier-maché.
brunnit upp eller slängts. Det finns något kärleksfullt i
utförandet.
Sen tror jag att kitsch fascinerar väldigt många. Det är
lite för mycket och flörtar både med popkonst och popkultur. Riktigt stora kitschkonstnärer gör ganska simpla
grejer, men är otroligt i takt med tiden. Många gånger
kan det bli vulgärt, men Ola har gjort det på ett roligt
sätt hela vägen.

Hur ser du Ola på att SVT kommit för att
intervjua dig?
- Det är otroligt roligt. Väldigt trevligt att träffa både
Fredrik och Klas, och även att se att det finns intresse
för det jag gör.

Visst har du fått ett uppsving som konstnär
under de senaste åren?
- Ja, det här hänt väldigt mycket. Jag började med det
här på skoj för ca 12 år sedan. Men nu har det vuxit och
blivit väldigt stort. Förvånansvärt många gillar det jag

gör. Det ena har gett det andra. Jag har fått finnas med
i så många olika sammanhang, allt från Liljevalchs till
serietidningsmässa. Jag gillar när det faktiskt får vara kul
och ändå ses som konst.
- De här verken som Ola utvecklar är det nog många
som har sett ute i sommarstugorna, fortsätter Fredrik.
De har alltid hängt där, sen tar du hand om dem, räddar
dem från att bli slängda från ett dödsbo eller liknande
och sätter dem i en ny kontext. Grindslanten förvrids
och blir något komiskt.
- Ja, eller tar bort det högtravande kan man säga,
säger Ola. Jag försöker ta det som ingen vill ha. Nu får de
finnas kvar i nya tappningar. Någon har ju ändå lagt ner
jobb på målningarna, en gång i tiden.
Fredrik och Ola går vidare till Olas elskåpskonst på
Storgatan. Tempot är högt, trots att SVT teamet stannar
i Söderköping hela dagen.

Åke Serander
Text och Foto
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Från vänster: Andreas Stråkendal (som släckte branden), Mats Fredriksson (brandbefäl), Andreas Fogelberg (deltidsbrandman),
Leo Andersson, Magnus Andersson (Leos pappa) samt Mats Thor (ordf. Hammarens samfällighetsförening).

Andreas släckte branden
och förhindrade en katastrof
När 10-åriga Leo Andersson, på Hammarvägen
Söderköping, skulle värma mellanmål i
mikrovågsugnen började det brinna och elden spred
sig snabbt i köket. Leo ringde en kamrat som larmade
sina föräldrar, sprang därefter ut på gatan och fick
kontakt med en annan boende på området Andreas
Stråkendal. Andreas agerade snabbt och sprang hem
och hämtade sin brandsläckare. Han hade turligt nog
varit med på brandövning på sitt arbete bara någon
vecka tidigare, varför han inte tvekade att agera. Med
sin pulversläckare kunde han snabbt släcka branden,
trots att den hade spridit sig i köket.

Tur var det också att några brandmän var på väg ut på
övning för att prova en vattenspruta vid kanalen. Fullt
utrustade befann man sig i korsningen E22 och väg 210,
bara några hundra meter från branden och var på plats
tre minuter efter larm. Brandmannen Andreas Fogelberg, som var en av dem som var först på plats, kastade
ut den rykande ugnen genom köksfönstret.
Vid en ceremoni på brandstationen i Söderköping hyllades hjälten Andreas Stråkendal av brandförsvaret för
sitt, som det uttrycktes ”rådiga ingripande”, med diplom,
blommor och en brandfilt.
Hemmet blev trots det snabba ingripandet förstört av
soteld och familjen kan inte flytta tillbaka förrän om ett
par månader.
Radhuset ligger inom samfällighetsföreningen Hammaren. Området består av 44 radhus. Föreningens ordfö-

rande Mats Thor berättar att man under 2020 byggt om
på vindarna med tjocka mellanväggar av gips för att förhindra att brand sprids mellan lägenheterna. Detta efter
ett direktiv från räddningstjänsten och erfarenheter från
katastrofala bränder som drabbat äldre radhusbebyggelse. Nu har man beslutat om ytterligare förebyggande
åtgärder, bl.a. att placera ut skåp med brandsläckare på
området.

Vilka erfarenheter kan vi lära av för
framtiden? Vi frågar brandbefälet
Mats Fredriksson:
• Larma, ring 112.
• I varje hem ska det finnas brandvarnare, brandsläckare
samt brandfilt.
• Våga agera, att hantera brandsläckaren, öva gärna på
lämplig plats.
• Om möjligt, stäng av strömmen och eventuell mekanisk ventilation, stäng inne branden för att minska
syretillförseln.
• Håll ordning på trädgårdsslangen, den kan göra nytta
vid brand.
• Be din villaförening bjuda in Räddningstjänsten för
att hålla föredrag om brandförebyggande åtgärder.
Den här gången gick det bra, mycket beroende på
Andreas Stråkendals snabba agerande.

Åke Serander
Text och Foto

Ladda hem Söderköpings-Postens nya app redan idag

Leo 10 år, tog snabbt hjälp när olyckan var framme.

www.soderkopingsposten.se
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Månskenspaddling.

Bondeparet Hannes och Susanna.

Foto: Privat

Showbondens
vika-favoriter
Att växa upp i en sommarstad som Valdemarsvik får
en att älska just sommaren. Då allt kommer till liv,
båtliv, sommargäster och trubadurer. Jag har såklart
inte utforskat hela Valdemarsvik än, men har ändå
favoriserat några platser och göromål i min
hemkommun som jag nu tänkte dela med mig av.

Jag vill börja med att ta med er till ett sommarminne som
jag gärna återupplever varje sommar. Du tar vägen som
leder ut ur Valdemarsviks centrum och vidare till den
mycket omtyckta skärgården i Gryt. Men detta måste
ske på en alldeles speciell dag i månaden, nämligen då
det är fullmåne! Det är vid Eköns camping som ”Ostkustenskajak” huserar med sina kajaker kanoter och supbrädor. Både nybörjare och proffs välkomnas varmt.
När jag förr förra sommaren hakade på ett tjejgäng
ut till havs så var mina förväntningar inte skyhöga. Men
efter att ha intagit en lättare kvällsmat på en kobbe för att
invänta månens uppkomst så tappade jag nästan hakan. I
ett helt vindstilla spegelblankt Östersjön kunde vi paddla
mot en gulröd måne som lyste upp en röd gata på vattnet.
Förutom det fantastiska konceptet med månskenspaddling så har jag fler favoriter och kanske blivande
favoriter?
Covid19 har påverkat mig ytterst milt måste jag säga.
Och jag är oerhört tacksam för att varken blivit smittad
eller mist någon som står mig nära. Det som påverkat
mig mest är bristen av kultur. Ja, det är ju inte för inte
som jag går under namnet Showbonden på Instagram.
Valdemarsvik har under många år haft två starka stående kulturevenemang på vinterhalvåret, Revy i folketshus och på sommaren Karnebåtfestivalen. De senaste

Paddling med vännerna i Gryts skärgård.
fem åren har jag varit involverad i dessa evenemang på
något vis. Karnebåtfestivalen har varit en kär tradition
med karnevalståg knallar och traditionsenliga tävlingar
och andra upptåg. Jag har många gånger stött på långresta besökare den helgen, som med båt hamnat i Valdemarsvik. Alla lika frälsta vid den sommaridyll som den
långa fjorden vaggat dem ända fram till kajkanten med.
Valdemarsvik en varm sommarkväll med musik, öltält
och lukten av brända mandlar är verkligen nostalgi för
mig, och fortfarande ett minne som jag om och om igen
vill fortsätta uppleva. Just nu är längtan efter 2022 starkare än någonsin.
En plats som jag tänkt skapa ett nytt minne på är Lejonberget. I mina unga dagar (är för övrigt bara 30 år fyllda,
men har ändå varit relativt yngre) var jag på väg upp till
berget för att avsluta ett förhållande med en pojkvän. Jag
hade aldrig tagit ett sådant beslut förut och var måttligt
nervös för att leverera beskedet. Jag vet inte om det är
för att det var så många år sedan eller för att jag vid
tillfället var så nervös, men jag minns inte hur vi kom
upp på toppen av Lejonberget. Plötsligt så var vi i alla
fall där och nu hängde orden i luften. Solnedgång över
ett vindstilla Valdemarsvik och vårvärme som härmade
en sensommarkväll. Jag såg ner över Valdemarsvik och
allt var plötsligt så vackert. Den lilla staden som jag som
ungdom var så trött på visade nu sina allra finaste sidor
från bergets höjd. Och mina ord till den dåvarande pojkvännen passade inte längre att sägas högt i den stunden
på den platsen.
Jag har inte varit tillbaka på den platsen trots att jag
tycker om den så mycket, men jag ser fram emot en solnedgång där med en kvällsmacka och lite bubbel. Den-

na gång med min fästman, sambo och snart far till mitt
första barn.
Det här med coronan har ju fått oss att ta ett extra
varv runt våra hus innan vi reser i väg. Kanske har vi
ett oupptäckt paradis 100 meter från husknuten? Vissa
har investerat i ett par nya vandringsskor och stormkök
istället för matchande rullväskor och passfodral. En kan
ju inte sitta på arslet och vänta på att få åka på charter
eller storstads-weekend. Eller alltså, det är klart en kan,
men hur kul är det? Om jag inte hade varit höggravid
de kommande sommarmånaderna så hade jag fortsatt
med att utforska Östgötaleden. Och framför allt här
ute nära min gård. Åsvikelandet naturreservat var en av
höjdpunkterna förra sommaren. Leden tog oss runt på
en vandring på smala stigar, grusväg, klippor och helt
makalösa vyer ut över havet. Stormköket drogs fram på
klipphällen för lunch och dom som behövde svalka sig
doppade sig i havet innan vandringen fortsatte. Nästa
gång tar vi tältet med för övernattning, eller kanske hyr
den gamla lotsstugan som står kvar som ett monument
på höjden av en klipphäll.
Just denna sommar 2021 blir utan långa vandringar på
leder. Jag ser mig själv vaggandes som en anka mellan
bryggan och stugan ute vid vårt sommarställe ett stenkast från gården. Men när sensommaren är ett faktum
och karate-gymnasten kommit ut på andra sidan magen
kanske det är dags att förnya det där minnet på Lejonberget tillsammans med Hannes, lite bubbel och vårt
första barn.

Susanna "Showbonden" Karlsson
Text och Foto
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Föreningen Guldkant i Söderköping vill bidra till bättre
livskvalitet för äldre och ensamma människor i kommunen
Under sommarhalvåret tänker vi bjuda på underhållning på alla kommunens
äldreboenden. Vi började nu i veckan på Birkagården och Aspgården, som fick
besök av de glada musikanterna i Dagsbergs dragspelsgäng. Det blev både gamla
godingar och nya låtar som lockade till att klappa takten och gnola med. Nu
planerar vi för en verksamhet som inte störs av några elaka virus. Då kan det bli:
- Sommarfest och julfest
- Regelbundna besök på äldreboenden med underhållning och fika
- Små överraskningar till alla med hemtjänst
- Rundtur i Söderköping med Tuffe-tåget
Ge gärna ett
- Båtutflykt i skärgården
bidrag!
- Besök på lantgård

ÖSTGÖTA

Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar

Guldkant

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

i Söderköping

RESTAURANG BAKFICKAN Valdemarsvik

Ät och drick gott hos oss

Lucher mån-fre 11-15
hela sommaren
Välkomna!
Mer info och hela menyn på bakfickanvaldemarsvik.se - 0123-30019

ÖPPET SOM VANLIGT,
ÖPPET FÖR DIG!
Gallerians öppettider:
Måndag-Fredag
Lördag-Söndag

.....................
.....................

10-20
10-18

ICA KVANTUM: Vard 07-22, Helger 08- 22
WILLYS: Alla dagar 08-21
SYSTEMBOLAGET: Vard 10-20, Lörd 10-15

Fri parkering och bästa läget vid E22.
www.mirumgalleria.se
Öppettiderna gäller från första juni.

Fredrik, Lillemor, Anders, Margaretha, Kristina
Skönbergagatan 8, Söderköping 0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping 011-28 72 50
De Wijks väg 13, Finspång 0122-211 11

www.ostgotabegravning.se
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Upplev Vikbolandet från
cykelsadeln och passa
samtidigt på att handla för
festmåltiden på de mysiga
matgårdarna!

Elmina besöker Visätter Gårdsbutik.

Elminas matresa
på Vikbolandet
Upplev Vikbolandet från cykelsadeln och passa
samtidigt på att handla för festmåltiden på de mysiga
matgårdarna!

Som arrangör för VikboVändan har jag sprungit de 45
km vid ett flertal gånger, men jag har aldrig cyklat hela
sträckan. När man springer blir det lite svårare att få med
sig delikatesser från gårdarna så tillsammans med min far
bestämde vi oss för att cykla hela sträckan och verkligen
stanna till vid gårdarna och njuta av omgivningarna.
Vädret var perfekt. 17 grader, lätt mulet och nästan helt
vindstilla, bästa förutsättningar för en trevlig dag.
Vi gjorde två längre stopp på vägen, först vid Vikbolandsstruts för att kika in i den fina gårdsbutiken, här kan
man köpa betydligt mer än strutskött. Strutstvål, salvor
strutsäggslampor m.m. Dessutom är strutsarna utanför
alltid nyfikna på besökarna vilket medför att man kan
komma de stora djuren riktigt nära, så häftigt! Vi fick
med oss en fin strutsfilé och tips på en mängd spännande
recept.
Det andra stoppet gjordes vid Visätter Gård. En kul nyhet för i år är att de arrangerar Alpackavandringar. Det är
väldigt lugnande att stillsamt promenera med de snälla
djuren.
I butiken kan du främst köpa gott kalkonkött men det
finns även alpackaprodukter som garn till salu.
Även här kan du få recpet för hur du tillagar goda
rätter med kalkonkött.
Efter knappa 3 timmar var vi hemma igen och riktigt
hungriga såklart.
Här bredvid kommer presentationen av vår festmiddag.

Elmina Saksi

Elmina med pappa Mikael.

Förrätt: kalkoninlindad sparris med parmesan
Recept för 4 personer:
1 bunt grön sparris
Rapsolja från Sänkdalens gård
Flingsalt & svartpeppar
Grovriven parmasan
8 skivor rökt kalkonskinka från Visätter Gård
Några cocktailtomater till servering

Gör så här:
• Skölj sparrisen.
• Stek sparrisen i olja i ca 2 – 3 minuter så att den mjuknar. Krydda med flingsalt & svartpeppar.
• Lägg upp sparrisen på en tallrik. Strö parmesan över 2
sparris och rulla in dem i rökt kalkonskinka.
• Servera med cocktailtomater

Huvudrätt: Pepparrotsfylld strutsstek från
Vikbolandsstruts med kumminpotatis och
nektarinsallad
För 4 personer:
600 g strutstek
100 g färskost med pepparrotssmak
salt och svart peppar
800 g fast potatis
1 msk hel kummin
salt och peppar
Lite honung från Utangärdstad att ringla över
2 nektariner
1 avokado
4 tomater
rapsolja från Sänkdalens gård och balsamvinäger

Gör så här:
• Sätt på ugnen på 150 grader
• Skär en skåra i köttet och lägg i färskosten. Bind ihop
filén eller stoppa i större tandpetare så att köttet håller
ihop.
• Salta, peppra och bryn sedan strutsköttet innan du
tillagar filén i ugnen. Sätt i köttermometer i den

tjockaste delen. Köttet är klart vid 65-67 grader.
• Låt köttet svalna i 10 minuter innan du skär det i bitar.
• Servera med kumminpotatisar som du innan tillagning skär i mindre bitar tillsätter olja, hel kummin, salt
och peppar. Ringla lite honung över och tillaga sedan
i ugnen i 225 grader i ca 20-30 min beroende på hur
stora klyftorna är.
Till maträtten serveras en sallad med nektariner, tomater och avokado. Ringla över olja och balsamvinäger, salt
och peppra efter smak.

Efterrätt: Glass från Sänkdalens Gård i
sommarens nyhet Kokosdröm serveras med
havrekakor och bär
En snabb efterrätt om du har kakor hemma.
Här kommer ett recept som ger ca 40 st. Gör kakorna så
tunna som möjligt.
150 g smör
1 dl mjölk
3,5 dl vetemjöl
3,5 dl havregryn
1/2 tsk salt
1 tsk bikarbonat
1 tsk bakpulver

Gör så här:
• Smält smör i en kastrull, ta av från värmen och tillsätt
mjölk och salt.
• Blanda havregryn, vetemjöl, bikarbonat och bakpulver i en bunke.
• Häll i smör- och mjölkblandningen och blanda ihop
till en deg.
• Kavla ut degen på en bakpappersklädd plåt.
• Kavla gärna ett mönster med kruskavel eller nagga
med gaffel.
• Skär havrekexdegen i ca 40 rutor.
• Sätt ugnen på 200 grader.
• Grädda havrekexen i ca 15 minuter eller tills havrekexen har fått fin färg.
• Låt kakorna svalna innan du klickar i en bit glass
emellan. Servera med valfria bär.
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Ladda hem vår nya
app och ta del av lokala
nyheter varje dag
Förrätt.

Ladda hem vår nya app från App Store eller Google Play utan kostnad, för att ta
del av dagliga lokala nyheter, se dagens luncherbjudanden, väderlek, bostäder till
salu, erbjudanden från lokala företag, busstider, hemestertips och mycket mer.

Söderköpings-Posten

Huvudrätt.

Efterrätt.
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Dagens Ros

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

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

Till underbara Helena på Helenas Hundtrim som gör
mig så fin trots att jag inte alltid är på ett strålande humör.

Vill ge dagens ros till Markus Harrström för att han
ställer upp för Elin och Lucas.

Till Distriktsveterinärerna Karin och Audun Kongslien
som gjorde en snabb och akut insats och opererade franska bulldoggen Siri på påskdagen. Ni är guld värda.

Agneta

Siris matte med familj

En fin ros till min kollega och vän, Ann-Marie Ringdahl,
"Ama" kallad! Alla borde ha en "Ama" i sitt liv! Hon
ställer upp för precis alla!

Om alla hjälps åt, följer FHM-råd och lyder
så kommer vi kunna återgå till vanligt liv
och kanske i fullsatt sal lyssna till etyder
utan begränsning och lock down och kiv

Hans
Fredriksson

S Birgersson god man

Till Norrköpings kommun för att dom har anlagt den
fina våtmarken i Vrinneviskogen.

Jag skulle ge en ros till Marie Lind Eriksson. Hon handlar varje vecka åt mig och alla andra. Ärenden som jag
inte kan göra själv. Det är guld värt.

Ulf Boiertz

Till min älskade mamma Gärdis som alltid tänker på
alla. Idag hade hon bakat rulltårta och muffins som hon
kom till mig med så jag har något att bjuda på när jag
är justerad.

Svärmor
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Din dotter Marianne
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Ännu får vi vänta med närhet och kramar
för än härjar smittan och sprider sitt gift
den följer helt klart inga säkrare ramar
gäller att ej träffa andra eller vara på vift

Till Camilla Ewerfält på Överförmyndarenheten. Med
sitt glada vänliga sätt svarar hon på alla frågor en god
man kan tänkas ha. Du är värd inte bara en ros utan en
hel bukett.

Vivi-Anne von Kock

E-

Håll i och håll ut och det på lämplig distans
följ råden för att få bukt med pandemin
så vi åter kan samlas till fest och dans
krama alla nära, kära med lycklig min

Taxen Sigge

Inger Wilhelmsson

LO

Några har bevisligen ännu mindre vett
de tror Corona-smittan är påhittat skämt
farliga demonstrationer vi ibland har sett
konstaterar kort ”Idioter har funnits jämt”

Jag vill gärna ge en ros till Dr. Robert Schäfer på Geria
för att han trodde och tog tag i mina problem. Kände
stort förtroende för honom.

Mor och far

K

När olyckligt många ej lyssnat på FHM
och ordnar fester som pandemi inte fanns
polisen får skingra och mana gå hem
att ge trendbrott i smittspridning chans

En ros till vår kära Helen som alltid ställer upp för oss!

IU

Somliga tycks inte fått del av gåvan
att lyda kloka och livsviktiga råd
visst bör man lita på kraft från ovan
annars kan resultatet bli olyckligt bråd

G Stenmark

IN

En del får en mössa som är vit
andra blir kanske kloka ändå
och får bevis på utfört prov
visdom lagras för att livet förstå

Dagens ros till Walls Bilpåt i Söderköping för bra service.

M

Att man lär så länge man lever
är en sanning som alltid gällt
i skolan bland andra elever
man visdom i ”knoppen” hällt

Lukas Manuelito

LU

Vi längtar till
vanligt liv

Gärdis med familj

A

Foto: www.pixabay.com

Till mina nära och kära som finns just nu. Helt oväntat
den 1 mars min Älskade lille bror gick bort.Världen förändrar sig varje dag. Sorgen är obeskrivlig!

Branschledande sedan 1994

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

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

www.jms-vattenrening.se

50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete
Ladda hem Söderköpings-Postens nya app redan idag
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Örtkorgen: Att använda örter, ogräs och vilda växter - Del 19

Älgört/Älggräs
(Filipendula ulmaria)

Trots namnet sägs det att älgen inte gillar att äta
växten. Tur för oss då den är mångsidig och viktig.
Samtidigt som den är spännande i köket så kan den
användas som en naturens värktablett.

Hur gör man?
Örtte (för vuxna): Lägg 4 tsk färsk alternativt 2 tsk torkad ört i en kopp, häll över 2.5 dl kokande vatten. Låt dra
i 10 minuter, sila, drick mellan måltider 3 ggr dag.
Vid tillfällig akut värk drick en kur på 3 koppar te inom
en timme. Lindringen håller i sig längre än en värktablett.

Älgört (Filipendula ulmaria)

På våren kommer först små blad som har en unik doft
och smak som är speciellt igenkännbar för just denna ört.
Sen sätter den full fart och skjuter i höjden. Man
undgår knappast att se älgörten då den blir upp till 150
cm hög och ofta växer i stora bestånd. Den hittas på
fuktigare mark som i diken, vid bäckar, på strandängar och kulturmark i hela Sverige. Blommar gör den i
juni – augusti allra högst upp på långa, rödbruna stjälkar
med stora, yviga, gräddvita blomsamlingar bestående av
massor med små blommor. Doften sägs kunna göra folk
glada och lyckliga.
Älgört tillhör familjen rosväxter som inkluderar allehanda frukt (t ex plommon, körsbär, äpplen) och bär
(som hallon, björnbär, nypon).
Den fleråriga örten vissnar på hösten och lämnar kvar
de långa stjälkarna som även under vintern skvallrar om
vilken ört som växer där.
Det latinska namnet Ulmaria betyder ’almlik’, syftandes på bladen, och filipendula på rötternas sammanväxt.

Pulver (att användas vid magkatarr/halsbränna/syraobalans): Blommor/blad torkas och mals till pulver. Tag
½ tsk blandat i lite vatten 3 ggr/dag.
Omslag: Använd avsvalnat te.
Torkning: Lättast att klippa av växten, hänga den uppoch-ner och torka på varm, skuggig plats. Dra sedan av
blad/blom in i en papperspåse som samtidigt blir perfekt
förvaring.

Visste du att…

Matlagning
Doften och smaken är kombinerad nötig som mandel
(bittermandel), vanilj, honung med något mer som är
svårt att beskriva.

Blommande älgört.
Både knopp och blom passar utmärkt att koka med i
gräddsåser (både dessert och mat) för att få en fin nötsmak. Tag ut dessa innan servering.
Blomknopparna kan blandas i vinäger med andra örter t ex dragon och citron för att bli en bas till fisksåser.
Vad man än lagar med örten så passar den perfekt tillsammans med citron.
Bär: De omogna bären på sensommaren nyttjas på liknande sätt som andra delar av örten enligt ovan.
Rötter: Kan användas i små mängder tidigt på våren
blandade med andra grönsaker eller i soppor.

Första bladen på våren.
Blad: Unga, fräscha blad plockas på våren när de fortfarande är små och mjuka. Passar som gott örtte med naturlig sötma, extra gott tycker jag det är med lite pressad
citron i. Sitter faktiskt här och njuter av en sådan kopp te
medan jag skriver. Förr användes örten just som ersättning för te i kristider. Blad till te kan även skördas senare
i säsongen samt blandas med andra örter.
I matväg passar några blad hackade i en sallad, stekta tillsammans med spenat eller andra vilda växter (som
kirskål, nässlor, maskros m.m.), i soppor, mixade i salladsdressing/olja eller pesto.
Blommor och blomknoppar: Speciellt populärt är att
göra älgörtssaft av blommorna. Använd samma recept
som för fläderblomssaft. Personligen föredrar jag den
framför flädersaft. Saften kan även frysas in.
Blommor passar också i sötsaker som desserter, kakor,
choklad, glass, frukträtter och sylt/gelé. Även utmärkta
att ha i sallad, bordsvatten, te såväl som smaksättning vid
tillverkning av öl, vin och spritdrycker. Blanda blommor
med smör och citron till stekning av fisk eller som pålägg
till brödet. Eller varför inte prova friterad älgörtsblom?

Örtmedicin
Läkeörten innehåller flavonglykosider, salicylater, spireasyra, eteriska oljor, garvämnen, citronsyra m.m.
Extra intressant är att den innehåller salicylsyra.
Det är samma ämne som kemiskt framställs till Aspirin (namnet taget från älgörtens tidigare latinska namn
spirea), Treo och Magnecyl d.v.s. acetylsalisyra. Därmed
lindrar örten men ger färre biverkningar.
Blommor: Innehåller mest verksamma ämnen, men
blad kan också användas. Invärtes ger läkeörten följaktligen smärtlindring vid värk i huvud, leder (t ex reumatiska
besvär), muskler, menstruation samt influensa.
Vidare har den febernedsättande, antibakteriell,
urindrivande och inflammationshämmande verkan. Örten kan även hjälpa vid inflammationer i mage/tarm,
halsbränna, magkatarr (saltsyrareglerande) och blåskatarr. Vid påbörjande känningar av förkylning kan man
direkt börja använda örten för att mildra eller möjligen
avstyra utvecklingen.
Utvärtes kan örtomslag provas vid svårläkta sår och
reumatiska besvär.

• Älgört innehåller ämnet piperonal (även känt som
heliotropin) ett vaniljdoftande/smakande ämne som
används just i vaniljprodukter.
• Vid festliga tillfällen ströddes örten förr på golvet för
doftens skull.
• Örten kan användas till behandling av djur med ledvärk.
• Den har haft många namn men just namnet älggräs
kommer förmodligen från ölgräs då öl och mjöd
kryddades med örten. Tidigare kallades många växter
’gräs’ utan att vara gräs i vår bemärkelse.
• Som växtfärg ger älgört svart, blå, brun eller gul färg
beroende på växtdel och årstid.
• Doften anses lugna bin (praktiskt vid biodling!).

Slutligen…
Denna värdefulla läkeört som likaledes är en spännande
ingrediens i köket växer vilt i mängder i hela landet och
är lätt att plocka. Vad mer kan man önska sig?
OBS! Örten ska inte intas i stora mängder, långvarigt och är du
allergisk/överkänslig mot salicylsyra bör du inte konsumera den. Är
du osäker på om, hur eller när en ört kan användas bör du konsultera en örtkännare. Var alltid helt säker på att du identifierat
växten korrekt.
Örtkvinnan Rose-Maries tidigare krönikor i serien
Örtkorgen i Söderköpings-Posten finns på tidningens hemsida. Utgåvor fr.o.m. mars 2015 och framåt.
Hon är diplomerad Läkeörtterapeut och Örtpedagog med
specialinriktning på nordeuropeiska läkeväxter (fytomedicin), läketräd, ätbara vilda växter och ogräs. Växter som vi
har här i vår natur och trädgård som alla kan plocka och
använda själva.
Rose-Marie skriver, föreläser, håller örtvandringar och kurser i örtmedicin/matlagning med vilda växter/ogräs, plockar
till restauranger och butiker samt behandlar med läkeörtterapi (komplementärmedicin). Hon bor utanför Söderköping.
Kontakt e-post: ortkvinnan@gmail.com, tel 0730 224570.
Maj 2021

Rose-Marie
Wilkinson
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Söderköping Nu och Då: Båtbyggeristaden - del 2

Fyra av fem båtbyggerier i Egnahem!
2

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

1
5
4

Fyra av fem båtbyggerier i Egnahem!
I förra tidningen berättade vi om framväxten av en träbåtsindustri i Söderköping. Från starten vid Klevbrinken
1885 hade tillverkningen fram till 20-talet koncentrerats
till ett företag – Båtbolaget. Med växande intresse för
fritidsbåtar tillkom nu i rask takt fyra båtbyggerier. På
flygbilden från 1932 ser man att fyra av fem båtbyggerier låg i Egnahem ”ett stenkast" från stationsområdet.
Närheten till tåg var säkert viktig men också den välutvecklade ”småföretagsandan” i området. Företagen köpte
tjänster av varandra och samarbetade på flera sätt. Fabrikörerna bodde i området och var ofta engagerade i dess
utveckling via den aktiva Egnahemsföreningen (läs mer
i Gillets årsbok 2007).

3

dramatiska natten då man i hast fick utrymma och flytta
hem till bekanta. Branden blev en svår förlust för berörda
och för stadens stolta träbåtsindustri. Företaget fortsatte
efter branden en kort period att bygga båtar vid Eriksvik.

Allan Palmgrens Båtvarv byggde
äventyrerskans båt

Båtbyggeriernas placering på kartan:
1.
2.
3.
4.
5.

Gottschalks Båtbyggeri
Allan Palmgrens Båtvarv
Albin Flinks båtbyggeri
Henning Carlssons båtbyggeri
Båtbyggeri AB Andersson och Sundberg

gren var en av de medverkande i programmet. Båten
var 4,5 meter lång och hade en ny 7-hästars motor av
märke Archimedes, inbyggd tank för 300 liter bensin,
spritkompass, lösa däcksluckor som kunde ge skydd mot
överbrytande sjöar. Den var försedd med specialbyggda
skåp för proviant, utrustning och verktyg. Rospiggen II
finns numera i museum på Färöarna.

Albin Flink och hans båtar tog tåget till
Stockholm

Gottschalks Båtbyggeri ”bar" på stadens
båtbyggerihistoria
Båtbyggeriet med adress Vikingagatan 2 upptog ett
helt kvarter fram till järnvägsområdet, men hade även
en verkstad vid Eriksvik. Företaget hade tillkommit vid
omstrukturering i slutet av 20-talet då verksamheterna
kring båtar och bilar delats upp i separata företag. Båtbyggeriets ”kärna” kom från ursprungliga ”Båtbyggeri
AB i Söderköping”, som Herman Gottschalk och Carl
Sundberg startat 1906. Genom förvärv av pionjärföretaget August Janssons Båtbyggeri 1910 hade man fått in
ytterligare kapacitet med 25 års erfarenheter och kontakter. Dessutom fanns redan från start en väl utvecklad samverkan kring båtmotorer och båtförsäljning med
Dahlmans Mek. Verkstad på andra sidan gatan.
Gottschalks byggde motor- och segelbåtar i olika
storlekar utifrån beställningar - såväl bruksbåtar som
fritidsbåtar. Ofta var det efter ritningar från någon av
landets främsta båtkonstruktörer. Som mest producerades cirka 300 båtar per år. De lokala tidningarna skrev
om prestigeleveranser men också framgångar vid båttävlingar och båtutställningar.
Tyvärr blev det ett dystert slut för det framgångsrika
gamla båtbyggeriet. Natten den 13 mars 1935 förstördes
hela båtbyggeriet av en våldsam brand. Byggnader med
utrustning samt ett antal större båtar förstördes. Detsamma gällde intilliggande byggnad med virkeslager och
maskiner tillhörande Aldins Trävaruaffär. Villorna Särla
och Marieborg var hotade, men räddades av vattenbegjutna brandsegel. Ett gårdshus till Villa Marieborg blev
till hälften förstört. Här bodde båtfabrikör Helmer Andersson med familj. En av sönerna har berättat om den

Allan Palmgren med familj bodde i Villa Lido norr om
korsningen mellan Storån och Tvärån. Här startade Allan sitt båtbyggande för att i början av 30-talet flytta till
större lokaler vid Eriksvik. Företagsnamnet finns kvar på
båtladan där varvet brukade lagra sina leveransklara båtar. I dag används byggnaden av Söderköpings Båtklubb.
Albin var seglarkompis till Allan Palmgren och arbetade
en tid på dennes båtvarv. Familjen Flink flyttade i början
av 20-talet in i vackra Villa Almlid på Mäster Olofsgatan. Med tre anställda startade han ett litet båtbyggeri
på Lillgatan söder om bostaden. Varje sommar tog Albin
tåget till huvudstaden för att under maj och juni stå vid
Riddarholmskanalen och sälja sina båtar.

Bröderna Stenings Årfabrik
En del äldre läsare minns nog TV-programmet ”Här
är ditt liv!” med Lasse Holmqvist (åtkomligt på SVT
Play). Huvudgäst den 1 februari 1980 var Aina Cederblom - ”Världshavens vagabond och äventyrerska”. Hennes fantastiska berättelser finns i flera böcker varav hon
själv skrivit två. Bland annat for hon till Färöarna och
Brasilien för att hålla vävkurser. I TV-programmet berättade hon att hon 1932 vänt sig till Allan Palmgren i
Söderköping för att beställa en specialutrustad båt inför
sina färder till havs. Båtbyggarens hustru Anna Palm-

För åror till båtarna fanns underleverantör på nära håll ...
På bilden skymtas t h en liten verkstad vid Villa Solna.
Den tillhörde ”Bröderna Stenings Årfabrik”. Thure och
Seth Stening hade specialiserat sig på att maskintillverka
träåror men även stänger till båtflaggor, båtshakar m.m.
Verkstaden låg först i ett gårdshus vid Prästgatan. 1922
flyttades verksamheten till Lillgatan i samband med att
bröderna byggt färdig Villa Solna till Thures familj. Kunder var mest kända branschföretag i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Leverans skedde vanligen
per ångbåt. Senare ändrades företagets inriktning till
finsnickerier i ny verkstadslokal på andra sidan Lillgatan.
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mässorna. Under krigsåren tillverkade man också räddningsbåtar till bland annat Finnboda och Lindholmen.
Det hände också, berättas det, att fartyg ibland kvarhölls
i Norrköpings hamn i avvaktan på komplettering med
livbåtar från båtbyggeriet. Man byggde även segelslupar
till Marinen under den här perioden.

Henning Karlsson tillverkade mest båtar på
beställning
Henning Karlsson, son till den välkände möbelsnickaren
Carl Fredrik Karlsson (”Kalle i Bossgård”), startade båtbyggeri vid Margaretagatan. Verkstadsbyggnaden finns
kvar liksom den tjusiga disponentvillan intill parkområdet. Företaget kompletterades senare med person- och
lastbilsåkeri. Båtbyggeriet med upp till ett 15-tal anställda utförde mest beställningsbyggen ofta efter ritningar
från kända båtkonstruktörer. Företaget fanns kvar till i
slutet av 40-talet. På bilden ses den smäckra kustkryssaren Pia, tillverkad åt handelsmannen och konstnären
Hans Högberg, här på väg till Norrköping för sjösättning.

lands och sjöss tog fart och efterfrågan på campingbåtar
ökade starkt. Utvecklingen av campingbåtar var parallell
till utvecklingen av utombordsmotorn. Campingbåten
var en mycket vanlig fritidsbåt, som tillverkades från
1930-talet till 1960-talet. Det var öppna båtar med fördäck, vindruta och oftast utombordsmotor. Längden var
vanligen mellan fem och sex meter. Stora serier ledde
till ett pris, som gjorde dem överkomliga för många. En
av artikelförfattarna har ännu i färskt minne doften av
nyhyvlat virke och linolja, som slog emot en när man
trädde över tröskeln till verkstaden. En här tillverkad
campingbåt kom så småningom att nyttjas som familjens
färdmedel i den närmaste skärgården.

Störst och uthålligast var Båtbyggeri AB
Andersson & Sundberg
Helmer Andersson och Uno Sundberg hade båda arbetat i Båtbyggeri AB i Söderköping – det företag, som
Uno´s pappa Carl varit med och startat 1906. 1928 startade de eget i ett tidigare svinhus vid Eriksvik. För att
kunna expandera verksamheten flyttade man 1931 till
större lokaler vid Vikingagatan 3 - 5. Här utvecklades
nu det största och mest uthålliga av stadens båtbyggerier.
Serietillverkningen av dessa campingbåtar hos Andersson & Sundberg fyllde under 30-talet hela tågset för
transport till Sundbyberg. Där skulle de kompletteras
med motorer av märket Archimedes inför försäljning.
Intill järnvägen i Söderköping fanns en lagerlokal (huset finns kvar) märkt Archimedes där leveransklara båtar
mellanlagrades. Bilder finns även, som visar hela slussområdet fyllt med båtar så tillverkningsboomen präglade
på flera sätt stadsbilden. Säkert finns fortfarande många
välskötta exemplar av sådana campingbåtar runt om i
Sverige, som har sitt ursprung just där dessa rader skrivs.

På bilden från 1938 ses delar av båtbyggarstyrkan
samlad framför verkstaden. De båda ägarna Uno Sundberg och Helmer Andersson sitter längst fram. Mot slutet av 1930-talet hade företaget som mest ett femtiotal
anställda och levererade upp till 450 båtar per år. Vid
arbetstoppar lades även arbete ut på andra båtbyggerier
i staden. En av båtbyggarna på bilden är Ingvar ”Inge”
Emilsson, som 1945 kom att starta eget båtbyggeri på
Vänsö i S:t Annas skärgård.
Kulmen i träbåtsbyggandet nåddes genom serietillverkning av så kallade campingbåtar. 1938 fick svenskar
hela två veckors lagstadgad betald semester. Camping till

Under krigsåren blev produktionen av en annan typ. I
stället för motorbåtar tillverkades nu mest segelbåtar av
typen ”Folkbåt”. Detta var en entypsbåt framtagen med
syfte att hålla ett pris under 3000 kr. Båttypen hade tagits
fram via en konstruktionstävling, som följdes av konstruktionsuppdrag till Tord Sundén. På bilden ses ett antal leveransklara folkbåtar i Göta kanal. Sonen till en av
båtfabrikörerna har berättat att det var ett drömuppdrag
att få segla fram dessa båtar till beställarna. Fortfarande
visas välvårdade exemplar från Söderköping upp på båt-

Utöver serietillverkning byggdes båtar enligt särskild
beställning som denna - en specialbyggd båt till Sjökarteverket 1940. I bakgrunden skönjer man den verkstad
som låg längs med Vikingagatan. Stående vid båten ses
båtfabrikören Uno Sundberg.

Under 50- och 60-talen återupptogs även motorbåtsbyggandet. Båtproduktionen minskade dock successivt
till följd av ökande konkurrens från plastbåtsindustrin.
Bilden visar pågående bygge av den båt, som 1965 blev
den sista externleveransen. Det var en 7,35 x 2,40 m
klinkbyggd motorbåt i mahogny med för- och akterruff.
Innan båtbyggeriet revs ägnade sig de båda båtfabrikörerna – då i 70-årsåldern – åt att bygga så kallade
Blekingeekor till sina barn. Detta var en typ av allmogebåt klinkbyggd av ek, vilken var allmän i Blekinge under
1700- och 1800-talen och som användes till fiske- och
lotsbåt. Båten var försedd med utombordsmotor, åror
och sprisegel. Den Blekingeeka, som Uno Sundberg
byggt åt sonen Carl-Åke hade vi nöjet att kunna visa
upp i samband med Kulturkontorets utställning ”Båtbyggeristaden” på Galleri Stinsen sommaren 2018.

Ingvar Mattsons Båtbyggeri avslutade
stadens träbåtsbyggeriepok

Cirkeln slöts där allting börjat vid Klevbrinken 1885.
Ingvar Mattsson hette innehavaren av Söderköpings
sista (?) träbåtsbyggeri. Företaget upphörde 1983. Den
sista stora externleveransen blev en värdig avslutning:
den sköna Atlantseglaren Yemaya – havets och konstens
gudinna. Ur min bokhylla plockar jag ner boken Atlantsegel av Rein Norberg (återkommande krönikör i Söderköpings-Posten). I boken inleder han med en målande
beskrivning hur Yemaya tar form under skeppsbyggmästare Ingvar Mattsons skickliga händer under medverkan
av författaren. ”Bermudariggad ketch” är tydligen den
korrekta beteckningen på den vackra segelbåten. Boken
innehåller en fängslande skildring av en tretton månader
lång seglats med båten till Karibien.

Lars Sylvan
Lars Hedenström
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Genväg till goda vänner...

Vikingavatten

En lång omväg är det till ovänner
fast de bo vid bygdeväg;
men genvägar gå till goda vänner;
om de ock vore fjärran farna.
						Havamal

A

llt var Annas fel. Hon hade kommit från Island
för att fira nyårsafton i Sverige med mig och några vänner. Eller Gammelårskväll som det heter på
isländska. Ett vackert namn på en kväll ämnad för
eftertanke och meditation.
Kvällen blev som de flesta svenska nyårsaftnar:
snapsvänlig och champagnesprudlande. Eftersom vid
hade en långväga gäst, tillika ättling i rakt nedstigande
led från Harald Hårfagre och Egil Skallagrimson, kom
kvällens samtalsämnen att kretsa kring vikingarna, deras seglatser och härnadståg. Vi läste högt ur Havamal
och frampå kvällen var vi alla vikingaättlingar som någon gång lovade att besöka Sagornas ö långt därute i det
stormiga Nordatlanten.
Anna skulle fylla fyrtio år till sommaren och hade
tänkt hålla stort kalas och alla närvarande blevo härmed
inbjudna att deltaga i festligheterna i Reykjavik den 26
juni.
Ju längre kvällen led desto kortare blev det till Island
och när vi skålade in det nya året hade jag, min bror Kelle
och Anders, en dansk vän, lovat att komma seglande till
födelsedagen. Det är ju bara ut vid Göteborg och så runt
Skagen och en liten bit till.
- Det blir min bästa present! sa vår isländska gäst och
höjde sitt glas till de kommande sjöfararnas ära. Ni ska
få precis det mottagande ni önskar.
På nyårsdagens morgon hade avståndet till Sagornas ö
blivit betydligt längre (det var väl ingen som menade något allvarligt med det där om att segla till Island, tröstade
jag mig med när jag sköljde ner en tablett Alvedon med
ett glas kallt vatten).
Men där bedrog jag mig.
Min bror Kelle och Anders hade suttit uppe långt efter
vi andra hade stupat och diskuterat nattens avlagda löfte.
Det var en bra idé hade de kommit fram till.

- Glöm det här, försökte jag. Det går inte att ta ut
Yemaya på Atlanten igen. Hon är i för dålig kondition,
seglen är tjugo år gamla, spridarpumpen behöver bytas
och bränsletanken är alldeles för liten… jag har inte råd!
- Anders och jag lägger femton tusen var, avbröt bror
Kelle min uppräkning av Yemayas brister. Det ska väl
räcka till att få henne sjövärdig igen.
- Vi hjälper till att rusta henne, log Anders.
Nu låg jag dåligt till. Den enda räddningen var Anna.
Hon hade lovat att vi skulle bli mottagna som vikingar
från österled och lovade oss vilket mottagande vi ville.
Nu gällde det att kräva något som hon inte kunde arrangera.
- Okej, sa jag vid frukostbordet, efter att ha tänkt ut
en djävulsk plan. Vi kommer! Men - då vill vi mötas av
orientaliska magdansöser på kajen!
Anna log emot mig.
- Inga problem, sa hon. Om ni seglar till Reykjavik
så lovar jag att ni ska mötas av österländsk musik och
magdansöser på kajen.
Jag var fast.
Entusiasmen hos mina kommande skeppskamrater
smittade av sig när vi tidigt på våren började vi rusta
Yemaya för hennes färd till Island.
Anders hade med sig en extra slipmaskin och en låda
danskt öl. Kelle kom med sitt goda humör och massor
med energi.
Det är otroligt vad tre man kan göra på en dag i jämförelse med vad en man uträttar på tre dagar.
Inte nog med att de har gott öl i Danmark, det finns
också en uppsjö av samarbetsvilliga segelmakare.
Vi fick ett loft att sy om och ändra en uppsättning av
två år gamla segel. Vi fick klyvare, stor och mesan samt
skot och extra tågvirke för under sextusen kronor.

Dessutom satt det nu en antenn till en Garmin GPS
monterad på akterpulpiten. Nu behövde jag inte navigera med sextant och räkna på osäkra solhöjder. Nu hade
vi hjälp av satteliter ute i rymden som gav oss exakta
positioner.
Anders är gourmé och har seglat med mig tidigare.
Erfarenheten av min marina kosthållning där festmiddagarna har bestått av en burk Bullens pilsnerkorv serverat
med vita bönor, fick honom att erbjuda sig att stå för
proviantering och mathållning.
Det är alltid bra att fördela ansvarsområdena insåg jag
när han på allvar grep sig an problemet: ost och vinsorter.
Några goda vänner till honom tog tidig semester och
seglade Yemaya från Söderköping genom Göta kanal till
Göteborg.
Färgen lyste och fernissan blänkte när jag klev ombord i
Lilla Bommens Marina. Oj vad hon var grann!
Det är väl närheten till det salta Havet som gör att
båtar ser vackrare ut i Göteborg.
Anders och Kelle hade kommit kvällen innan och
Yemaya låg djupt i vattnet, lastad och bunkrad för långfärd.
Det var fredagen den 13:e, en dag som enligt de
skrockfulla är den sämsta av dagar att börja en seglats.
Vi hade en bra bit över tusen sjömil att segla och det
fanns inte tid att vänta ytterligare en dag om vi skulle ha
möjlighet att nå Reykjavik till utlovat datum.
Kelle påminde mig om att amerikanarna hade haft
samma problem med rymdraketen Apollo 13. De löste
dilemmat genom att fördubbla det onda och starta raketen på olycksdagen exakt klockan tretton och tretton.
Solen värmde över ett vindstilla vatten när vi exakt
tretton minuter över ett släppte förtöjningarna och för
motor stävade ut mot Vinga fyr.
Med kvällen kom tät dimma och vi sökte natthamn
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Magdans i Reykjaviks hamn.

Foto: Kelle

i Skagen. På morgonen rundade vi Danmarks nordspets
och var ute på Nordsjön. Väderrapporten hade lovat vind
från nordväst och det som först var en behaglig bris och
fyllda segel växte till en kuling rakt i ansiktet. Vinden
ökade och den krabba sjön bultade och slog i skrovet. Vi
kryssade i viljelösa slag än mot England än mot Norge.
Kvällsrapporten lovade ökad vind till natten. När
sjösjukan gjorde sig påmind och skrovet fläckades av
maginnehåll gav vi upp, vände stäven mot Oslofjorden
och släppte ut seglen och flög fram över de allt grövre
vågorna.
En växande måne klev fram bakom de jagande molnen och visade att det vackraste som finns för en sjöman
är att för en öppen vind rasa fram för segel över ett månbelyst hav.
Vi hittade in till den lilla hamnen i Kragerö, förtöjde
och stupade i våra kojer.
Kulingen höll sig under natten och tilltog under dagen och vi klamrade oss fast vid bryggan och insåg att
tiden rann iväg och att vi förmodligen inte skulle hinna
fram till Island i tid. Dagen efter hade det mojnat lite och
vi gav oss iväg igen.
Strax efter tio på kvällen hade vi Oxö fyr rakt i den
nedgående solen och en frisk nordvästvind kom farande
runt Norges sydspets och fyllde seglen. Vi kunde hålla
en kurs något under väst och på natten seglade vi förbi två eldsprutande oljeborrtorn. Det var lika overkligt
som att vara med i en science fiction film. På morgonen
hade eldsflammorna försvunnit långt akterut och vi var
ensamma på havet igen. Orkney Radio sprakade till i
VHF:n och lovade vindkantring mot nord. Vi visste alla
vad det innebar. Den närmaste vägen nu ut på Atlanten
gick genom Pentland Firth, sundet mellan Skottland och
Orkney öarna. Ett beryktat sund med kraftiga tidvattenströmmar.
Så på natten, ett fyrblänk vid horisonten, en ljusstråle
som sträcktes ut mot oss från en främmande kust. En
bekräftelse som har glatt sjöfarare sedan faraonerna tid.
Ledsagad av det blinkande ljuset styrde vi gryningen in till staden Wik mellan stormpiskade klippor och
grönskande kullar.
Akter om oss hade några vaknat i sina båtar och drack
kaffe i sittbrunnen. Det här var två lokala seglare och de
borde kunna ge mig upplysningar om hur och när man
bäst tog sig igenom Pentland Firth.
- Nej, nej, segla inte igenom där. Vi gör det aldrig.
- Ja men försökte jag, det är ju bara tidvattenströmmar.
Om man har vattnet med sig borde det ju gå.
- Även om du har strömmen med dig har du de kraftiga virvlarna att tampas med. Dessutom är det fullmåne
nu och då är strömmen som starkast. Nu går den upp till
mer än femton knop.
Femton knop, malde det i mitt huvud, femton knop…
Jag mätte på sjökortet. Om vi kom upp till sundet
skulle vi kunna blåsa igenom det på en dryg timma och
vara ute på Atlanten och få en rak kurs mot Island i en
halvvind. Vi skulle ha en möjlighet att hinna till Reykjavik i tid.
Högvattnet var på ingående när jag mötte hamnkap-

Yemaya i öppen sjö.
tenen på kajen.
Han granskade mig med forskande blick när jag förklarade mitt dilemma.
- High water Dover, muttrade han för sig själv och
gjorde tydligen en beräkning över tidvattnet.
- Hur många knop kan du göra, sa han och pekade
på Yemaya.
Med hårt skotade segel i den här vinden och full gas
på motorn skulle jag kunna göra sex knop.
Efter ett ögonblicks funderande nickade han.
- Om du lämnar nu, sa han och knackade med pekfingret på sin klocka, har du chans att få tidvattnet med
dig. I mean now!
Jag rusade ombord och upprepade hamnkaptenens
ord och pickade frenetiskt på mitt armbandsur.
- Vi seglar nu!
En kvart senare lämnade vi hamnen i Wik och styrde
upp efter den skotska kusten mot Pentland Firth.
Vågorna slog mot den klippiga kusten, virvlade runt
och kom tillbaka i skummande brott.
Så in mellan Duncansby Head och Pentland Skerries.
Som genom ett trollslag förändrades allt. De grova
vågorna planades ut till taggiga toppar som kokade upp i
stora bubblor runt oss. Vi sögs in i en hisnande forsränning genom ett virvlande vatten där rorsman fick hänga
på rodret med hela sin kroppstyngd för att hålla oss på
kurs. Vi gjorde stundtals sexton knop tills vi en timma
senare sköt ut i Atlanten som en champagnekork ur en
välskakad flaska.
Gudarna log emot oss och en flock delfiner kom långsides och applåderade vår framfart.
Vind och vågor var med oss. Vi hissade alla segel
Yemaya kunde bära, klyvare, fock, storsegel, stagsegel och
mesan och flög ut över havet.
Den friska ostvinden ökade till kvällen och vi seglade
som galningar, jagade sjömil och Yemaya överträffade sig
själv. Lyfte på häcken mot de vältrande sjöarna, forsade
fram på vågtopparna med skummet yrande över däck
innan vågen rullade in under stäven och vi sögs ner i
vågdalen. Om och om igen.
I tre dygn höll sig den friska förliga vinden och vi
klamrade oss leende fast vid det skälvande skeppet. Så
avtog vinden och vi fick några dygns lugnare seglats.
Nu spejade vi ivrigt föröver och strax före midnatt
skymtade en mörk kontur vid horisonten. En toppig formation som inte löstes upp av vinden.
Land.
Island.
Glädjen över att sikta land måste ha varit den samma
för de nordiska sjöfararna i sina vackra långskepp. De
som seglade hit efter sol och stjärnor, vågornas form och
fåglarnas flykt.

Målning: Föfr.
Havet är tidlöst, nu seglade vi i vikingavatten.
I den tidiga gryningen steg Västmannaöarna upp ur
havet, slocknade vulkankäglor som brutalt hade skulpterats av Nordatlantens vågor.
Inseglingen till hamnen på Heimaey gick mellan höga
lodräta bergssidor. Så bedövande mäktigt att vi gapade
mot skyn och fågellivet på klipporna och gick på grund.
Men turen står den tokige bi och vi hade strandat vi lågvatten och en halvtimme senare var vi flott och kunde
obemärkt glida in bakom en trålare.
Vi tankade och ringde till Anna innan vi gav oss av.
Hon hade inte hört av oss sedan Skottland och var övertygad om att vi läst fel på sjökortet och var på Färöarna.
När jag beskrev den nya piren i hamnen som skapats av
rinnande lava från vulkanen Helgafells sista utbrott insåg
hon att vi inte navigerat fel.
- Då kommer ni till min födelsedag!
Himlen var molnfri och en stark sol strålade över Island sydkust och fick glaciären på Myrdalsjökull att lysa
som vispad grädde på en bakelse. Ett förebud om den
kommande festen.
Efter midnatt rundade vi Reykjanes och kunde lägga
kursen mot norr i en behaglig halvvind.
Och så efter Gardaskagi, det sista kapet; medvind och
solsken de återstående sjömilen in mot Reykjavik.
Lättjefulla och lyckliga gled vi sakta i nedförsbacke
mot målet när vi blev anropade på VHF:en av en uppjagad Anna.
- Vi kan se er! Sakta ner så att TV hinner rigga upp
sina kameror!
Med flygande spinnaker gled vi en halvtimme senare
in genom hamninloppet till det mest fantastiska mottagande en sjöman kan få.
Österländsk musik strömmade emot oss från stora
högtalare och på kajen stod barn och viftade med isländska flaggor runt sex beslöjade, dansande magdansöser
med bjällror runt höfterna under de blottade magarna.
Den kvällen var det två stora nyheter på isländsk
TV; Kina tar över Hongkong och magdans i Reykjaviks
hamn.
Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG

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

När sambor
separerar

N

är man som sambo separerar ska bara bostad och
bohag som man köpt för gemensamt begagnande bodelas mellan samborna.
Det innebär att om man flyttat in i en bostad
som bara en av samborna har betalat så ska denna bodelas med 1/2 vardera till varje sambo vid separation eller
dödsfall.
Eftersom detta blir oskäligt kan man sätta sambolagen ur spel genom att skriva ett samboavtal där man skriver att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation
eller om ena sambon avlider.
Till samboavtalet upprättas ett skuldebrev med den
som betalat bostaden som långivare och den som inte
har betalat något som låntagare, avseende hälften av beloppet.
Om den som från början inte har betalat något betalar av vartefter så kan dessa betalningar antecknas på
skuldebrevet och bevisar därmed att avbetalning skett.
Detsamma gäller om den ena sambon betalat en större andel av bostaden.

Terese
Landin

Jurist

Kärleksbiten

S

opa golv, sitta i källaren och väga upp potatis i bruna papperspåsar och skära skinka i lagom tjocka
skivor, det var vad jag fick göra, när jag hade börjat min tillfälliga anställning i en speceriaffär. Att
arbeta vid skärmaskinen, som fanns i ett rum innanför
affärslokalen, tyckte jag om. Man ställde in maskinen på
en viss bredd och så var det bara att veva på för att få
ihop till ett hekto skinka. Mellan varje skiva skulle jag
lägga smörpapper och sen gjorde jag ett fint paket av det
vaxade pappret. Hur det gick till och varför, vet jag inte,
men en dag råkade jag skära bort en liten bit av toppen
på mitt vänstra pekfinger! En droppe blod kom fram och
det sved något, fast det gjorde inte ont. Men var fanns
”köttbiten”? Jag letade och gick igenom alla smörpapper,
men ingen fingertoppsbit. Jag bestämde mig för att inte
berätta för någon om vad som hänt. Handlarn skulle troligtvis inte uppskatta det hela. Det speciella skinkpaketet
la jag ihop med de andra i kyldisken.

Ta del av lokala
nyheter varje dag med
Söderköpings-Postens app
Läs tidningen på nätet
www.soderkopingsposten.se
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Jag trivdes bra i affären och mina arbetskamrater var
trevliga. Det enda som gjorde mig mindre glad var att en
av kunderna ganska snart började bli allt för intresserad
av mig. Jag funderade ibland på vad han levde för liv.
Varje gång han kom till affären handlade han samma
saker: Ett halvt kilo kokkaffe, en Skogaholmslimpa, ett
paket margarin och ett hekto skivad skinka. Så började
han köpa chokladkakor eller karameller. Inte till sig själv
utan till mig. Jag tog emot det han gav mig, men jag var
inte särskilt artig, snarare sur. Mitt sätt berodde inte på
att det var något fel på honom, men han attraherade mig
inte det minsta. Ibland fick jag brev med små kärleksförklaringar. Breven knycklade jag ihop och slängde. Så han
såg det! Men han fortsatte att uppvakta mig.
Vi var tre flickor som arbetade i affären. En kväll satt
vi i mitt lilla hyresrum och drack läsk och åt kakor. Sonja
pratade om att hon önskade att en pojke som hette Henry skulle bli kär i henne. Tyvärr visade han inget intresse,
trots att hon gjorde sig till för honom. ”Du får väl ta och

lägga ett skalat äpple i vänster armhåla ett tag. Och sen
ge honom det och se till att han biter i det”, sa Anita.
”Va!”, sa Sonja och jag samtidigt. Anita berättade att hon
läst en bok om kärleksmagi och fått det här tipset. ”Förresten”, sa hon, ”man kan ha en droppe av sitt eget blod
på äpplet. Det gör samma verkan. Då räcker man över det
direkt och slipper ha det i armhålan.” Så visste hon att
en kvinna hade tappat sitt armhålelagrade äpple och att
en gris fått tag i det. Efter den dagen blev kvinnan hela
tiden uppvaktad av den förälskade grisen.
Sonja log åt Anitas berättelse, men jag fick ett hysteriskt skrattanfall och skrek: ”Droppe blod! Fingertoppen!
Skinkan!” Jag reste mig så häftigt att jag slog ut mitt
glas med läsk. Lorangan rann ut över bordet och ner på
golvet. De andra stirrade förskräckta på mig. Men nu fick
jag äntligen berätta om mitt missöde vid skärmaskinen
och alla blev vi rörande överens om en sak. Han, uppvaktaren, hade råkat köpa det annorlunda skinkpaketet!
Självklart var det så! Vi kände absolut ingen tvekan. En
fingertoppsbit med lite blod på, var väl lika effektivt som
ett svettigt äpple!
Inte för att jag vet om det är ett bäst-före-datum på fingertoppar, men rätt snart upphörde hans intresse för mig.
Däremot verkade han ha blivit kär i Anita. Nog hade jag
sett hur hon tryckt in ett äpple i armhålan! Eller…?

Marianne
Wik
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NORRKÖPINGS
SYMFONIORKESTER
– vår digitala scen finns för dig!

KULTUR DÄR DU ÄR

HELT
GRATIS!
INGET
INLOGG!
Besök vår
musikaliska
skattkista på
YouTube!

Alltid uppdaterad info på:
www.norrkopingssymfoniorkester.se

LYSSNA
TITTA OCHDSFRITT
KOSTNA MAR!
I SOM

Länkar till våra digitala
konserter hittar du på vår
webbplats och Facebook!
Konserterna spelas in i
De Geerhallen och ligger
kvar på YouTube i 30 dagar.

Våra tjänster
●
●
●
●

ostgotateatern.se

ostgotateatern

Östgötateatern

@ostgotateatern

youtube.com
/ostgotateatern

Östgötateatern

Vi gör det omöjliga med garanti

Handtvätt
Invändigt rekond
Rekond
polering

Bil - Båt - Husbil - Husvagn

●
●
●
●

Vaxning
Lackskydd
Klädseltvätt
Luktsanering

●
●
●
●

Glasbehandling
Tona rutor
Däckbyte
Däckhotell

●
●
●
●

Skinn / Textilbehandling
Fälgbehandling
Oljebyte
Däck handel

Tel- 0121 260860
Tel08 60
Mob-0121-26
0737199772
Ågatan
1A
Plåtgatan 3
614
34 Söderköping
Söderköping
61431

Denna tidning delas även till många hushåll
i Norrköping och Linköping

Hitta lokala företag i
Söderköpings-Postens app
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Perennodling

Foto: Lina Gustavsson Widlund

Foto: Lina Gustavsson Widlund

Lina och
Fredriks
företag
blomstrar

Jag kontaktade Lina och Fredrik som driver
Alsätters Trädgårdar för att få veta mer om företaget
och höra mer om försäljningen av perenner, som är
deras nya verksamhetsgren.

För de som inte känner till er, berätta kort
om er och er verksamhet?
- Alsätters trädgårdar är ett familjeföretag som erbjuder anläggning och skötsel samt planering och rådgivning. Vi arbetar främst med privata trädgårdar men
har också en del företag och bostadsrättsföreningar bland
våra kunder. Vi tycker det är viktigt att skapa trädgårdar
som är både vackra och passar för ägarens behov. Själva
har vi ett stort trädgårdsintresse och njuter av att jobba i
trädgården men ibland vill man bara ha det lättskött och
enkelt, trädgård ska vara njutbart. Hållbarhet är också
något vi brinner för och det finns en hel del som en vanlig
trädgårdsägare kan göra för att bidra till en bättre miljö.
Att plantera växter som lockar olika sorters pollinerare
är ett exempel på det.

Ni har nu utökat ert kunderbjudande med
försäljning av perenner, berätta mer?
- Ja, det är verkligen jätteroligt. Vi har länge velat göra
någonting mer av marken på vår gård och vi har dessutom en stor kärlek till att odla. Eftersom många av våra
kunder efterfrågar just perenner började vi odla de mest
populära sorterna i liten skala för några år sedan. Det har
gått jättebra och därför har vi nu utökat våra odlingar till
omkring 175 olika sorter. Vi har ett brett utbud av kvalitetsperenner som passar för olika typer av trädgårdar.

Lina och Fredrik i trädgården.
Vi provodlar många av växterna i vår egen trädgård, på
så sätt får vi mer känsla för vad som trivs i det östgötska
klimatet. Det är jätteroligt att kunna erbjuda kunderna
allt från designförslag till att anlägga rabatter för att senare plantera våra egna växter.
Vi har också ett litet sortiment med bärbuskar, rabarber, jordgubbar och liknande eftersom vi tycker det är
kul med ätbart.

Vilka saluför ni perennerna till?
- Framför allt är det till våra egna kunder. Men i år
kommer vi också sälja en del av sortimentet till allmänheten. Vi har inga planer på att ha en traditionell öppen
handelsträdgård utan vi kommer sälja växter vid särskilda
evenemang några gånger om året, t.ex. kommer vi vara
med på östgötadagarna. När det blir möjligt kommer vi
också erbjuda workshops och kurser med tema perenner
då vi också kommer sälja ur sortimentet. Vi tycker det är
jättekul att träffa trädgårdsintresserade människor så vi
ser fram emot trevliga tillställningar med mycket trädgårdsprat. Vi diskuterar också med andra lokala företag
för att hitta roliga samarbeten omkring evenemang. Information om försäljningstillfällen finns på vår hemsida/
facebooksida.

Är det något speciellt man ska tänka på till
sin trädgård under perioden juni till augusti?
- Under den här tiden är det numera tyvärr ofta brist
på vatten så därför är det viktigt att tänka på hur man
vattnar. Vattna gärna tidigt på morgonen eller på kvällen.
Undvik att vattna mitt på dagen, särskilt om det är soligt

Foto: Hedvig Widlund
eftersom det varma vädret gör att mycket vatten dunstar.
Av samma anledning är det är också bra att investera
i droppslangar som sprider vattnet nere vid marknivån
istället för vattenspridare. Om man inte redan har det
kan man också samla regnvatten, för den som vill satsa
lite mer finns det lösningar med vattentankar som kan
grävas ner och anslutas till stuprören från taket. Men en
vanlig vattentunna vid husknuten räcker också en bit.
Sen är det förstås bra att minska behovet av att vattna
genom att välja växter som är mer torktåliga. Men även
en torktålig växt behöver vattnas innan den har etablerat
sig ordentligt.
Från och med juni fram till och med september är
det dags att beskära många träd och buskar. Tänk på att
olika träd har olika behov, om man beskär alltför hårt
riskerar man att skada eller till och med döda trädet. Om
man är osäker på hur man ska göra rekommenderar vi
att man anlitar ett trädgårdsföretag som är certifierade
för beskärning.
Annars är den här tiden verkligen en tid för att njuta!
Gå ett varv i din trädgård varje dag och följ hur växterna
utvecklas. Ta något ogräs här och där så hinner det inte
bli så arbetsamt att rensa. Passa på att ta lite bilder på din
trädgård som du kan använda när du planerar förändringar i trädgården. Om man vill ha mer blomning kan
man klippa av blomställningarna på många överblommade perenner så kommer de igen med ett andra flor.
Det gäller till exempel riddarsporre, stäppsalvia, akleja,
jättedaggkåpa och näva. En lagom ansträngande aktivitet under lata sommardagar.

Daniel Serander
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Dags för nytt avlopp?

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

0927 775 75

www.ecot.se

Drömmen om fritidshus vid sjö
Östra Ryd

Utgångspris: 2 490 000 kr
Adress: Parstorp 3
Visning: 30/5, 31/5
enligt överenskommelse
Energiprestanda: Energidekleration
behövs ej för denna byggnadstyp

Charmigt torp om 84 kvm och dessutom gästrum
ovanpå garage. Stor lada med loft och förvaringsutrymmen. Egen brygga med badstege i sjön
Parsen. Torpet med charmig interiör som
exempelvis breda golvplankor. Kakelugn, vedspis
och kamin (eldningsbara). Vind med ett rum och
möjlighet att inreda fler. WC och dusch,
föreläggande om att göra nytt avlopp senast 2022.
Borrad vattenkälla. Visst renoveringsbehov av
torpet som är förbesiktigat. Vid sjön Skiren
(5 min) finns en barnvänlig sandstrand och
brygga. Stor tomt 6 000 kvm. Generell
friskrivningsklausul för s.k. dolda fel, då
ägaren är äldre.

Trevlig och stor villa
Söderköping, Tyketorp

Utgångspris: 2 690 000 kr
Adress: Tyketorpsgatan 60
Visning: 5/6, 7/6
enligt överenskommelse
Energiprestanda: ED är beställd

Trevlig och stor villa för familjen i populära
Tyketorp. 120 + 120 kvm bo- och biyta. Fyra
sovrum i entréplan. Ljust och hemtrevligt kök med
öppen planlösning och fönster framför matplats.
Stort vardagsrum med öppen spis. Utgång till altan
och trädgård. Praktisk lösning med två nedgångar
till källaren, vilket skapar en god tillgänglighet
och luftighet. I källarplan ett sovrum, allrum och
dessutom generöst med förvaringsutrymmen.
Trädgårdstomt med rabatter och fruktträd. Högt
läge med viss utsikt från flera rum. Nya
treglasfönster Elit från 2015. Nytt yttertak och plåt
2012. Delvis omdränerat före 2001. Internetfiber.
Bergvärme som ger låga driftskostnader. Huset är
förbesiktigat. Garage och asfalterad uppfart med
plats för fyra bilar. Snabbt tillträde möjligt eller
enligt överenskommelse.

Funderar du på att sälja din bostad?
Varmt välkommen att kontakta oss!
Storgatan 2, Söderköping - 0121 219 20 - www.serander.se
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Anitasalongen kommer efter
pågående renovering invigas
den 3 juni och då byta namn
till Studio 16.

De slår upp portarna till nya affären den 28 maj.

Interiör i fransk stil på Studio 16.

Allgots öppnar
på Hagatorget
Den 28 maj slår Allgots upp portarna till Gamla
Skomagasinet på Hagatorget.
Det är Louice Henriksson och hennes
medarbetare Stefanie Danielsson (tidigare ägare till
Garnboden på Fixområdet) och Emilia Södling som
öppnar i lokalen efter att tidigare haft lager på
Skönbergagatan i ett år.

Louice är uppvuxen i en riktig företagarfamilj här i
Söderköping och flyttade tillbaka till staden under 2020
med sambo och två barn. Med sig tog hon webbutiken
Allgots. Den fysiska butiken kommer att drivas parallellt
med webbutiken.
Under sommaren kommer butiken att ha öppet alla
dagar i veckan. Här kommer att finnas tyger, sytillbehör, garn, mönster och eventuellt en second hand-del i
butiken. Stilen på tygerna är lugna, dova färger. Designen, mycket eftertanke och kärleken till tygerna är viktigt för Louice. Ofta är det lekfulla barntyger och fokus
på unisex.
Allgots startades av Louice under 2016. Louice har
alltid haft ett stort intresse för handarbete precis som
sin mamma Stefanie. Tidigt lärde hon sig sticka, och i
samband med sonens födelse 2012 började hon även att
sy mer. Kläderna som hon sydde lade hon ut på Facebook och började därmed få förfrågningar om att sy på
beställning. 2014 började Louice att sy barnkläder, men
tyckte efter ett tag att hon inte hittade de tyger som hon
önskade.
På Formexmässan 2015 träffade hon en illustratör som
hon började prata med och sedan var resan igång. För
Louice är det viktigt att tygerna tillverkas så miljövänligt som möjligt med giftfria tyger och korta leveransvägar. Alla mönster är målade för hand. Första kollektionen kom hösten 2016. Sedan dess har det blivit många
mässor ända till dess att pandemin satte stopp för mäs�sorna 2020.
Mamma Stefanie kom in i företaget efter att ha sålt
sin egen butik för några år sedan. I familjen är fyra av de
fem barnen egna företagare, precis som tidigare generationer har varit.
Louice och Allgots hoppas nu på en riktigt härlig
sommar.

Emy Serander
Text och Foto

Linda Norén, Cannet ”Janet” Cakar och Emelie Özer. Saknas på bilden gör Emelie Andersson
(mammaledig) och Therese (elev).

Anitasalongen blir Studio 16
Jag träffar ägaren Cannet ”Janet” Cakar till salong
Hårlocken. Janet har nyligen förvärvat tidigare
Anitasalongen, mittemot hennes nuvarande lokal
på Skönbergagatan, inte långt från korsningen vid
Nybrogatan. Med vid intervjun är dottern Emelie
och nyanställda Linda Norén. Linda har tack vare
kärleken, flyttat från Stockholm till Vikbolandet.
Alla anställda är välutbildade och Janet, Emelie och
Linda har tilldelats gesällbrev efter många års arbete
och avlagda prov.

ping och trivdes mycket bra här, atmosfären och miljön
i staden var så mysig. Förväntningarna infriades, trots
att konkurrensen är tuff. Kunderna är i alla åldrar, både
kvinnor och män finns i det fasta kundunderlaget.
Det gäller att vara duktig och skapa förtroende och
få ett namn i en liten stad. Vi har fått många av Anitasalongens kunder, men vi måste hela tiden visa och förtjäna kundernas förtroende. Vi har många kunder, inte
bara från Söderköping, utan också bl.a. från Norrköping,
Ringarum, Gusum, Västra Husby och Vikbolandet.

Varför har du förvärvat Anitasalongen?

Vad är det bästa med att vara frisör?

- Jag hörde att Anita skulle gå i pension och då vill jag
inte gå miste om en väletablerad salong med bra lokal.
Anitasalongen kommer efter pågående renovering invigas den 3 juni och då byta namn till Studio 16. Jag
får en visning i de nyrenoverade lokalerna som känns
ljusa, luftiga och har något av en fransk känsla med nya
inventarier och ytskikt. Det finns också ett ledigt rum där
man gärna ser att någon hyresgäst flyttar in och bedriver
skönhetssalong, kanske för kropp eller naglar?

Berätta något om dig själv och din bakgrund
som frisör?
- Jag har gått i gymnasium på Kungsgårds frisörutbildning och fick mitt gesällbrev för 30 år sedan. Arbetade först under många år som anställd på en salong.
Sedan Startade jag ”Hårkompaniet” på Trädgårdsgatan
1998 som blev min första egna verksamhet och därefter
”Håravenyn” på Drottninggatan. För drygt åtta år sedan,
efter att varit mammaledig, tog jag steget att istället satsa på Söderköping och köpte ”Hårlocken” från MarieLouise som gick i pension. Jag hade varit i Söderkö-

- Det är ett yrke med skapande, underbara kundkontakter, man får vara både vän och psykolog, får förtroende
när många kunder öppnar sig i frisörstolen, man följer
kunderna genom deras vardag och liv. Den personliga
kontakten är viktig och jättehärlig.

Att skapa, men det är vill inte många som vill
förändra sig?
- Jo absolut, vi får förtroendet många gånger att ändra
frisyren, färga håret, göra en total förändring. Det händer
att kunder säger, ”gör precis som du vill” eller att man vill
ha tips, och vi kan ju det här med hår. Vi får lyssna på
vad de vill, hur är deras hår, vilken tid vill de lägga, hårkvalité, ansiktsform, färger m.m. Kunderna framför sina
önskemål och vi lägger fram förslag – och så möts man.
Utbildning är viktigt. Vi har vidareutbildat oss inom
make-up, brudklädsel och styling. Varje år åker vi i väg
på kurs några dagar i Sverige och utomlands för att lära
oss mer och lyssna in hur hårmodet utvecklas, det gäller
att hänga med.

Åke Serander
Text och Foto
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Månadens nystartare: Olofstorps Lantgård

I samarbete med NyföretagarCentrum

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?
Välkommen att kontakta vår
energi- och klimatrådgivare
med frågor.
Idrott
o Fritid
012118625,
Idrott
o Fritid
012118625,
Per Sjöström
idrott.fritid@soderkoping.se
idrott.fritid@soderkoping.se

011-15 16 44

Hushållsnära tjänster

Rotoch Ru

t

Vi skräddarsyr våra
tjänster efter era behov
Företagsstäd - Kontorsstäd - Fönsterputs
Storstäd - Trädgårdsservice

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

Frukost

Måndag-Fredag
Kl. 7:30-10:00
70 kr/person

Välkommen in
till oss i sommar
Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00-16:00

Malin Edvardsson har startat Bo på lantgård i Villa Hjärterum.
En artikelserie om nystartade företag i Söderköping i
samarbete med NyföretagarCentrum.

Välkommen till Olofstorps Lantgård
En mil utanför Söderköping, i Mogata, hittar ni gården
där jag just nu startar upp min verksamhet. Här finns
Villa Hjärterum som man kan hyra för att prova på att
bo på lantgård. Här finns också bockkillingarna Putte
och Bullen, kaninerna Estelle, Chloé, Alvin och Charlie
samt 6 höns, 3 kycklingar och den stolta tuppen Bosse.
Jag som startar upp verksamheten heter Malin
Edvardsson, jag och min familj bor här på gården som
ägs av mina föräldrar. Gården är i bruk så här finns utöver
min verksamhet även kor, hästar och några stallkatter
och det passerar en hel del traktorer om dagarna. Jag är
född och uppvuxen i Mogata men flyttade iväg några år
innan jag åter flyttade tillbaka 1999 då vår första dotter
föddes. Det kändes självklart att flytta tillbaka och låta
mina barn få samma lugna och trygga uppväxt som jag
själv fått.
Efter gymnasiet gick jag en turismutbildning då jag
var helt säker på att det var det jag ville göra. Dock blev
det aldrig så, saker kom emellan och jag läste sedan till
läkarsekreterare. Jag jobbade några år med det men sen
slutligen blev det en lärarutbildning. Under sju år har
jag nu arbetat som lärare och jag älskar verkligen att undervisa och skapa relationer med barnen. Vid årsskiftet
bestämde jag mig för att pausa läraryrket av olika orsaker
och i stället starta eget, nu eller aldrig. Jag har gått starta
eget kurs via Nyföretagarcentrum för att få grunden för
hur man faktiskt gör.
Det har nog alltid funnits en längtan att få driva
mitt eget företag men jag har inte riktigt vetat vilken
inriktning. Idén att starta upp denna verksamhet föddes

Foto: Privat

genom att jag som lärare, men även privat såg att skolan
faktiskt inte fungerar så bra för alla barn och vad det gör
med dem och deras mående. Att få komma och bo eller
vistas här på gården med naturen runt hörnet och få kela
med djur gör gott för alla och därför blev det inriktning
mot djur och natur. Drömmen är ju att få till samarbeten
så att detta kommer till nytta för många barn och unga.
För att få stöd och inspiration att komma igång med
mitt företag anmälde jag mig till nyföretagarkursen Steget till eget på NyföretagarCentrum. Jag deltog under
våren 2021 och fick med mig en bra grund för mitt företagande och ett nätverk av andra nystartare.
Min tanke är att framför allt barnfamiljer ska kunna
komma och bo här och få vara med att mata och ta hand
om djuren morgon och kväll. Man kan även snickra i
Snickerboa, gå tipspromenad och leka i trädgården. Vart
efter kommer det bli en inte-nudda-marken-bana och
även ett lite lyxigare vindskydd (glamping). Jag kommer
även kunna ta emot dagsbesök (nu i pandemitider endast
tidsbokade besök) och då finns också möjlighet att ha
med sig matsäck/grilla, gå tipspromenad eller bara gå en
slinga i skogen. På gården finns även en frisörsalong så
man kan passa på att bli fin i håret under sin vistelse.
Det finns en hel uppsjö av idéer på hur detta kan vidareutvecklas, exempelvis dagläger för barn, barnkalas, skaparverkstad, läxläsning, sagostund och kanske ställplats
för husbilar. Jag drömmer även om ett café i framtiden
men nu ska jag skynda långsamt och först se hur det här
tas emot.
Varmt välkomna till mig!

Malin Edvarsson

25/6 Midsommarbuffé med Jalmar & Polarna
10/7 & 24/7 Tipspromenad vinn evenemangsbiljetter
8/8 Tacobuffé och The Tigers
14/8 Teater Sythercopie - Allsångsbingo
21/8 Kräftskivebuffé och Gubbrockers
För info och bokningar 0706-185595 eller FB, hemsida

Välkomna till

gården
r
a
t
s
ä
m
g
ä
J
Café
Söderköping
www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Gilla oss på

0121-52021 0708561985
www.tyrislotcamping.se
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66 Serie/Underhållning

Heidis lokala serie.

Teckning från bokstavligtmalat.se. Maria Hellqvist

Nytt nummer ute
den 28 augusti

Heidi Silferclau

Från boken ”Lilla Fruntimret”.

Gunilla Dahlgren

En målning från Ola Art.

Ola Niklasson

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

Korsord 67
HAR NOG NOGA BEVAKNING

BOK- HUNDEN
SÖRMBAND VARJE LANDSDAG

GÅR I
FLOCK

ORT

LOCKADE
SJÖMÄN

John Hennings

GESTALTNINGEN
FRÖSKAL
TREVLIGT
NOMADER

SPONSORINSATS
TRÄ

ÄR
ILLA
STOR JÄMMER
BLODÄR
OMGIVARE ANTI- FYRA I
TYCKT VAN VID LOP
LEKEN

Tel.
0121-148
49 Linköpingsgatan
Prästgatan7,4,614
61434
30Söderköping
Söderköping
070-922
92 19
PYTON
HÅLLNINGSLÖSA

LOCKAR
KUNDER
HAR
CHARMIG

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

ROMANTISKA
LJUSET

BORSTE

VARMA FILMVINDEN SLUT

FYLLER
VI

TORDE

HAR
FÅTT
BEHÅLLA

GODSAKER TILL
KAFFET
SPRÖD

BLODSTOPPARE
PUTS

ENASTÅENDE
SES
DRICKANDE
KATT

SLINGAN
UTAN
LIAN
PUMPS

HILLEBARD

FORDRAN
PÅ
INSATS

NYHETSBYRÅ

TVÅ
EN

SKÖTSELN
CIVILSTÅND

DOMSAGA

PRÖVANDE
SYSSLA

PERSPEKTIV

OXUDDE
1168

Namn: 					

S

BLÅ- FRUKT
VILLE LADE I FÖRVETA DAGEN PLÄGA BLODIG

LINDAD
HUVUDBONAD

T U R B A N

EJ
MÄTTE

O N Ö J D E

TERM

O R D
P

GOTTSES I DE ÄR UNDER- GJORDA
KVARN TIDKÄNT SON TILL
LÖSA
JUDA

E

RÖTSIMPA
FINLIRARE

GRÄSMÅNAD
FULLT
MED
SMÅ
HÅL
PÅ SAN
JOSÈBILEN
SPRÖDA
KAKAN

L P

K R E D I T

COSTA
DEL SOLSTAD
MICKEL

M A L A G A

V Å R S Ä D

A P R I L
C R
H

BÖR
SKRIBENT HA
VASS?

VÄTE
LIMABO

H

R

VEDERKVICKA
SLITSTARK

NAMNLAPPAR

E

SNUVA

D E A N

STIFTSKYRKA

G E N I

R I N I T

JUNGFRU

YTTERLIGARE

F L E

M Ö

PERIOD
DEL AV
BOTKYRKA

R E K R E E R A

M A S U R K A
SKRÄCKROMANSKOONTZ
SMÅHUSUPPFÖRANDE

R

BLIVIT
PURPUR

E T I K E T T E R

P E N N A
KORT
KONKURS

LJUS
NORDLIG
TYSK
STAD

FIRAS
RADSISTA ANMÄRKOKTONINGAR
BER

A V O K A D O N

N A G G I G T

K E X E T
POLSK
DANS

LAGERVÄXTEN
BESVÄRADE

U L K

TILLGÅNG

B E R E D E R R E D E
SÅS PÅ
FÖRÅR
RÖNTGENIUM

FÖRBI SVAMLA

D O

SYRE

BOTTENSLAM

Adress: 				

Lösning till förra
numrets korsord

VINYLSKIVA

Ratta in RadioWix på 97,9
Din lokala Radiokanal i
Valdemarsvik

LAGRINGSKAPACITET

KOMMENTAR

KOKADE
KORT
OCH KYLDE NED

KOMMA
ÅT

SKÄRINGER

FÖRDEL
DE KAN
UNDERHÅLLA

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

FÖR DET
MESTA
TJUVFÅGELN

FRAMFUSIGT

HAR
TAR
INNEVÅSLUT NARE I
FORT BERGEN

Lämna in din lösning
till redaktionen (brevlåda finns på
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland
de rätta lösningarna.
Svara senast den 15 augusti.

Vinnarna

Vinnare Korsord
Ann-Charlotte Hellman, Valdemarsvik
Anna Strömbäck, Söderköping
Iris Magnusson, Söderköping
Monika Svensson, Norrköping
Anders Rundvall, Norrköping

O Vi gratulerar vinnarna!

R O N D
MANICK
VATTENVÄXT

D O N

B L A R R A
O B L Y G T

E G N A H E M S B Y G G E

OXUDDE
1207

Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

FRAMTIDSFULLMAKT? TESTAMENTE?
ÄKTENSKAPSFÖRORD?
Få hjälp direkt med all
familjejuridik. Gratis
telefonrådgivning eller
personligt möte. Fast pris
för upprättade dokument.
Välkommen att kontakta mig.
Annica Nilsson
Cooperate Coffice
614 30 Söderköping
0725-23 50 45
www.soderkopingjurist.se
annica.b.c.nilsson@gmail.com

Vi ger dig
nätverk, kunskap
och praktisk
hjälp samt driver
utvecklingen
för ett bättre
företagsklimat i
Söderköping.

Gå med i Sveriges största
organisation för företagare.
foretagarna.se

Öppettider

mån-tor 11-21, fre 11-22
lör 12-22, sön 12-21

Lunch serveras

helgfria vardagar 11-14

Varmt
välkomm
en

Rådhustorget 3A, Söderköping
0121-102 22, www.grekiska.se
Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Följ oss gärna på Facebook

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

GULDKANT

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

GULDKANT

