Positiv, personlig och lokal

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

GULDKANT

Lördag 23 november 2019

Söderköpings-Posten
Nu når vi fler: 22 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

Veronica har startat
Julhjälpen i Söderköping
Sid 4

Julhandla klimatsmart
Sid 8

Tomten bor i Söderköping

Allt inom tryck och profilreklam
Ditt lokala alternativ i Söderköping
Bildekor
Skyltar
Dekaler
Roll-ups

Stinsen firar 20 år
Sid 22

Sid 12

Läs artikeln
om oss på
sidan 42

0121-132 33
www.tryckhuset.se
Ågatan 1A, Söderköping

GULDKANT

www.soderkopingsposten.se

Julbord på Bakfickan!
Vi har fortfarande platser kvar
onsdagar och torsdagar 27/11-21/12
för endast 249 kr
gäller vid bokningar innan 5/12

Välkommen att Boka bord på 0121-300 98
Mer info och hela menyn på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

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

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

Trollets Jultallrik!
Varm+kall tallrik med julens
klassiska delikatesser
Jultallrik
Välkommen in i butiken, eller
ring 0121-21750 för beställning

159kr/st

Gilla vår Facebooksida
för erbjudanden och tävlingar
Telefon 0121-21750

Postombud - ATG - Svenska Spel - Manuell chark
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Ledare

En skön och fridfull jul
Kanske har du hört talats om slow food eller slow
fashion men slow jul, en lugn och långsam jul, finns
det begreppet? Vad skulle det i så fall innebära? Jag
tänker mig en mer stillsam och mer innerlig jul och
som är mer hållbar för vår miljö. Jag vill inte tala för
dig hur du ska leva, men visst är det nyttigt att ibland
stanna upp och tänka efter?

Alternativ Jul kommer vi ihåg från decennier tillbaka.
När kyrkan eller andra grupper bjöd in ensamma eller
socialt utsatta för en stunds samvaro med mat. Det finns
fortfarande och här gör kyrkorna och andra grupper ett
mycket värdefullt arbete.
Men vad skulle då en slow jul kunna innebära? Jag
tänker i första hand på en jul i lugnare tempo och där vi
minskar ner på julmaten och klapparna. Visst ska barnen
få sina klappar men är det inte så att många redan har
leksaker så att det räcker? Enligt en studie från 2001
hade barnen i genomsnitt 536 leksaker. De blir väl inte
lyckligare av överflödet, kanske har vi istället ett ansvar
att lära dem att spara på miljön.

Tack alla annonsörer!

I år har vi med 50 kr per
annons bidragit med 20 700 kr
till Guldkants viktiga
arbete bland ensamma och äldre

Boka dina annonser inför
2020 redan idag
annons@soderkopingsposten.se

Utgivningsplan 2020
Lördag 22 februari
Lördag 21 mars
Lördag 18 april
Lördag 23 maj
Lördag 28 augusti
Lördag 26 september
Lördag 24 oktober
Lördag 21 november
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se
Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander
Tidningen är religiöst- och
partipolitiskt obunden
Tryck: Pressgrannar AB 2019

I detta nummer har vi ett reportage om second hand
från Röda Korsets butik, från återvinningen på Fixområdet samt från Hjälmsborgstippen. Kanske kan du där
hitta något till en billig peng och dessutom göra något
bra för miljön?

I detta nummer erbjuder handlarna Söderköpings-Postens läsare dag för dag extra fina erbjudanden i en adventskalender. Enda förutsättningen är att du för att ta
del av erbjudandena bär knappen ”Jag gillar att handla
lokalt” på ditt ytterplagg.

Vad skulle mer kunna vara en slow Jul?

Ta ett extra djupt andetag, sänk axlarna och försök att
koppla av för en lugn och fridfull jul. Det tänker vi på
redaktionen i alla fall att göra och återkommer med ett
nytt nummer den 22 februari. Till dess önskar vi alla
läsare, krönikörer och annonsörer En God Jul och ett
Gott Nytt År!

• Spendera lite mer tid i naturen, ensam, med familjen
eller vänner.
• Höra av dig till dina vänner, kanske till någon du inte
har haft kontakt med på ett tag.
• Laga mat av råvaror och baka tillsammans.
• Pausa från sociala media och lägg undan elektronik.
• Läsa en god bok, berätta historier, dela minnen och
skapa nya.
Självklart så tänker vi på miljön och handlar lokalt istället för på nätet eller någon annanstans. Både vi och
varorna behöver då inte extra transporter. Dessutom är
det så mycket trevligare med lokal personlig service.

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

”Om du vill att tidningen ska
bli ännu bättre och komma ut
oftare så finns nu möjlighet
att bli lokalsupporter.”

Välkommen att bli
Söderköpings
lokalsupporter

Vi vet att Söderköpings-Posten är populär bland läsare
och annonsörer. Det får vi dagligen bevis på. Om du vill
att tidningen ska bli ännu bättre och komma ut oftare
så finns nu möjlighet att bli lokalsupporter. Det innebär
att du bidrar med ett mindre engångsbelopp eller valfritt
belopp genom Swish. Läs mer på sid 43 om hur du kan
bidra till att tidningen blir ännu bättre.

Vill du prenumerera på Söderköpings-Posten?
Bor du utanför tidningens distributionsområde men vill
ändå veta vad som händer i Söderköping? Under år 2020
utkommer tidningen med åtta nummer. Att få den hemskickad per post kostar 1 000 kr. Beloppet insättes på BG
5126-4992. Märk inbetalningen med ditt namn. Kom
ihåg att meddela oss din postadress via bankgirobetalning, brev eller mail.

Åke Serander

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

Vi önskar alla
läsare, annonsörer
och skribenter en
God Jul och ett
Gott Nytt År!

Foto: www.pixabay.com

Julstämning

Så ligger vinterns drivor mjukt, så vita över fälten
och granens långa grenar nu har pudrats utav flingor.
I fönstren strålar ljusen klart och lyser upp i mörkret.
Och alla gläds för julen snart ska firas med de nära.
Men det som gör just julen kär är snälla tankars styrka
och glädjen som vi önskar ge till var och en vi möter.
Nu glittrar det och doftar gott och dukar pryder borden.
Och julens sånger ljuder milt, de sånger som ger minnen.
Vi njuter av den goda mat som vi vill ha på julen.
Tillsammans äter vi med fröjd, allt läckert som nu bjudes.
Men det som gör just julen kär är snälla tankars styrka
och glädjen som vi önskar ge till var och en vi möter.

Marianne Wik

”

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

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik och på Vikbolandet. Upplagan är
22 000 exemplar.
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Klipp ut kupongen och ta med den till oss när du köper

Vildfågelfrö
25 kg 229:Få 30 st talgbollar värde 65:Gäller tom 13 december 2019
Vi har även ett stort sortiment
av fröautomater

Välkommen

Öppet mån-fre 08:00-18:00
www.klosterkvarn.se
Telefon: 0121-10025

Äntligen Juletid!
Välkommen att boka hos oss i vår
nyrenoverade mysiga restaurang

Trerätters Decembermeny 429:Jultallrik 229:Full a la carte hela dagen. Mer info på www.a-cafeet.se

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

Du bokar enkelt tid
online eller genom att
ringa eller maila. Alltid
snabbt svar. Jag gör
hembesök om du har
svårt att röra dig.

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

Söderköping, Ågatan 27 - 0121-12430 - www.a-cafeet.se

Din värmepump
behöver service

för att bibehålla

effektivitet och livslängd
s
s
o
g
Rin för bokning oavsett

värmepumpstyp och fabrikat.
Specialitet

www.sevvs.se • info@sevvs.se • 0121-131 30

God jul och
gott nytt år!
Vi vill önska alla våra kunder en
riktigt skön jul- och nyårshelg.
Swedbank Söderköping

Ramunderstaden planerar
nyproduktion av hyresrätter.

Intresserad? Ring 0121-19600
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Söderköping

Veronica Petersson har startat
Julhjälpen i Söderköping:

”Förhoppningsvis får barnen en julklapp under granen.”

Veronica Petersson har startat Julhjälpen i Söderköping. Till hjälp har hon sin dotter Elvira.
Julen närmar sig med stormsteg. För många är det en
glädjens tid, men långtifrån för alla.
- Nej, för många är julen väldigt stressig. Ja, ett
stressmoment, säger Söderköpingsbon Veronica
Petersson.
Hon är eldsjälen bakom den nystartade hjälpgruppen
”Julhjälpen i Söderköping” på Facebook, som syftar till
att ge barn som lever i ekonomisk utsatthet en rikare jul.
Det kan handla om att få en biocheck på 150 kronor,
en docka eller en annan julklapp man önskat sig. Julhjälpen hjälper barn upp till 18 år.
- Föräldrarna har det kanske krisigt ekonomiskt, eller
bara inte samma ekonomiska förutsättningar som alla
andra. Det kan ju vara en oväntad kris, som en sjukskrivning eller en separation, eller vad som helst som gjort att
man hamnat där, säger Veronica.
Julhjälpen finns på många andra orter i Sverige. Men
fram tills nu har den inte funnits i Söderköping. Det
var när ansökningarna från Söderköpingsborna kom till
Linköpingsgruppen förra året, som de efterlyste någon
här som kunde tänka sig att starta upp en grupp för just
Söderköping.

- Jag såg det och tänkte nu kör vi, säger Veronica och
ler lite blygsamt.
Förra julen var det lite sent att börja så det fick bli till
denna. Och responsen från privatpersoner och lokala företag som vill hjälpa till har varit stor. Ett företag skänker
exempelvis julmust och pepparkakor till den julmatspåse
som skickas med hem till barnen.
Veronica har redan fått in några ansökningar och antalet
växer hela tiden. Den som ansöker om hjälp är alltid helt
anonym i gruppen.
- Tanken är man skickar en ansökan till;
julhjalpensoderkoping@gmail.com och skriver vad man
vill ha hjälp med. Det är en önskan så klart, och så lägger
jag ut ett anonymiserat inlägg i Facebook-gruppen och
säger vad som önskas. Ex: ”En tioårig pojke önskar sig
en biocheck” och så får den som vill och kan hjälpa höra
av sig.
Veronica tänker inte kontrollera familjernas ekonomiska situation, men tror inte att människor luras utan
att det istället kan vara väldigt tabubelagt att söka.
Veronica vill inte ha begagnade julklappar.
- Nej, jag vill helst att man ska skänka nya saker, för

jag tycker att barnen ska få känna sig lite extra speciella.
Hon vill heller inte ha inslagna julklappar, utan de lämnas oinslagna hemma hos henne eller på ett överenskommet avlämningsställe.
Tanken är sedan att Söderköpings ungdomar ska få
hjälpa till att slå in julklapparna, förhoppningsvis i en
lokal, över lite julmust och pepparkakor.
- Jag vill sprida budskapet att de också kan göra något
bra, att de kan hjälpa till på något sätt, säger hon.
Veronicas 14-åring Elvira ska vara med och hon tycker det är en jättebra idé.
Den ungdom, eller vuxen i Söderköping, som vill hjälpa till, får gärna höra av sig. För än så länge är Veronica
själv och skulle behöva hjälp. Sista ansökningsdagen om
julklappshjälp är den 20 december. Sedan åker Veronica ut med julklapparna och julmaten till de behövande
barnfamiljerna.
- Förhoppningsvis får barnen en, eller kanske till och
med flera, julklappar under granen!

Anna von Koch

Text och Foto
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Söderköping

Anders Karlin prisas på gala i Lund

Anders är vinnare av Stora Anita Linde-priset.
Lördagen den 23 november tilldelas Söderköpings
egen bokhandlare Anders Karlin, Stora Anita
Linde-priset, det finaste och största pris en
bokhandlare kan få i Sverige. Initiativet till priset
togs av kunder och vänner till Anita Linde, som
var legendarisk bokhandlare i Lund. Priset delas ut
under högtidliga former med musikunderhållning på
Skissernas museum i Lund.
Ola Jönsson, i arbetsgruppen Anitas vänner säger;
- Anders är värd all uppmärksamhet, han är en bokhandlare som arbetar i Anitas anda.
Ola fortsätter,
- Vi tror på det goda exemplets kraft! Den riktiga
bokhandeln behövs och bokhandeln behöver riktiga
bokhandlare.
Anders är nominerad av flera olika personer oberoende
av varandra, kunder/vänner till Anita, författare, tidigare
pristagare och personer i branschen.

Priset består av ett diplom (originalverk) samt en prissumma av 20 000 kr.
Vi träffar Anders i Bokhandeln för en pratstund.

Hur känns det?
- Det känns väldigt bra! Otroligt roligt och väldigt
överraskande. Jag känner mig som relativt ny i branschen.
Då är det fantastiskt att lilla Söderköpings bokhandel
har fått denna utmärkelse. Långt från storstäderna har
ändå någon sett oss och uppskattat vad vi gör, det gör
mig mycket stolt.
Jag har noterat de tidigare pristagarna och bara få
vara med i det sällskapet är fantastiskt, t.ex. klassiska
”Söderbokhandeln” på Götgatan i Stockholm en av mina
favoritbokhandlare eller barnbokhandeln ”Bokslukaren”
vid Mariatorget, också i Stockholm. Nu känner jag mig
som en riktig bokhandlare, jag hör till!”

Har du några planer vad du ska göra för
prissumman?
- Ja, jag funderar på en studieresa för mig och Louise.
Att vi åker och besöker andra bokhandlare. Eller så köper
vi böcker, säger Anders och skrattar.

Vilka framtidsplaner har du för bokhandeln?
- Jag har precis gått en utbildning med fyra kurstillfällen som Sveriges bokhandlarförening arrangerat. Där
har jag fått många kontakter och en rad idéer till utveckling, vad det gäller butikens utformning, arbete med
sociala media, sätt att öka lönsamheten och mycket mera.
Mitt nästa steg är att prioritera i vilken ordning idéerna
ska genomföras.

Den som vill läsa mer om Anita Linde priset kan söka
”Anita Linde” på tjänsten Wikipedia.

Åke Serander
Text och Foto

Stort tack till alla samarbetspartners för 2019
Vi önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År!
ALMI - Analys och Utveckling - BYGG GG - Cooperate Coffice
Djurbergs Järnhandel - Edgars på Lagnö - Elektromontage - Fam. Westerbergs
Fastigheter - Företagarna Söderköping - Grant Thornton - Handelsbanken
Heimstaden Kanalhamnen - Hjärter Esse - Johans Däckservice
LF Östgöta - Region Östergötland - Swedbank - Stadskärnan
Söderköpings-Posten - Söderköpings bokhandel - Söderköpings Brunn
Söderköpings Kommun - Tellogruppen - Torsten Sahlin AB

Vi hjälper dig att köra säkert i vinter!
Gamla Norrköpingsvägen 5 & 7 - Bilverkstad: 0121-125 00 - Däckverkstad: 0121-158 08

www.nyforetagarcentrum.se
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Skogspromenad med Diplomerad coach
Har du kört fast i livet utan att hitta en lösning?
Är du rädd för att ta ett nytt steg, eller behöver
du kanske bryta ett negativt livsmönster för att
komma vidare?

Jag arbetar som diplomerad coach och hjälper dig,
att genom kraftfulla frågor och ett aktivt lyssnande,
hitta dina egna svar och lösningar.
Vi har alla svaren inom oss, men ibland vågar, kan
eller hinner vi inte lyssna på oss själva.
Jag arbetar enligt metoden ”walk and talk”, där vi
under en timmes skogspromenad hjälper dig att nå
dina drömmar och dina mål i livet.
Första gången är alltid kostnadsfri, för att känna att
du har kommit rätt.

Boka ett kostnadsfritt
första möte. Mejla till:
anna@vonkoch.one

Hör av dig idag, livet väntar på dig.
Anna von Koch
Diplomerad Coach i Söderköping

Varmt välkommen till Järngatan 21 i Norrköping!
011-149040

spiscenter.com

Välkommen att avnjuta våra
goda bakverk och jultallrik!
4/2-20 kl 17.00-20.00. Totalt 5 tillfällen.
Coffice, Hagatorget 1

Anmälan senast 31/1 -2020 till:

Öppettider:

Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 15:00

Adventsmarknaden

Lör 8:00-16:00
Sön 10:00-16:00

Moderaterna i Söderköping

Välkommen till Medlemsmöte tisdagen den
10 december kl. 18:00 i Kommunhusets aula.
I programmet:

Nytt från Förbundet och Moderatkvinnorna.
Ordförande Anna Nilsson, MQ, Joanna Sjölander och Calle
Franzén Fb-sekreterare.
Rapport från Moderata Seniorers dag i Riksdagen.
Senaste nytt i Kommunen.
Vi bjuder på Lussebulle, pepparkaka och glögg.
Tag gärna med en vän.
Bli medlem nu och hela 2020 för 100 kr!
Varmt välkomna!

Vi är ditt lokala och trygga
alternativ av elektriker i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
Vi hälsar nya och gamla kunder
välkomna att kontakta oss!
Slussporten, Söderköping
Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251
www.lundqvistelocds.se
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Söderköping

Samar Alkyhat och Kristina Wibeck på Röda
Korset i Söderköping.

Johan Mobäck och Lars Malm på Hjälmsborg återvinning.

Personalen på Söderköpings återvinning.

Julfynda – på Röda Korset, Söderköpings
Återvinning och Hjälmsborg
Loppisar och secondhand är något som verkligen
ligger i tiden. Det är vänligt för plånboken men
framförallt så är det oerhört bra med återbruk för vår
ansträngda miljö. Många secondhandbutiker skänker
vidare intäkterna till välgörande ändamål vilket
verkligen är behjärtansvärt att få bidra till samtidigt
som man får med sig en god bok eller något annat
trevligt med sig hem.

Jag beger mig till Hjälmsborgs återvinningscentral som
är beläget tio minuter utanför Söderköping. På Hjälmsborg har man nämligen sedan en tid tillbaka börjat med
återbrukscontainrar där man istället för att kasta oönskade föremål och möbler kan ställa in dem och på så vis
kunna låta de få nya hem. Därefter är det fritt fram för
alla att hämta dessa helt kostnadsfritt. Jag träffar Johan
Mobäck och Lars Malm som arbetar på Hjälmsborg.

Vilket bra initiativ! Vad är det för typ av föremål som kommer in?
- Det är allt mellan himmel och jord! Vi har många
besökare som kommer hit bara för att titta om det kommit in något intressant. Här finns verkligen något för alla.
Vissa saker som lämnas in är inte ens uppackade.

Hur har ni uppmärksammat folk på återbrukscontainrarna?
- Saken är den att vi inte gjort någon reklam för detta
överhuvudtaget. Det tycks ha spridit sig munledes och
är helt självgående med inlämningar och avhämtningar.

Har ni några krav på det som lämnas in?

När jag kommer in i butiken så är det full aktivitet.
- Torsdagar är första dagen vi har öppet i veckan förklarar Gun Persson som står bakom kassan. Jag väntar
tills det blivit lite lugnare för att få möjlighet att ställa
mina frågor.

- Verksamheten startade 1999 av Liss Surtevall som
hade ett stort intresse av att starta insamling till behövande i Baltikum. Vi är en ideell förening och biståndsarbetet är en viktig del av vår verksamhet.

Hur går det med försäljningen?

- Personalen består av personer som i samarbete med
Arbetsförmedlingen, Söderköpings kommun AME
(Arbetsmarknadsenheten) och LSS som ges möjlighet
till arbetsträning. Vi har för närvarande åtta anställda
och sysselsätter fler när behov uppstår.

- Det går mycket bra! Vi har sålt för över tre miljoner kronor sedan vi öppnade butiken här i Söderköping.
Alla i butiken arbetar ideellt så det blir bra intäkter till
Röda Korsets hjälpverksamhet. Vi har även nysvenskar
som kommer till oss genom Arbetsförmedlingen som får
arbeta och språkträna.

Hur ser kundunderlaget ut?
- Det är förstås främst boende i Söderköping men vi
har även många turister och boende i skärgården som
kommer in.

Vad säljer ni mest av?
- Vi har ett brett utbud, så det är blandat, men mycket
fina kläder till både barn och vuxna, glas och porslin,
böcker, husgeråd m.m. Priserna är låga så här har alla
möjlighet att handla.

Märker ni av återbrukstrenden?
- Det gör vi, det är många som skänker till oss vilket
vi är otroligt glada och tacksamma för. Vi drar vårt strå
till stacken genom att sy tygkassar, förkläden och medeltidskläder till Gästabudet.

Och så erbjuder ni fika till sugna kunder?

- Det ska såklart vara användbara saker, trasiga saker
kastas. Ser vi något fint som någon är på väg att kasta så
tipsar vi dem om att det går bra att lämna sakerna i containrarna. Det är många som är glada och tacksamma
över möjligheten.

- Javisst, kaffe med goda hembakta bullar för en
liten penning. Förutom butiken så fungerar vi lite som en
träffpunkt. Det brukar vara hjärtliga samtal runt bordet
avslutar Gun.

En annan populär aktör är Röda Korset, som har en
secondhandbutik i centrala Söderköping på Skönbergagatan 6. När jag sneddar Hagatorget på vägen dit från
redaktionen tänker jag – snart står här en stor, prydlig
och belyst julgran och sprider julstämning.

En tredje aktör som finns i staden är Söderköpings
Återvinning på Fixområdet. Här kan man hitta allt från
koppar och glas till möbler, kläder och husgeråd m.m. Jag
träffar verksamhetschef Peter Abrahamsson med personal som berättar mer om verksamheten.

Vilka är det som jobbar här?

Kan man få sina saker hämtade av er?
- Ja, vi hämtar det som folk vill skänka kostnadsfritt,
under förutsättning att det är helt och rent, säger Claes
som jobbar med transporterna. Vi hämtar upp saker i
Söderköping/Norrköping/Valdemarsvik med omnejd.
Vi har även möjlighet att hjälpa till att slänga saker för
en liten peng. Hittills i år har vi haft 313 hämtningar.
- Jag stormtrivs här! Jag hade planerat att vara här
under tre månader men är inne på mitt 20:e år.

Hur mycket går vidare till Baltikum?
- Det brukar bli två lastbilar per år om 100 kubik vardera. Det är allt från kläder, möbler, leksaker m.m. Vi
har även genom ett samarbete med Vrinnervisjukhuset
kunnat skicka vidare material från Operationsavdelningen och skolbänkar från skolor som annars skulle kastats.

Visst anordnar ni även loppis sommartid?
- Ja det stämmer, vi har lokaler vid Klevbrinken där vi
brukar ha loppis sommar och höst, totalt ca 30 tillfällen
per år.
I lokalerna finns två stora bord uppdukade med jultomtar, pynt, adventsljusstakar m.m.
- Vi kan tipsa om att vi kommer att ha en adventsmarknad den 30 november klockan 11-16 i våra lokaler
på Fixområdet, då vi bjuder på kaffe och pepparkaka ackompanjerat med underhållning. Vi har fina julklappstips,
så välkomna in till oss, avslutar Peter.

Daniel Serander
Text och Foto
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Julbord på Brunnen
Underhållning:

Pianomusik m.m. till Roland Engdahl
lördagar 30/11, 14/12 och 21/12 samt
söndagar 1/12, 8/12, 15/12 och 22/12 kl
13-16. Julafton kl 14-16:30.
Dans till Debbie och Lasse
fredagar och lördagar samt nyårsafton.

Decembermeny

TRADITIONELLT
HEMLAGAT JULBORD

PYSSELRUM, FILMVISNING OCH JULKLAPP TILL ALLA BARN

Pris från 495:Barn 30kr/fyllt år
Fre-Sön 30/11 - 22/12
Boka ditt julbord på:

Hela julbordsperioden fram till den 26/12

Tider:

´
´

Svenska klassiker (skagen, lax och löjrom)

Ons-lör kl: 12-17, kl: 18-22
Sön kl: 12-17
Mån-tis bokas vid förfrågan
Julafton kl 15-17

Kalvfilé Oscar med persiljeslungad
kulpotatis

www.nsgk.se - bistron@nsgk.se - 011-703 18

Hjortron pannacotta med knäckflarn och
myntade bär

(kl: 12-14 fullbokat)

Priser:

12-17, pris: 540 kr/pers
18-22, pris: 590 kr/pers
24 dec, julafton, 600 kr/pers
Barn upp till 8 år, pris: 100 kr/pers
9-12 år, pris: 150 kr/pers
I julbordet ingår 4 cl vinglögg
alternativt alkoholfri glögg
samt kaffe. Dryck ingår ej.

Julklappstips

Presentkort som kan användas till våra
båtturer, vår wellnesavdelning samt till
boende och mat.

Kontakta oss för bokning
och mer information:
Tele: 0121-109 00
E-Post: info@sbrunn.se
Adress: Skönbergagatan 35
www.soderkopingsbrunn.se

Julsmörgås eller jultallrik
efter överenskommelse

Julbord 375 kr/pers

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi er alla

Endast förbokningar
på 0761-38 31 56

Välkomna till

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

Söderköpings-Posten

Gilla oss på

Korskullens Camping, Stugor & Café
Nyhet 2020! Bed & Breakfast stuga
(inkl. lakan, handduk, slutstäd & frukost)
centralt vid Korskullen. Stugor året runt.

Istället för
julkort bidrar vi i
år till Guldkants
viktiga arbete

Skeppsdockans Camping & Vandrarhem

Vid Göta kanal, promenadavstånd till Söderköping.
Även säsongsplatser.
Bokning för 2020 är öppen nu på www.soderkopingscamping.se
Tel. 0121-21621 - Varmt välkomna!

Från din lokala mäklare en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se
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”- Jag spelade in låtarna i
sovrummet med min gitarr
och en trasig iPhone. Jag
visste inte hur man tog
kontakt med branschfolket så
Google blev min vän. Efter att
ha sökt runt på ”studio” och
”skivbolag” så skickade jag in
några låtar till olika
skivbolag, men det var kalla
handen överallt. Så jag återgick till mitt ordinarie
arbete och tänkte att ”ja, det
var det”. Efter två veckor fick
jag ett samtal från ett skivbolag från Göteborg som tyckte
att det lät intressant...”
Martin Wallner bjuder på ett smakprov i sitt vardagsrum.

Martin Vallner från Söderköping
har släppt sitt debutalbum

Söderköpings-Posten träffar Martin i hans lägenhet
i Söderköping. Jag möts av ett stort leende i
dörren när Martin hälsar välkommen. Vi slår oss
ned i vardagsrummet med välsmakande kaffe och
säsongens första doftande saffransbullar.

Martin, berätta lite om din bakgrund?
- Jag är uppväxt i Rambodal, Norrköping men har
arbetat här i Söderköping på Modine i tio år. För fem år
sedan tog jag steget och flyttade till Söderköping med
mina barn.
Redan på gymnasiet kände jag att jag ville arbeta med
musik men min omgivning sa åt mig att skaffa mig en
stabil utbildning. Därför blev det naturvetenskapligt på
gymnasiet och medieproducent på Universitetet.

Hur gick det till när du släppte ditt
debutalbum – ”Från där jag stod”?
- Det började med att livet snurrade lite för fort. Både
jag och min dåvarande partner drabbades av svåra sjukdomar. Livet blev tungt för oss så det resulterade i en
separation. Musiken blev mitt sätt att ventilera mina
känslor vilket också återspeglas i musiken.
Jag hade skrivit musik redan under en längre tid men
det var först i den här perioden som jag upplevde ett behov av att släppa musiken. Musiken är känsloladdad för
mig att lyssna på och jag kände själv att här finns något
som är bra. Mitt spelsätt är lite ovanligt – då jag stämt
gitarren på ett sätt som påminner lite om ett piano med
mer utdragna toner.

Vad handlar texterna om?
- Vardagen, livet som småbarnsförälder men de är
även en samhällskommentar. Jag improviserar mycket i
mitt skapande. Låten ”En värld efter den här” kom till då
jag vakade tillsammans med min särbo över hennes sjuka
barn och handlar om att vi kanske får en andra chans
efter det här livet.

Vad kommer först, musiken eller texten?

- Texten kommer sist då det är musiken som berättar
för mig vad låten handlar om.

Så du planerade ett skivsläpp, hur gick det till?
- Jag spelade in låtarna i sovrummet med min gitarr
och en trasig iPhone. Jag visste inte hur man tog kontakt
med branschfolket så Google blev min vän. Efter att ha
sökt runt på ”studio” och ”skivbolag” så skickade jag in
några låtar till olika skivbolag, men det var kalla handen överallt. Så jag återgick till mitt ordinarie arbete och
tänkte att ”ja, det var det”. Efter två veckor fick jag ett
samtal från ett skivbolag från Göteborg som tyckte att
det lät intressant. Jag åkte ner och träffade producenten
och spelade in 10 låtar på fyra dagar vilket var ovanligt
snabbt enligt producenten. Därefter följde tre dagar av
mixning av musiken. Sedan var väntan lång återigen innan responsen kom från skivbolaget. De ville plötsligt inte
släppa skivan på grund av att den inte ”var kommersiellt
gångbar” då de ansåg att min sångröst var ”en vattendelare”. Det var tråkigt såklart, men jag inledde då planerna
på eget skivsläpp. Då återkom de igen och ville släppa
skivan trots allt. De hade svängt och sa att mitt spelsätt
var imponerande…

Men du tackade nej till slut ändå?
- Ja, när jag fick ta del av avtalet inför släppet kunde
jag konstatera att jag skulle ha fortsatt upphovsrätt till
musiken men inte längre äga låtarna så då tackade jag nej.
Istället startade jag upp mitt egna skivbolag och släppte
skivan därigenom. Det är en resa i sig med mycket pappersarbete och mycket att tänka på.

Hur har responsen på skivan sett ut?
- Mycket bra, skivan har idag streamats på Spotify
drygt 4000 gånger. Flera har hört av sig och berömt
skivan, varav en sa att skivan var det bästa han hört i
musikväg på 10 år! Han kunde relatera till det känslo-

mässiga i texterna. Jag var själv lite orolig för att lyssnarna
skulle uppfatta albumet som deppigt och jag har blivit
helt överväldigad över den fina responsen. Det ska sägas
att jag inte gör musik för att imponera eller för att bli
känd – jag skriver musiken för mig själv och för egen
skull så att säga.

Om du får välja tre artister som inspirerar
dig, vilka väljer du då?
- Då väljer jag; Van Morrisson, Paul Simon och Harold Budd.

Har du tips för andra som vill komma i
kontakt med skivbolag?
1. Skicka in en låt som du är stolt över. Låten ska visa
vem du är. Skivbolagen får flera hundra demos skickade till sig om dagen. Man har 30 sekunder på sig att
fånga uppmärksamheten. Om du är vass på exempelvis gitarr så är det bra att lägga första tio sekunderna
på gitarren och sedan binda upp med sången.
2. Låten ska vara något du skrivit själv, cover är en big
no-no.
3. Var ödmjuk mot dig själv och ha självinsikt. Låten ska
vara kvalitativ.
4. Bifoga ett kort brev om vad som gör dig unik.
5. Se till att filen med musiken funkar och är ett bra
filformat. Annars tappar skivbolaget intresset direkt
om det krånglar.
6. Var beredd på att slita hårt!

Vad vill du säga till andra som står i begrepp
att börja skapa musik?
- Håll fast vid dina tankar kring din musik! Det är lätt
att bli styrd av producenter och skivbolag. Om du gör
musiken för din skull så blir det bra.

Daniel Serander
Text och Foto
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NORRKÖPINGS

PAKETPRIS MED JOHAN DALENE
Ons 22 jan 18.00 De Geerhallen
Johan Dalene violin
Mats Jansson piano
Musiker ur SON
Schubert ”Forellkvintetten”

STORSLAGET

med SONs egen
Pelle Hansen som solist i
Dvořáks Cellokonsert!
Dirigent är
Tung-Chieh Chuang.
Ons 12 feb Crusellhallen
Tor 13 feb De Geerhallen

CD &
BILJETT
200 KR

LYRISKT

(Ord 300 kr)

Violinkonserter av Tjajkovskij och Barber.
Norrköpings Symfoniorkester, solist Johan
Dalene, dirigent Daniel Blendulf.

Paketet kan endast köpas i
biljettkassan Louis De Geer.
OBS! Säljs från 6 december.

norrkopingssymfoniorkester.se

MUSIK ÄR
DEN BÄSTA
JULKL APPEN!

med stjärnsolisten
Janine Jansen i
Beethovens Violinkonsert!
Vi spelar också verk av
Jacob Mühlrad och
Robert Schumann.
Tor 12 mar De Geerhallen

12 Söderköping

Söderköpings-Posten
hundra år tidigare...

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen den 24
november 1919. Notera att kommunalskatten sänktes
med 41 öre till 7:67 kronor.

”När jag närmar mig vår mötesplats ser jag på avstånd en
fackla som flämtar i vinden. På nära håll ser jag tomten med
sitt stora vita skägg som sitter där på sin släde...”

Tomten bor på Ramunderberget
En 40-årig jubilar

Den 20 september firade pensionärsföreningen SPF Seniorerna S:t Ragnhild i Söderköping 40 år. Festligheterna genomfördes på Söderköpings Brunn som serverade
152 gäster på en mycket välsmakande festmeny. Ordförande Gunnel Sehalic hälsade alla gästerna välkomna
till dagens firande. Hedersgäster var Ann-Britt Rolf och
Ingrid Wall. De var inbjudna eftersom de har varit medlemmar oavbrutet i föreningen sedan 1988!
Tal hölls av förbundets ordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström och distriktets ordförande Jan-Erik Lövbom. Göran Lindell berättade historien
om helgonet S:t Ragnhild. Ukebox stod för den musikaliska underhållningen och Marianne Bokblad framförde
en historisk telefonmonolog inför en mycket uppskattande publik. Firandet avslutades med att S:t Ragnhildskören sjöng och därefter framförde Gunnel Sehalic ett
tack till alla som kommit för att fira föreningens 40 år!

Tommy Wallenborg

Jag har stämt träff med tomten på Ramunderberget
en mörk och kall novembernatt. Jag känner mig
lite osäker inför detta möte. Kommer jag att träffa
honom, är tomten så snäll som han sägs vara, vilka
frågor ska jag ställa?

När jag närmar mig vår mötesplats ser jag på avstånd en
fackla som flämtar i vinden. På nära håll ser jag tomten
med sitt stora vita skägg som sitter där på sin släde. Ett
par vita renar är förspända. Tomten ser inte ut att frysa
där han sitter inbäddad i fårskinn, men när han hälsar på
mig blir andedräkten till ett ångande moln i den kalla
natten. Jag känner helt plötsligt den värme som omger
tomten och blir lugn och trygg.
Jag samlar mig och frågar:
- Var bor Tomten?
- Hö, hö, jag bor här i Ramunderberget med mina
Nissar. Här har jag också min verkstad. Nu i november
börjar vi bli klara med klapparna. Nu för tiden är det
mest elektronik, inte så mycket dockor och leksaksbilar.
Tillverkning av klappar är något som pågår under hela
året.
- Jag trodde att Tomten bodde i Norrland?
- Unge man, det stämmer på sätt och vis. Min anfader
bor fortfarande i Norrland, men jag är ju er lokala Tomte.
Det har du kanske inte förstått? Hur skulle vi annars
hinna dela ut julklappar till alla barn på julafton? Jag

skruvar lite förläget på mig, ja det borde jag nog förstått.
- Vad tycker Tomten om julutsmyckningen med granar och belysning i vår stad?
- Det tycker jag om! Bäst tycker jag om granen på
Ramunderberget, den skiner så vackert och visar mig
vägen hem i vinternatten.
- Läser Tomten Söderköpings-Posten?
- Javisst det är klart! Hur skulle jag annars få reda på
vad som händer i staden? Jag har läst tidningen sedan
den startade 1879!
- Vad ser tomten mest fram emot under julafton?
Jag ser framför allt fram emot att få träffa alla barn, även
i år har alla varit snälla.
- Har Tomten någon hälsning till Söderköpingsborna?
- Ja, tänk på min arbetsmiljö och se till att skorstenarna är sotade. Kom också ihåg att ställa ut gröten. Man
blir ju hungrig av att arbeta. Hoppa över det där med
mandeln, jag har ju redan träffat Tomtemor. Så hoppas
jag att ni alla får en skön och fridfull jul. Vi ses!
Tomten slår i tömmarna och renarnas bjällror ljuder.
Facklans sken försvinner och han är lika snabbt borta
som han dök upp.
Jag kan intyga för alla som tvivlar, Tomten finns och
han bor på Ramunderberget.

Åke Serander
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KLÄDER OCH ACCESSOARER
TILL JULENS ALLA FESTER
Öppet:
Månd-Fred 10-18,
Lörd 10-14
VÄLKOMNA!

Gäller produkter och konfektion.
Vi bjuder på den billigaste varan.
Erbjudandet gäller till den 24 december.

CaroAnz

Rådhustorget 3
614 34 Söderköping
0121-26 00 60
www.påfrifot.se
I december även öppet lör 10-14

”Kläder för kvinnan var dag”
Storlek 36-54

Skönbergagatan 8A, Söderköping
0121-10110

Som på gymmet men
här syr & handarbetar vi!
Det mesta du behöver finns att låna
symaskiner, overlock, klipp- och
strykbord mm
Öppet kl. 7-21
för dig med månadskort

på 20%
m
kor åna
d
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Dam- och Herrboutique

20% rabatt på
en valfri vara
Gäller vid uppvisande av denna annons
Erbjudandet gäller till lördagen den 14 december

0121-139 06

Trollväv i trä

inkl. beskrivning
& lovikkagarn till
3st grytlappar

dig n
u

!

31/
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300 kr

Kom igång & sy! - Mönsterkonstruktion - Akvarell - Sylan Tenntrådsarmband - Intarisa - Möbelrestaurering - Tova med ull mm

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

Förbered för sommar...
Reparation eller nytt?
Vi hjälper dig!

Boka
måtta tid för
gning
offer och
t!

Dynor, båtkapell, förtält mm
”En textil besöksanledning i Söderköping med hållbar kunskap & kreativitet”

Sparven

Söderköping

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

Ge bort spännande
läsning om livet på
Kallsö, förr i tiden.

Pris:
199 kr

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

Vi packar upp Nyheter i Årstidens tecken.
Välkommen in till oss under årets mysigaste
tid och köp julklappen som fyller rummet
med doft och färg

Julklappar till hela familjen!
Vi slår in och hjälper dig
Trevlig Jul önskar Bettifixtjejerna!

kapell
& dynor
Söderköping

Julklappstips!

BETTIFIX

Hållb
a
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p
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Sparven

Söderköping

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

0123-210 10

Garn - grytunderlägg - ullsulor
sockor - mössor & vantar mm

Se vårens kurser på www.sv.se/ostergotland

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

Öppet: mån-fre: 10-18 lör: 10-14

Öppet 21/12, 22/12, 23/12 kl.10-16
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 - Tele: 0121-21404

Köp era julklappar i en
riktig bokhandel

0121-101 95
Mån – Fre 10-18
Lör 10-14
Öppet Extra Till Jul

Vi på Friska Tänder önskar er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!

Hjälp oss att lätta på lagret

Extra öppet
införalla
vårsöndagar
inventering
i december
kl20-25
10-14augusti
Stor REA

Boken finns att köpa på
Söderköpings Bokhandel
och den 7:december
under Tyrislöts
Julmarknad samt i
Skärgårdsmuseet.

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

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

Breda gränd 3
Söderköping
www.friskatander.com
0121-12727

Butiken med de unika julklapparna
Designade och tillverkade i vår verkstad
Ge bort ett
presentkort på
valfri summa i
julklapp!

Dags att ta körkort?

Välkommen in
till receptionen
mån och ons
13:00-18:00

Dags att ta körkort?
Aktuella kursstarter hittar du på:

helensforkorkort.se
Margaretagatan 1 Söderköping 0121-100 11

Aktuella
hittar du på:hittar du på:
Mer information
ochkursstarter
aktuella kursstarter
helensforkorkort.se
helensforkorkort.se

Margaretagatan 1 Söderköping 0121-100 11

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

14 Söderköping

Uppföljning av
"Rädda Storån"

Projektet Rädda Storån är nu utlagt som eFörslag på
kommunenes hemsida och också inlämnat till Söderköpings kommun som medborgarförslag. Nu gäller det
förstås att få så många som möjligt att sympatisera med
och stödja projektet.
Du kan stödja ett eFörslag genom att skriva under det på
kommunens eförslagslista som du lätt hittar genom att
t.ex googla "Eförslag Söderköping" och sedan registrera
dig. Jag kommer också använda listor för påteckning av
förslaget.
Vill du komma i kontakt med förslagsställaren för frågor eller synpunkter, använd gärna e-post: ulf.axelson@

telia.com

Vill du läsa artikeln igen? Då hittar du debattartikeln
Rädda Storån på sidan 14 i Söderköpings-Posten som
gavs ut den 24 augusti 2019. Du hittar tidningen på
hemsidan: www.soderkopingsposten.se under tid-

ningsarkiv.

Ulf Axelson

Madeleine Elliot, Per Ola Magnusson och
Christina Tauberman.

Sofies Gård har byggts
till med nya lokaler för
korttidsboende

Sofies Gård har haft öppet hus på sitt nya korttidsboende för ungdomar/unga vuxna. De tidigare lokalerna
hade dömts ut bl.a. på grund av brandmyndigheternas
krav på säkerhet.
De nya lokalerna består av fyra ljusa, trevliga boenderum och därtill utrymmen för hygien och personal.
De fyra platserna kommer att erbjudas kommunen
men även till andra kommuner i regionen. De boende
kan ha olika bakgrund. På väg ut i eget boende, där man
vill pröva på att bo utanför hemmet eller som avlastning
för anhöriga.
Personalen följer ett rullande fyra veckors schema, där
varje grupp möter samma barn/ungdomar.
Här kan de boende, om de vill, medverka i skötseln
av gårdens djur och rida, men även få återhämtning i en
trygg miljö.
Sofies Gård erbjuder rörliga aktiviteter såsom; träning
på gym (för de äldre), bad, bågskytte, ridning och gokart.
Alla aktiviteterna är mycket uppskattade.

Åke Serander
Text och Foto

Utsikt från Ramunderberget över Bergaområdet.

Medborgarförslag
- Kulturcentrum Berga
Varför inte göra ett kulturcentrum av Bergaområdet?
Här finns den fantastiska Bergaskolan, det unika
Brunnslasarettet, det vackra Tingshuset (om man tar
bort den fula tillbyggnaden). Här fanns en fin
Gymnastiksal som revs för att inte underhållet skötts.
Här fanns också en Paviljong.

Brunnsparken och teatersupén blir på Brunnen!

Söderköping har ingen kulturscen! Valdemarsvik som
är hälften så stort har två! Båda väldigt fina. Vår kulturscen blev privatägd vårdcentral istället! Ersätt de rivna
byggnaderna med en Kulturscen för minst 200 personer
så att teatersällskapen åter kan komma och konserterna åter kan hållas här i vår stad. Låt Söderköping växa
som kulturstad! Låt Söderköping bli ett turistmål även
vintertid! Vi har ett kulturhistoriskt arv att förvalta och
utveckla. Tänk på Dalhalla. Det var ett gruvhål och blev
en världsscen!

Finansiering?

I detta unika område kan allaktivitetshus, ungdomslokal, biljardhall, verkstad, stads- och kanalmuséer, galleri, ateljéer, konsert- och teatersalong, föreläsningssalar härbärgeras. Parkering har kanalbolaget redan
ordnat. I teaterpausen en liten promenad i den vackra

Här kan också institutionen för Medeltidshistoria inhysas. Institutionen blir startskottet på campus Söderköping vid Linköpings universitet. Nästa kan bli institutionen för Mental och andlig utveckling.
En kulturscen inklämd mellan Stinsen och höghusen har
diskuterats. Men först ska E22 byggas. Sedan ska resecentrum flyttas upp till nya E22. Sedan kan man börja
bygga. Då har 15 år gått! Kulturcentrum Berga behöver
inte vänta in att allt detta ska hända!

Redaktionens anmärkning: Ovanstående text är hämtad från ett medborgarförslag av Björn Esping. Förslaget är egentligen illustrerat med ett flertal foton.
Förslaget lämnades in i mars, därefter har från november socialförvaltningen flyttat in i Tingshuset.

Björn Esping

Förslagsställare och Foto

Två nya böcker av Marianne Wik

Nu kommer två nya böcker av Marianne Wik, född
1946. Under Lönnen är hennes sjätte diktsamling. Den
handlar om hennes första sju år i Torönsborg i S:t Anna.
Dikterna ger en bild av hur det var att växa upp på landsbygden som höll på att avfolkas. Lekkamraterna var få,
men det fanns vuxna och djur och natur och rädslor.
Många kommer säkert att kunna känna igen sig i hennes
beskrivningar. Språket är som alltid hos Marianne Wik
enkelt och vänligt.
Tage & Mössorna är en barnbok illustrerad av Sandra
Nilsson, som också illustrerade Malva och Haren. Den
nya boken handlar om en farmor som vill sticka en mössa
till sitt barnbarn. Hon lyckas inte så bra till att börja med,
men allt ordnar sig så småningom. Boken är lämplig att
läsa högt för de mindre barnen, men kan också vara en
bra nybörjarbok.
Böckerna finns att köpa hos författaren på mobiltelefon 0762 569 512, Söderköpings Bokhandel och
Fredsbaskerförlaget.

Omslag till
boken Tage
& Mössorna

Söderköping 15
INSÄNDARE

Christian Gustavsson visar nya Kyrkspången vid
S:t Laurentii kyrka.

Foto: Johanna Carlsson

Söderköpings
Ryttarsällskaps Parkeringseländet
luciatåg

Foto: www.pixabay.com

Nya bron är klar

Den nya Kyrkspången vid S:t Laurentii kyrka lyftes på
plats under förmiddagen den 14:e november.
Christian Gustavsson från SM Entreprenad visar
den nya bron som fått en handikappvänlig anslutning
i marknivå.

Fredag den 13:e december kl.17.00 genomför sällskapet
en ritt med en liten häst som drar vagn genom Söderköping. Minst 5-6 hästar med ryttare och sedan ”barn/
ungdomar/vuxna per fot”.
Tåget går över och längs med Albogaleden förbi dagiset och genom bostadsområdet vidare över kommunhusets parkering. Svänger in genom bostadsområdet Äppelträdgården, vänster mot Stinsen och korsar där E22
för att fortsätta på Skönbergagatan mot Birkagården.
Där stannar man till för lite skönsång på boendets innergård. Sedan vandrar gruppen vidare mot Brunnsparken. Går längst ån för att åter korsa E22 vid Stinsen och
fortsätta gångvägen mot Vänsögården hem mot stallet.

Gunilla Melin

Åke Serander

På grund av parkeringseländet för oss boende i Söderköping har jag följande fråga till trafikansvarig i kommunen.
Vad blev det av medborgarförslaget vi boende på
Husbygatan skickade in i våras om boendeparkering?
Har kommunen så dålig ekonomi att parkeringsvakten jagar oss med böter om vi står mer än 24 timmar på
gatan? Vad kostar det att anlita parkeringsbolaget?
Det kan inte vara miljövänligt att behöva flytta bilen
två decimeter varje dag. Nu när det blir kallare blir det
mycket kallstarter vilket heller inte är bra för miljön.
Kommunen borde vara lite måna om oss skattebetalare
och ordna fler långtidsparkeringar. Vi äldre kan bli sjuka
och av en eller annan anledning inte ha möjlighet att
flytta bilen varje dag. Tänk om!

Söderköpings Ryttarsällskap

Text och Foto

Julklappstips!
I vår lilla marina butik finns julklappen,
till de som är vattnets och båtens vän.
Allt från det praktiska t.ex. filter, bottenfärg, kilrem
till vackra ting som pyntar ditt mysiga hem
Lanternor, för syns skull, både på sidor, fram och bak.
krängningsmätare, så man vet när båten är rak.
Vindriktningen du ser med Windex
Skärgårdstvål har vi i flera ex.
Termometer, kranar, länspump och öskar
Åror, klykor, tamp och mycket mer vi har.
Vackra lampor i mässing och andra ting
Sjömärken och fina dekorationer till en nyckelring.

Marie-Louise Johansson
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Har gummibåten trasig blitt?
Inga problem, vi har lagningskit!
Även släpet kan behöva julklapp och pysslande hand
Nytt vinschhandtag, säkerhetsvajer och spännband.
Om bilföraren är lite glömsk- det kan behövas ett nytt stödhjul
och, tyvärr, tar inte tjuvarna ledigt när vi firar jul
Kanske det behövs både släp- och båtlås
för att det efterlängtade julmyset ska uppnås.
Till och med tomten våra prylar på sin önskelista har
aldrig utan brandsläckare och brandfilt i släden han far
Givetvis en skön filt, lykta, ankare, toastol och ratt
Tomten har i släden fixat pyntat och satt.

- Gör gärna ett besök i butiken!

Hemsida: www.marinofastighet.se
Adress: Harsbygatan 10, 614 31 Söderköping
Telefon: 0703 16 72 10

Handla och vinn!

Jag röstar på:
Namn:

Lördagen
26 oktober
Telefonummer:

Handla lokalt - handla med myntet

Lämna svar till Söderköpings-Posten senast den 7 december.
Extra öppet
kl.16! via telefon och presenteras på
Vinnarna
blirtill
kontaktade
Många
handlare
i
Söderköping
www.soderkopingsposten.se.

kommer hålla öppet extra länge
och ha fina erbjudanden
Storgatan
2, 614 30 Söderköping (brevlåda finns på gården)
under Handelns dag!

www.isoderkoping.se

Söderköpings-Posten
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Bokhandeln blomstrade
på Handelns dag

Söderköpings Bokhandel var en av flera butiker i
Söderköping som deltog i Handelns dag, för att främja
det lokala handlandet. Inne i den anrika bokhandeln var
det full kommers, med flera författare på plats för att
signera sina böcker.

Anna von Koch
Text och Foto

Serietecknaren Lennart Moberg visar upp sin
historiska och dramatiserade bok Helvetesveckan,
som handlar om när ryssarna härjade i Norrköping
1719.

Erika Rockborn är inte bara distriktsläkare i
Söderköping. Hon är också feelgood-författare
och har precis kommit ut med boken Modermakt,
den andra i raden om läkaren Martin.

Väninnorna Tina Areskoug från Ystad och
Ann-Catrin Brattström från Håtuna bor på
Söderköpings Brunn och trillade in i bokhandeln
av en slump.

Marielle Martinz med sin roman Var är Ocatavia?,
som handlar om Norrköpingskvinnan Octavia Lundell.

Gabriella Nilsson Ringqvist har skrivit barnboken
M-deckarna, som utspelar sig i Söderköping.

Två glada författare: Desirée Ljungcrantz med
boken Hyperdulia och Susanna Lönnqvist med
boken Pilbergens skugga.

Ann-Britt Karlsson tittar på barnböcker åt en väns
barn. Hon tycker att Handels dag är ett trevligt
initiativ. ”Det är tråkigt att butiker slår igen”.

Marianne Wik, poet och föreläsare minglar
tillsammans med sin förläggare Roland Andersson,
på Fredsbaskerförlaget.
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Vimmelfoto från Musik på Brunnen Good Harvest i

Söderköping

Gruppen Good Harvest, bestående av Hanna Enlöf
och Ylva Eriksson framträdde på Brunnssalongen
den 19 oktober. En publik bestående av
Söderköpingsbor men även från andra håll hade
samlats denna mörka höstkväll för att få en musikalisk upplevelse – och det fick vi!
Hanna och Ylva som är från Falun har sjungit tillsammans från tonåren och har med tiden blivit allt med
kända. De framträdde bl.a. på ”Idottsgalan” 2018 och
”Moraeus Med Mera” 2017.
Jag får en pratstund med dem efter framträdandet.
- Tack för en fantastisk föreställning, vilka röster och
vackert gitarrspel!
- Tack säger Ylva, det var roligt att höra!

Berätta lite om gruppen:
- Vi tycker om att låta gitarrerna tala lika mycket som
rösterna, och rösterna lika mycket som hela orkestern. Vi
började att plugga på folkhögskola innan vi bestämde att
bilda gruppen, men vi träffades redan när vi var 14 år. Sen
hade vi ett band som var ute och spelade lite grand, under hela gymnasieperioden. Då var det mycket folkmusik
och folkpop. Kanske kan man säga att gruppen bildades
2012, det var då i alla fall som vår Facebook lades upp. I
dessa tider kan man kanske säga att det är ett riktmärke.
Det var då i alla fall som vi bestämde oss för att det här
ska vi nog försöka att göra på riktigt.

Good Harvest från Falun gästade Brunssalongens scen.

Hur ska man känneteckna er musikstil?
- Det är väl just ” låta gitarrerna tala lika mycket som
rösterna, och rösterna lika mycket som hela orkestern”.
Det är baserat på stämmor och gitarrer. Vi tycker om
att jämföra oss med Simon och Garfunkel, om man får
göra det. Det är lättare att säga att det är ett format än
en genre. Formatet är två röster och två gitarrer. Lekfulla
gitarr- och sångarrangemang.

Er repertoar är till stor del egenskriven
musik och text?
- Ja, det stämmer men vi tycker också om att hylla
våra ”hjältar”. Joni Mitchell är vår största hjälte! När vi
började att spela blev det americana stil och country och
från det har sedan vår musik utvecklats.

Har ni varit i Söderköping tidigare?
Hasse Göransson och Ulla Göransson från
Söderköping. Det är 3:e gången vi ser dem.
Denna konsert var bäst hittills, i klass med bandet
First Aid Kit. Fantastiska, vilka stämmor i både
sång och gitarrer.

Viktor Löfgren & Åsa Löfgren från Norrköping
Jättebra, såg dom 2013 första gången. De lyckas
bra med att hålla intresset och spänningen uppe.
Mycket tajta röster och låtarna är otroligt bra.
Det syns att dom har kul på scen.

- Nej, bara åkt igenom men det är verkligen en jättemysig stad! Det känns som jag har hamnat i Madicken,
säger Ylva.
- Filmen om Madicken spelades till viss del in i Söderköping, sticker jag in.
- Bra där, jag kände det, utropar Ylva!

Något annat ni vill berätta för läsarna?
- För oss är det jättekul att vårt nästa album lanseras efter årsskiftet. Den innehåller bara eget material och kommer att släppas på CD, LP och så
förstås på Internet. Här har vi kvar stämmosången och gitarrerna, men vi har också vågat leka lite
mer med produktionen och med andra instrument.

Sven Eriksson tidigare Söderköping numera
Norrköping och Margareta Jovanovic
Söderköping. Just nu är det bland det bästa i
artistväg som Sverige har att erbjuda.
Jätteduktiga! Extra kul att det börjar hända lite
här i Söderköping även under höst- och vintertid.

Hannah Gruffman från Norrköping och Ann-Sofie
Persson från Linköping. Helt fantastiska, hela
konceptet är bra rakt igenom. De är väldigt
musikaliska.3:e konserten med dem, fräscht med
ny låt. Kommunicerar väldigt bra på scenen.

Torbjörn Andersson
Text och Foto

Lita på att du kommer att få höra mer av Good Harvest. Per Gessle har startat skivbolaget Space station 12,
och först ut var han att släppa Good Harvest musik. I
en intervju för tidningen VLT säger Per Gessle ”Första
gången jag hörde Good Harvest blev jag helt knäckt av
hur tight de sjunger. Det är otroligt skickligt gjort, samtidigt som det träffar en rakt i hjärtat”.
Har du blivit intresserad av att lyssna på den skickliga
gruppen så finns det flera klipp att lyssna till på YouTube.

Åke Serander
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Modern vårdcentral med vacker inramning
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.

Modern vårdcentral med vacker inramning
Det stilrena gamla huset i kvarteret Palmen är vackert
beläget mellan stadens båda vattenleder. Kvartersnamnet kommer av att en trumslagare Palm ägde tomten på
1700-talet. Under nästan ett sekel har det varit något
av stadens kultur- och nöjescentrum. Sedan september
2012 finns här Geria vårdcentral - numera ingående i
vårdföretaget A & O.

”Goda medicinska bedömningar och att kunna ge vård
av hög kvalitet är det viktigaste!” säger verksamhetschef
Petra Bernin, som varit med från starten. Hon gläds åt
att vårdcentralen nu är fullt bemannad med fast anställda. Trots ”digitaliseringens tidevarv” – här framhålls det
personliga mötet och tillgängligheten. Lättakut finns att
tillgå samtliga vardagar. För kroniker görs årliga uppföljningar i syfte att bl.a. med senaste läkemedel förebygga försämringar. Man erbjuder också hälsokontroller. I
samarbetet med kommun, vårdboenden och hemtjänst
är man lite av ”spindeln i nätet” i vårdfrågor. För framtiden finns tankar om bl.a. en ”KOL-skola” där man i
samverkan med sjukgymnast och dietist kan utbilda patienter i förebyggande åtgärder.
Ombyggnaden till vårdcentral utfördes av ED Bygger
Drömmar AB enligt förslag från arkitekt Mats Levander
och synpunkter från stadsarkitekt Göran Grimsell. Resultatet är en modern vårdcentral i öppna ljusa lokaler.
Samtidigt har man lyckats behålla mycket av husets historiska atmosfär i form av takmålningar, läktarstaket, pelare, stuckaturer och andra inredningsinslag. ”Visst får vi
gå lite extra i trappor och logistiken är inte helt optimal
… men det vägs upp av trivseln i de vackra lokalerna!”
säger Petra Bernin.

Även som besökare känner man sig uppiggad av den
vackra miljön. Utanför provtagningsrummen kan man
återuppleva de gamla biografstolarna och måhända tänka tillbaka på någon nöjesupplevelse i lokalen. De yngsta
besökarna förnöjs säkert i stället av hur det ser ut hemma
hos Pettson och katten Findus!

Söderköpings Arbetareförenings hus
– ”Arbis”
1884 kunde det nya imponerande föreningshuset tas i
bruk. Strandkanten var utfylld och försedd med stenmur.
Ågatan hade förlängts och slutade i en vacker rundel där
de hästdragna ekipagen kunde vända. I fjärran ses det
nyöppnade länslasarettet.
Söderköpings Arbetareförening var ingen politisk
förening, vilket namnet kan förleda oss att tro. Föreningen var uttalat politiskt och religiöst neutral och försök
till avvikelser från den linjen, som över tid förekom, blev
nedröstade. Bakgrunden var den missväxt och misär som
rådde på 1860-talet. Nödhjälpskommittéer bildades och
samtidigt såg allt fler emigration som enda utväg. 1867
gjorde byggmästare A. P. Svensson därför ett upprop om
”stiftandet av en Sjuk- och Begravningskassa för Söderköpings Arbetarklass under namn av Söderköpings arbetareförening”. Idén var att höja arbetarklassens ställning
socialt och ekonomiskt genom sjukkassa, bibliotek, föreläsningar och annat till medlemmarnas ”nytta, trevnad
och nöje”. Tidigt väcktes tankar på ett föreningshus ...
Många ekonomiska och ideella vedermödor följde innan
huset var på plats med en stabil drift. Om detta och om
bakgrunden till föreningen kan intresserade läsa i David
Hultgrens artiklar i Gillets årsböcker 1965 och 1971.
Invigningen söndagen den 28 september 1884 närvarades av över 600 gäster, varav ca 500 sittande (jämför
med dagens möjligheter för fyrdubbla invånarantalet!).
Stadens båda tidningar innehöll utförliga referat. Utöver programmet lovordade man teaterscenens ridå och
dekorationer, som utförts av Andreas Brolin, känd dekorationsmålare från Operan och Dramaten och tillika
bördig från Västra Husby. I huset fanns bibliotek samt
schweizeri med rätt att även servera punsch till den som
så behagade. Högtidstalare var komminister K. A. Ydén,
som med fantasins hjälp förde publiken upp till Ramunderbergets hjässa och förevisade vår stad under forntid,
medeltid och nutid. Teatern invigdes med spelet ”Värmlänningarna”.
De nya möjligheterna stimulerade teaterintresset. I
november 1884 kunde krönikören Vitus ( Johan Petrus
Petrée) i Söderköpings-Posten summera ”Vår lilla stad
med 1800 invånare har således haft oavbrutet föreställ-
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ningar i jämnt 7 veckor. Och under denna tid har endast
1 spektakel blivit inställt, men 17 representationer givna,
varvid uppförts 23 olika pjäser, vilket i genomsnitt gör
250 personer varje spektakelafton”. Ett amatörteatersällskap bildades och var mycket aktivt årtiondena kring år
1900. Robert Wiggander, mannen bakom kondisgården,
var en av förgrundsgestalterna. När resande teatergrupper besökte Arbis tog Robert ofta ledigt från konditoriet
för att kunna umgås med de besökande skådespelarna.

Bokutlåning och populärvetenskapliga
föreläsningar
Föreningsbiblioteket på övervåningen hade öppet någon
timme varje söndag. 1916 förvandlades det till folkbibliotek tack vare en donation från lärarinnan Annie
Nyström (S-P oktober 2019). Redan från början hölls
många intressanta föredrag, vilket framgår av annonser
och referat i gamla tidningslägg. Ett av de mest uppmärksammade var när Ellen Key 1917 kom hit för ett
anförande inbjuden av den lokala organisationen för
kvinnlig rösträtt.

Söderköpings första biograf
Båtbyggaren Carl Sundberg var en flitig amatörfotograf
och har tagit många av de bilder vi brukar använda i
vår artikelserie. Han var också en föregångare i fråga
om bildföredrag. I februari 1904 annonserades att Carl
på Arbis skulle visa skioptikonbilder från Söderköping
med omnejd. Skioptikon - dåtidens bildkanon - var en
skorstensförsedd apparat där glasplåtar belystes av eldriven båglampa. Arbis hade minsann redan i juli 1903 fått
elektricitet installerad.
Samme Carl Sundberg föreslog hösten 1907 inköp
av en projektor för rörliga bilder. Trettondagen den 6
januari 1908 invigdes biografen på Arbis. I dubbla föreställningar visade man ”Den sköna synderskan” – en
rundvandring kring Stockholm. Söderköping var nu en
av de första städerna utanför storstadsområdena med
egen stående biograf.
Biografen fick Arbis på ”grön kvist”! I mycket kom

den att förknippas med namnet Sundberg. Uno och Alf
- söner till Carl och Sigrid - var från början med i biografen. Uno hjälpte pappa Carl och tog senare över som
biografföreståndare. Alf blev biomaskinist och senare
även vaktmästare i huset. Alf, som var bara sju år vid
invigningen har berättat om hur han och storebror Uno
hemma i köket i Villa Marieborg brukade förhandstitta
på filmremsor i rullarna, som fadern mottagit per post.
Till filmerna spelades piano oftast med Ernst Stening
vid tangenterna. Först 1931 visades första ljudfilmen ”Under Paris broar”.
Barnbarn till biografpionjären Carl och hans Sigrid
berättar om egna minnen från Arbis och dess biograf där
man gick in gratis. Man brukade ibland vara med farbror
Alf i maskinrummet när han arbetade med anpassning
av ljus, byte av rullar i ”halvtid” m.m. Detta gav möjlighet att se även barnförbjudna filmer! Ibland var man
godisförsäljare och gick runt i salen med en korg fäst
i band över axeln. En annan hjälpsyssla kunde vara att
sälja program för t ex ”Borta med vinden” till ett pris av
25 öre. Att sitta i biljettkassan var måttligt avlönat men
gav ändå ett litet bidrag till gymnasistens ekonomi. Man
minns Erik ”Sama” Samuelsson, som prydd med breda
blågula band över bröstet stolt stod vid dörrinsläppet.
Första maj var det köer långt ut på gatan för då bjöds på
gratis bio för barn.
Barnbarnen Sundberg brukade även hälsa på farmor,
faster och farbror som bodde på övervåningen i Arbis.
Då var det roligt att springa och leka på den jättelika
vinden (nu kontors- och konferensrum). Hit kunde man
på den tiden hissa upp den stora takkronan (nu åter på
plats i taket).
Under 60-talet började konkurrensen från TV bli för
svår och 1974 visades sista biofilmen i lokalen. Mera om
stadens biohistoria kan man läsa i Gillets årsbok 1978 i
en artikel av Jan Johansson.

föreningens 80 år bjöds här utöver film ett mycket varierat utbud av kultur- och nöjesevenemang. En bevarad
gästbok från Arbis innehåller hälsningar från ett flertal
nationellt kända skådespelare.
Alla som bott här länge kan nog plocka fram egna
Arbisminnen. En är konditorsonen Lars Nilsson, som
under 40-talet ofta och gärna besökte Arbis med sina
föräldrar. Lyriskt berättar han om hur bra Sigurd Wallén
deklamerade historier av Albert Engström och hur en
ung Alice Babs imponerade. Från Danmark kom många
duktiga artister, som kriget till trots lyckats ta sig hit.
Han imponerades också av tysk-danska estradartisten
Claire Feldern, som spelade baklänges liggande ovanpå
flygeln. I 40-talets början fanns i trakterna många inkallade militärer, som sökte en stunds förströelse på Arbis.
De lär ha varit mycket populära bland damerna. Ibland
fanns det med någon nationellt känd artist, som kunde
bidra till underhållningen. En, som Lars minns, var den
duktige gitarristen Staffan Broms.
Sedan föreningen sålt huset till privatperson 1964 blev
det auktionskammare. Bion fanns, som ovan nämnts,
kvar till 1974 och även andra nöjesevenemang förekom
ibland. Efter nytt ägarskifte i slutet av seklet lät den
nye ägaren Eddy Demir rusta huset till samlings- och
festlokal med namnet Göta Salonger. Bland annat kom
lokalerna nu att utnyttjas för bröllopsmässor samt konserter med Söderköpings storband ibland förstärkta med
kända gästartister. I vidstående bildkavalkad ger vi några
glimtar från olika evenemang under åren 1884 – 2012

”Ett gott skratt förlänger livet!” och ”Kultur är hälsa!” är
kända deviser. I den meningen kan man påstå att det
finns en röd tråd genom husets 135-åriga historia. Under

Lars Hedenström
Lars Sylvan

Mycket roligt sitter i väggarna!

Ett hus med historia!
Med all rätt presenteras huset i kommunens broschyr
”Hus med historia” – ett bra hjälpmedel för dem som vill
uppleva staden på egen hand. Nu väntar vi bara på att
kopparskylten med sammanfattning av husets historia
åter kommer upp på ytterväggen!

1884 kunde det nya imponerande föreningshuset tas i bruk.
Strandkanten var utfylld och försedd med stenmur.

Här är dukat för jubileumsmiddag för Söderköpings-Posten som ska fira sina
första 25 år (1879 – 1904).

Festerna var av många slag: tivolifester, soaréer, jubiléer, julfester för barn,
välgörenhetsfester m.m. Sång, musik och dans stod oftast på programmet.

Bra musik var viktigt så föreningen köpte instrument, som sedan lånades ut
till intresserade traktörer - här 1897 års blåsorkester.
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FAMILJERÄTT
Terese Landin är jurist och svarar gärna på
dina frågor. Skicka ett mejl till redaktionen på
info@soderkopingsposten.se.

Är gåva till barnbarn
förskott på arv?
Min son har av sin mormor för ett antal år sedan fått
20 000 kr. När vår mamma går bort säger min bror att
summan ska avräknas som förskott på min del av
arvet. Ska den gåva min son fick räknas som ett
förskott på arv den dagen min mamma går bort?
Svar: Endast den som ärver en person kan avräkna gåva
som förskott på arv. Barnbarn ärver endast om deras förälder, vilken är barn till arvlåtaren, är avliden, 2:1 ärvdabalken (ÄB). Din son ärver således endast sin mormor
om du är avliden vid hennes bortgång.

Konstverket ”Utsikt” i Brunnsparken.

Bröstarvinge ska som huvudregel avräkna sig gåva som
förskott på arv, 6:1 ÄB. Utgångspunkten är således att
även barnbarn i de fall de ärver ska avräkna sig gåvor som
förskott på arv. Det barnbarn fått under från sin moreller farförälder under tiden som deras förälder, vilken
är barn till mor- eller farföräldern, är livet avräknas dock
inte som förskott på arv. Även om föräldern senare avlider så har inte mor- eller farföräldern vid gåvotillfället
haft att räkna med att barnbarnet skulle ärva. Gåvan får
därför inte karaktär av förskott på arv, vilket inte ändras
av det faktum att föräldern senare avlider.
Detta innebär att den gåva din son fått av sin mormor
inte ska avräknas som förskott på arv, även om du skulle
avlida innan mormoderns bortgång. Du har inte heller
någon skyldighet att avräkna gåvor till dina barn som
förskott på arv till dig. Gåvan till din son utgör således
inte på något sätt förskott på arv. Inte heller uppstår någon skyldighet för din mor att ge likvärdiga gåvor till
övriga barnbarn.

Terese
Landin

Solbänken.

Jurist

Peter Kinny vid invigningen i augusti 2012.

Konstverket Utsikt i Söderköping
”Utsikt” anlades 2012 i Brunnsparken som nummer
två av Söderköpings konstträdgårdar. Brunnsmiljön
har anor från 1700-talet och från konstträdgården ser
man Brunnshotellet, Brunnssalongen, Brunnskyrkan
och Brunnslasarettet samtidigt som man har en fin
utsikt över parken och Storån.

Varje måndag kl. 09.00 med start vid Slussen.
Promenaden fortsätter tillsvidare, så länge vädret tillåter.
Alla är hjärtligt välkomna!

Trädgårdsdelen är ritad av landskapsarkitekt Helena
Hasselberg och hon har eftersträvat att rabatterna ska
likna en stiliserad äng, lite vild och rufsig. Vårfloret består
av en mängd gulvita tulpaner och stora lila alliumbollar.
De senare ser ut som jättestora gräslöksblommor och
är också släkt med den. Under sommaren är det dags
för marktäckarna att visa upp sig; olika sorters alunrot i
olika färger på både blad och blommor. Blommorna är
ganska oansenliga och ger verkligen intrycket av en vildäng. Över alunroten svävar sedan på sirliga stjälkar vädd
i vinrött. Ställningen av cortenstål som omger trädgården
har efter några år fått en varmt brunröd färg. På den
klättrar pipranka med stora klart gröna blad. Sätter man
sig på bänken i mitten känner man sig helt omsluten av
mjuk och luftig växtlighet. Bänken är en solbänk med
tillhörande fotstöd, riktad mot söder och det solvarma
träet lockar till att sitta länge och njuta.

Naturskyddsföreningen i Söderköping

Konstverket, Draperingar, som man har i blickfånget

Foto: Lars Hedenström

Morgonlufsning
i Ramunderområdet

från bänken är skapat av Peter Kinny. Det är en installation i fyra partier av målad tunn duk innesluten i laminerat glas. Tyget får en viss genomskinlighet när ljuset silas
igenom och upplevelsen av konstverket är helt olika en
solig respektive mulen dag. Peter Kinny arbetar främst
med måleri och har i det här verket använt akvarellens
lite genomskinliga uttryck på ett nytt sätt. Han har tagit
akvarellen utomhus och gjort den till en rumslig installation som harmonierar med växtligheten och den omgivande miljön.
Peter Kinny är utbildad vid konstfack och verksam i
Stockholm. Han har gjort en hel del uppdrag inom offentlig konst främst i Stockholm. Konstverken är utförda
i t.ex. laminerat glas, silikatfärg på betong eller som kombinationer av lösa verk gjorda för platsen.
De mindre konstverk som Peter Kinny arbetar med
just nu är modell-liknande objekt som är lite inspirerade
av luffarslöjd. Här sammanfogas mängder att tunna trådar till komplicerade bildstrukturer. Se Peter Kinnys verk
på Instagram: peter_kinny.

Monica Stangel Löfvall

Kulturkontoret
Text och Foto
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Dagens ros i Söderköpings-Posten
Jag vill ge dagens ros till Birkagården avd B för de är
fantastiska i sitt arbete.

Jannike

Vi önskar ge en hel bukett rosor till personalen på Blå
Porten för att de tar så väl hand om vår Britt!

”Familjen”

Till min snälla och hjälpsamma granne Viktor. Tack för
tidningar och hjälp med Nisse.

Pia

Vill jag ge till Pia (fotvård) och Jenny (diabetessköterska)
på Geria vårdcentral. Ni är bara bäst.

Marianne Stenmark

Vill jag ge till modellgänget och logistik värdinnorna.

Vill du också
ge bort en
Dagens ros?

Ge den till Veronica P och andra som lägger tid, arbete
och pengar på Julhjälpen Söderköping, en insamling till
barnfamiljer med pressad ekonomi.

Gunnar

Till Bitte, Ingrid, Håkan o Kay för all hjälp under året.
Ni är bäst!

Pia

Till personalen på Birkagården Hus E för god omsorg
om min mamma och min Svärmor.

Lasse och Sylvia

Vill du också glädja en medmänniska för något bra han
eller hon har gjort? Eller bara visa uppskattning för att
den finns? Kan också vara till ett företag eller en organisation. Skicka max 120 tecken till:

dagensros@soderkopingsposten.se

Ingrid och Arne Broman för att de varje fredag hämtar
mig, och låter mig få åka med, till vattengympa i Gusum.
Hjärtligt TACK!

Åke Serander

Lilian

Kram Bettifix Bettan

Söderköpings Lucia

Söderköpings Lucia är ett samarrangemang mellan
Kulturskolan och Söderköpings Idrottsklubb (SIK).
Ungdomarna sprider ljus och hopp med sin sång på olika äldreboenden, föreningar och företag i kommunen.

Från vänster:
Alicia Andersson
Linnéa Trozell-Joknesjö
Oratile Trosell
Selma Eklund (Lucia)
Lovisa Axelsson
Tess Karlsson
Alva Brohlin-Göransson
Hugo Fagerstedt

Söndagen den 1 december kl. 15.00 presenteras Lucia
med följe på Hagatorget. Torsdagen den 12 december
kl. 18.30 och 19.30 är det Luciakonserter i S:t Laurentii
kyrka med alla musikprofilelever i år 7-9 från Ramunderkolan. Arrangemanget leds av musiklärarna Maria
Edström och Karin Månsson.

Karin Månsson
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Klappat & klart!

Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen!
Myntet finns i valörerna; 100, 250 samt 500 kronor
Köp dem hos; Turistbyrån, Söderköpings Brunn eller Guldmakeriet
Ett unikt presentkort som kan användas till shopping,
restaurangbesök, friskvård mm hos våra medlemmar.
Handla & vinn!

Under Julmarknaden 30/11-1/12 har du chansen att vinna bl.a.
Söderköpingsmynt om du handlar för minst 200kr hos våra medlemmar.
Kom till vårt marknadsstånd på Hagatorget under julmarknaden
och visa upp ditt kvitto och du får en julklapp!

Vi önskar Dig trevlig handel i Söderköping
och en riktigt God Jul!
www.isoderkoping.se
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Efter en lång process kunde bygget av Stinsen påbörjas.

Lördagen den 13 november 1999 invigdes Stinsen.

Dåvarande landshövdingen, Björn Eriksson, drar i tutan vid invigningen.

Välbesökt Stinsen firar 20 år!
Tänk att det har gått 20 år sedan söderköpingsborna
fick sitt nya bibliotek! Men vägen dit var inte helt
utan komplikationer… När biblioteket firade 75
årsjubileum 1991 lovade kommunstyrelsen att pengar
skulle avsättas för att bygga en ny bibliotekslokal.

Det blev en långvarig process med många turer innan
det beslutades att det gamla stationsområdet i Söderköping skulle bebyggas med ett bibliotek som hade plats för
informationskontor, kultur och turistbyrå. Förslag togs
fram för ett helt kulturhus där även en kulturscen och
ett EWK-museum skulle inrymmas men politikerna var
splittrade liksom söderköpingsborna. Bygget skulle bli
både för dyrt och för ocentralt beläget enligt motståndarna. Trots protestlistor togs beslutet i juni 1998, nu
i något bantat skick, kulturscen och plats för museum
fick strykas. Huset skulle byggas av Byggnads AB Henry
Ståhl och kommunen skulle bara bli hyresgäster, men så
småningom köpte kommunen fastigheten. Arkitekt Lars
Brunskog, Linköping utsågs till att rita byggnaden och
Tord Kempe, Söderköping, anlitades som inredningsarkitekt. Husprojektet kom att kallas Stinsen efter kvartersnamnet.

Lördag den 13 november 1999 var det dags för invigning. Landshövding Björn Eriksson och kommunalrådet Barbro Tjernström stod för invigningstalen och med
hjälp av en mycket högljudd tågvissla blev huset invigt.
Över 3000 personer besökte Stinsen under de två invigningsdagarna.
Antalet besökare ökade med 210 % det första året,
jämfört med antalet besök på det gamla biblioteket, en
trappa upp på Skönbergagatan. Det var en strid ström av
besökare till Stinsen, inte minst ungdomar, här fanns ju
datorer, Internet och utrymme att träffas!
20 år senare har Stinsen haft 3.752.806 besök! Häribland finns många trogna besökare som kommer varje
dag, t.o.m. flera gånger per dag. Vissa förändringar har
förstås skett; informationskontor och konsumentvägledning finns inte kvar men istället har Idrott och fritid
flyttat in. Vissa ombyggnader har skett; föreläsningssalar, speciell småbarnsavdelning, studierum m.m. har tillkommit. Visst behövs en kulturscen och en större lokal
för olika sammankomster, men Stinsen har ändå stått
sig bra både utseendemässigt och innehållsmässigt. Ota-

liga fördrag och författarbesök har genomförts, otaliga
utställningar har visats, otaliga barnsliga lördagar med
barnteater, sagoläsning, skapande verkstad har genomförts, otaliga besökare till turistinformationen har fått
hjälp och inte minst otaliga boklån och klassbesök har
gjorts på biblioteket.
Stinsen 20 år firades förstås! Lördagen 9 november var
det extra festligt med utdelning av kulturpris och kulturstipendium, föreläsningen ”20 år av mord” med Lotta
Olsson, deckarexpert och journalist på DN, musik av
kulturskolan, skapande verkstad samt mingeltrolleri och
ballongskulpturer. Christina Nilsson, f d kulturchef och
Inga-Lill Östlund, servicenämndens ordförande, bjöd
också på gamla hågkomster från när Stinsen beslutades,
planerades, byggdes och slog upp portarna.
Vi hoppas förstås att jubilaren Stinsen ska få många,
många innehållsrika år framöver!

Monica Stangel Löfvall

Kulturkontoret
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POLISEN INFORMERAR

”Men om man verkligen går in djupare och kollar vad som faktiskt sker,
vad en fritidsledarens arbete innebär, så märker man att det är något långt
utöver ett enkelt och vanligt jobb. Där finns personal som vill främja
ungdomars psykiska hälsa och välmående, leda dem på rätt spår i livet.
Personal som förebygger mot mobbning och trakasserier och lägger en
värdegrund för vad som är rätt och fel. Hur viktigt är inte det?”

Peter Johansson är Söderköpings och
Valdemarsviks kommunpolis. Han svarar
gärna på dina frågor. Skicka ett mejl till
redaktionen på info@soderkopingsposten.se.

Det händer
mycket just nu
I Valdemarsvik och i Söderköping är vi precis i färd
med att slutföra framtagandet av nya medborgarlöften. Löftena kommer att vara ett resultat av flera
medborgardialoger som genomförts samt t.ex.
polisens egen lägesbild. I nästa nummer kommer vi
att kunna presentera medborgarlöftena!
En del gillar statistik och jag har tagit fram lite gällande
både Valdemarsvik och Söderköping, perioden januari –
oktober och för en treårsperiod.

Valdemarsvik:

Jonathan vill behålla Focus viktiga verksamhet.

Stäng Focus - Ökad kriminalitet
Att ens fundera på att stänga ner fritidsverksamheten
Focus är i mina ögon ett skämt. Har verkligen ni
politiker tänkt över vad det kan få för konsekvenser?
Nej är svaret på den frågan, för då skulle man inte ens
ha som tanke att avsluta verksamheten.

Jag tror de flesta föräldrarna som har ungdomar mellan
12-16 år vet vad Focus är. För att varje helg befinner
det sig cirka 100 olika individer på fritidsgården, som
tack vare denna verksamhet får sysselsättning. På Focus
jobbar helt otrolig personal, som är enormt engagerade
för dess tonåringar. För oss som står och kollar på deras
arbete och deras verksamhet utifrån, så kan det verka
simpelt och inte speciellt värdefullt. Men om man verkligen går in djupare och kollar vad som faktiskt sker, vad
en fritidsledarens arbete innebär, så märker man att det
är något långt utöver ett enkelt och vanligt jobb. Där
finns personal som vill främja ungdomars psykiska hälsa
och välmående, leda dem på rätt spår i livet. Personal som
förebygger mot mobbning och trakasserier och lägger
en värdegrund för vad som är rätt och fel. Hur viktigt
är inte det?
Vad skulle hända om man stänger fritidsgården då?
Skulle det få någon påverkan på samhället? Absolut, det
skulle det verkligen få. Man behöver inte vara Nasa forskare för att lista ut det. Vad skulle det innebära, att de
uppemot 100 ungdomarna inte längre skulle ha någonstans att vara på? Att de uppemot 100 individerna inte
längre skulle ha någon sysselsättning? Att de uppemot
100 tonåringarna inte längre har någon som lägger ut
en bra värdegrund och visar rätt väg? Svaret på alla dessa
frågor är väldigt simpelt. När dessa unga människor inte
har någonstans att “hänga” och inget att göra, så skulle
man vara ute på stan istället. Man skulle vara enormt uttråkad och man skulle ständigt vilja söka efter nya saker
att göra, något som ger den där lilla adrenalin kicken.
Jag kan lova till 101% att kriminalitet kommer att öka i
Söderköping om Focus stängs ner!
Folk skulle försöka hitta den där kicken i saker som
bland annat droger, skadegörelse och stölder. Men vadå?
Det där är bara påhitt och tankar, det kommer inte alls
vara så? Jo, det kommer bli exakt så. Bara av att fritidsgården har stängt en helg, så ökar antalet brott markant.

Flera antal byggnader blir klottrade, rutor blir sönderslagna och enligt uppgifter från de lokala mataffärerna så
blir det även inne hos dem betydligt stökigare. Enligt
uppgifter från personer inom kommunen så behövdes
antalet väktare fördubblas när Focus en helg hade stängt,
på grund av vikariestopp. Det är alltså ett faktum, det
blir stökigare och ökad kriminalitet när verksamheten
inte är öppen. Detta gäller inte bara Söderköping, exakt
samma uppgifter finns om orter i Norrköping när deras
fritidsgårdar stängt.
På grund av sysslolösheten kommer folk prova på flera
nya saker, droger. Jag kan inte tänka mig att någon som
läser denna text kan tycka att ungdomar som börjar med
droger är något positivt. Droger är och kommer alltid
vara en direkt fara för liv och hälsa. Hur kan då pengar
få spela en så stor roll? Ska pengar få prioriteras före våra
ungdomars liv?
Om ni vill ha ökad kriminalitet, ökade oroligheter på
stan, ökat antal personer som testar droger och sätta flera
ungdomars liv i fara, stäng Focus.
Kommer inte kostnaden för att betala allt flera väktare,
reparera och återgälda alla skador på såväl person som
egendom kosta mera i längden? Jo, det kommer det.
När Navestads fritidsgård stängdes ökade antalet anlagda bränder, personer som tog droger och skadegörelsen
drastiskt.
Jag kan lova, att stänga Focus kommer vara det dummaste ni någonsin kommer att kunna göra. Man vinner
inte ett val genom att öka kriminalitet och riskera ungdomarnas hälsa.

Jonathan Öhlund

Redaktionens anmärkning: Utbildningsförvaltningen
har till politikerna presenterat vad en rad verksamheter kostar. Här redovisas bl.a. kostnader för Focus.
Något förslag eller beslut om nedläggning föreligger
således inte. Känner du igen Jonathan? 2016 var han
med i tävlingen Sveriges yngsta mästerkock. Jonathan
är idag 16 år och besöker gärna Focus.

Totalt anmälda brott ligger på ca 750. I stort på samma
nivå senaste treårsperioden.
Glädjande minskar antalet anmälda tillgreppsbrott,
från att ha varit nästan 200 för tre år sedan till 136 i år!
Här kan vi se att även de båtrelaterade brotten minskar, från nästan 40 stycken till 22 i år. Skadegörelsebrotten ligger på samma nivå ca 40 stycken.
Det som ökar är bedrägerierna, i år 43 anmälda mot
tidigare år ca 20 stycken.
Jag återkommer längre ned i texten med lite enkla
tips.

Söderköping:
Söderköping har en nedåtgående trend gällande totalt
anmälda brott, nu är vi nere i 948 brott, en minskning
med ca 200 över treårsperioden.
Tillgreppsbrotten har minskat från 251 brott till 175
i år. I år har det anmälts 19 båtrelaterade brott, en kraftig
minskning mot 2018 då det anmäldes 64 brott.
Skadegörelsebrotten har halverats och är nu nere på
62 brott. Bedrägerierna har nästan halverats och är nu
19 brott.

Bedrägerier:
Just nu pågår kampanjen ”Tänk säkert”.
Om ni tänker på dessa fyra punkter så kanske ni slipper utsättas för denna typ av brott:
1. Skydda dina lösenord, använd inte samma lösenord
till flera saker
2. Lagra inte dina lösenord/kortuppgifter i din dator/
telefon
3. Uppdatera alla dina smarta enheter regelbundet
4. Klicka bara på säkra länkar. Titta gärna på hemsidan

www.msb.se/tanksakert

Sköt om er!

Peter
Johansson

Kommunpolis

Tack för att du läser Söderköpings-Posten
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Mode och stylinguppvisning på
Fixområdet

Bettifix och Jennys Hårstudio anordnade på kvällen den
5:e november mannekänguppvisning och ”gör om mig”.
Arrangörerna var Elisabeth Johansson Hallman och Jenny Davidsson. Kvinnliga och manliga modeller i olika
åldrar gjorde ett säkert intryck på catwalken med den
nya höstkollektionen och med hår- och makeup styling.
Stort grattis till Bettifix som firar 10 års jubileum på
Fixområdet!

Åke Serander
Text och Foto

Birgitta Connelid, Ingrid Bäckmark samt Nisse
Connelid. ”Jag är här för att se den nya
höstkollektionen,” säger Birgitta.
Kvällens värdpar Jenny Davidsson och Elisabeth ”Bettan” Johansson Hallman
omgivna av mannekängerna.

Inger och Bengt Esting. ”Ett sådant här trevligt
initiativ med mannekänguppvisning måste
uppmuntras med närvaro.”

I mitten Lena Gustavsson med mamma Anita
Gustafsson (till vänster) och moster Monica
Gyllander (till höger). Vad är det ni söker här
ikväll? ”Vi vill se allt!”

Maud Lindvall, Ann-Britt Södling samt Monica
Andersson. Vid det festligt uppdukade bordet med
chark- och delikatessfat från Tempo Trollet.

Karin Nehlin var gästen som fick prova på ”Gör om mig.” Foto före och efter stylingen.

Krönika 25
”När tillverkning av läkemedel på
apotek upphörde slutade apoteken
att tillverka sin egen senap, men
Apoteksbolaget lät tillverka det till
jul. Varje år använde man ett av de
traditionella recept som använts på
apotek runtom i Sverige.”

Senapsblomma.

Varför säljs senap på apotek?
Nu till jul börjar små keramikkrukor dyka upp
på apoteken med senap. I nutidens apotek känns
senapen malplacerad, men i farmacihistorien kan vi
hitta svar på varför den finns där. Senapsfrön började
användas redan i romarriket som smaksättning i mat,
och kunskapen fördes med munkar genom medeltidens Europa. Senap var inte bara gott, det kunde
också dölja smaken av skämt kött. Munkarna hade
även den medicinska kunskapen i samhället och de
började använda senapsfrön i läkemedel.

I Carl von Linnés farmakopé från 1775, en skriftsamling som beskrev hur läkemedel skulle tillverkas och av
vilken kvalité de skulle vara, fanns senapsfrön med som
ingrediens. Linné rekommenderade framförallt svarta
senapsfrön till läkemedel, idag är det framförallt gula
och bruna senapsfrön som används till senap. De olika
senapsfröna kommer från olika senapsarter. Senapsfrön
ansågs stimulera matsmältningen och användes även i
liniment på huden. På apoteken utarbetades egna recept
på senap, och varje apoteksägare kunde ha sitt eget, hemliga recept. Som ingrediens i liniment fanns senap med
in på 1950-talet, men senapstillverkning till jul fortsatte
apoteken med även efter det. När tillverkning av läkemedel på apotek upphörde slutade apoteken att tillverka sin
egen senap, men Apoteksbolaget lät tillverka det till jul.
Varje år använde man ett av de traditionella recept som
använts på apotek runtom i Sverige. Efter omregleringen
har de olika apotekskedjorna fortsatt traditionen och alla
kedjor har nu sina egna varianter av julsenap i dekorativa
krukor och burkar. De tomma krukorna kan man spara

för att använda som kaffekoppar eller som krukor för
hyacint till nästa jul.
Ett annat tips är att göra sin egen julsenap, det är faktiskt ganska enkelt och kräver inte någon apotekarexamen. Senapsfrön finns på kryddhyllan i välsorterade
matvaruaffärer, för finast resultat kan man blanda bruna
och gula senapsfrön, samt senapspulver (typ Colman’s).
Mortla, eller mixa, först fröna för att få fram smaken i
dem. Blanda sedan med socker, sirap, råsocker eller honung för sötma och vinäger eller ättika för syra samt
en matolja för att få en lagom flytande konsistens. Gör
några dagar i förväg för att låta smaken mildras något,
de nymortlade fröna är väldigt starka i smaken. Den egna
senapen kan man smaksätta med t.ex. något ur barskåpet, rivna citrusskal, eller starkare kryddor såsom dragon,
stjärnanis eller kryddnejlikor. Din egen senap kanske kan
vara något att stoltsera med på julbordet eller att ta med
som julklapp till släktingen som redan har allt? Annars
kan ni naturligtvis köpa en burk god julsenap på ert närmaste apotek!

Christina
Ljungberg
Persson
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Malmqvists Plåtslageri AB
Välkommen att kontakta oss
Albogaleden 2
614 31 Söderköping
Tel: 0121-213 62
Mob: 0709-567723
Info@malmqvistsplatslageri.se
www.malmqvistsplatslageri.se
Fordonsteknik
Söderköping
Du kan
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kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.
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Telefon: 0121-21760
011-105080
0121-21760
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Välkommen till Fixområdet i Söderköping
L E KDAX
HAPPY KIDS WEEKEND!
29 nov - 1 dec, fre kl. 10-18, lör kl. 10-15, sön kl. 11-15

Massor av bra erbjudanden i butiken

Ta en paus i julstressen,
Mån-fre 8-18, Lör 9-14
kom till oss och unna dig en god fika. Telefon 0121-139 60
Tack för ett fantastiskt år.
Följ oss på Facebook
God Jul och Gott Nytt År!

Cykelreparation
Nyckelservice
Skomakare
Skräddare
Söderköping
Sko & Nyckel

Välkommen
in till oss på
Fixområdet!

Båtkapell
Blixtlås

Fixområdet
0121-14765

r 5% av
Vi skänke
san till
dagskas
n
cerfonde
Barncan
Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

BETTIFIX
Julklappar till hela familjen!
Vi slår in och hjälper dig
Trevlig Jul önskar Bettifixtjejerna!

Öppet 21/12, 22/12, 23/12 kl.10-16
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 - Tele: 0121-21404

Bär knappen för att visa att
du gillar att handla lokalt.
Som tack får du ta del av
exklusiva erbjudanden från
många företag.

		

Aktuella erbjudanden hittar du på sidan 41.

Ett initiativ av:

Söderköpings-Posten
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Pernilla Karlsson

Pernilla Karlsson och Gittan Carlsson-Bäckman på företagsservice tycker
att flytten och tillgången till egna arbetsplatser är en riktig lyckoträff!

Pelle Wisting gläder sig åt alla de möjligheter
de nya lokalerna ger. Att det nyrenoverade
Hamrahuset ligger mitt emot Väduren ger
dessutom bra synergieffekter mellan de olika
verksamheterna.

ÄNTLIGEN NYA LOKALER
FÖR DAGLIG VERKSAMHET
De senaste tio åren har behovet av ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet inom LSS
ökat dramatiskt. De sista fem åren har läget varit akut. Men nu slår Söderköping upp dörrarna
för nya möjligheter. Tack vare fastigheten Väduren och renoveringen av Hamrahuset fylls fyra
dagliga verksamheter av energi, arbetslust och nöjda deltagare.
Värmen slår emot oss när vi kliver in i
företagsservices nya lokaler i Väduren på Hamra
industriområde. Ljusa, inbjudande utrymmen
välkomnar till både enskilt arbete och till
gruppaktiviteter. I husets andra del hittar vi
verksamheten Dator & Media med specialinredda
studios, kontor och matplats. Pernilla, Tobbe,
Gittan, Ida och ett helt gäng kollegor hälsar och
snackar glatt med Pelle Wisting, enhetschef daglig
verksamhet (LSS). Det märks att vi är på en plats
där människor trivs.

INDIVIDANPASSNING
OCH ÖKAD KVALITET
Flytten till Väduren i september är ett stort
lyft för både deltagare och stödpedagoger.
Här finns gott om utrymmen och möjligheter
till individanpassade lösningar. Under många
år trängdes tre olika verksamheter i det dåligt
fungerande Hamrahuset. Där var få möjligheter
till avgränsningar, svårt att hålla en bra nivå på
aktiviteterna och på tok för många personer
trängdes på en för liten yta. Det var så illa att
vissa tackade nej till sin plats för att man helt
enkelt inte trivdes på jobbet, berättar Pelle
Wisting.

-Att jobba i bra lokaler är viktigt för alla, men det
är extremt viktigt just i daglig verksamhet. Med
stora skillnader i funktionsvariationer finns ofta
ett ökat behov av att kunna stänga en dörr och
jobba ostört. Den nya lösningen med helt nya
och delvis renoverade lokaler ger oss möjlighet
att bedriva fler verksamheter med plats för fler
deltagare och med betydligt högre kvalitet än
tidigare, säger Pelle.
VÄNTAT I 30 ÅR
Daglig verksamhet är en av nio insatser i
LSS, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Det är också den del inom
LSS där behovet ökar mest, såväl på riksnivå
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Verksamheten på Dator & Media är under uppbyggnad. Ändå menar Ida Sjösten och Tobias Hanell
att kvalitetsnivån höjts och att stora framsteg gjorts på den korta tiden i Vädurens lokaler.

som i Söderköping. Insatsen omfattar personer
med olika typer av fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar som gör vardagen för
svår att klara på egen hand. I Söderköping finns
totalt 8 olika verksamheter, cirka 65 personer är
beviljade insats och för första gången finns nu
äntligen plats för en meningsfull och berikande
verksamhet för samtliga.

-Lokalerna betyder så mycket för vår
arbetssituation. Nu kan vi dela upp oss i mindre
grupper och jobba mer effektivt tillsammans.
Framförallt så mår vi helt enkelt mycket bättre
här. Med tanke på att vi väntat i 30 år kan ni tro
att vi är nöjda, skrattar Gittan.

På företagsservice servar man företag med
diverse uppgifter inom sortering, montering och
förpackning. Pernilla Karlsson håller som bäst på
att separera magneter. Hon har deltagit i daglig
verksamhet sedan 1996 och hon lyser som solen
när hon förklarar vad hon tycker om sitt nya
kontor.

En av de stora skillnaderna från Hamrahuset
är att de olika verksamheterna i Väduren är
separerade från varandra. Trots att verksamheten
Dator & Media ligger i samma hus som
företagsservice, är det två helt skilda arbetsplatser
vilket minskar känslan av institution. Känslan
inne hos Dator & Media är den motsatta. Här
är tonen modern och ungdomlig och lokalerna
är fyllda med digital utrustning för bland annat
fotografi och musikredigering.

-Jag trivs här. Stämningen är härlig och jag kan
både jobba och få lugn och ro. Det blev bara
stökigare med åren i Hamrahuset, det var skönt
att äntligen få flytta, säger Pernilla.
Gittan Carlsson-Bäckman, stödpedagog, började
arbeta inom kommunens dagliga verksamhet
1983. Hon berättar hur den första skrivelsen om
önskan om bättre lokaler gick redan 1989.

FLEXIBEL, KREATIV VERKSTAD

Tobias Hanell skapar digitala matsedlar, bygger
ihop datorer och producerar musik. Han
hade svårt att finna sig till rätta i det trånga
Hamrahuset och upplevde inte att han lärde sig
så mycket på dagarna. Idag trivs han som fisken i
vattnet, utvecklas massor och fungerar också som
IT-stöd på seniorcenter Blå Porten.

-Här har vi struktur och ordning, det mår jag
bra av. Uppgifterna jag gör här gör nytta på
riktigt, det är superkul och lärorikt. Skillnaden är
jättestor, förut gick jag helst inte till jobbet. Nu
tycker jag bara att det är roligt, säger Tobbe.
Ida Sjösten, stödpedagog, betonar att
möjligheterna i Väduren skapar en ökad
flexibilitet som gör verksamheten bättre. Tack
vare att det nu finns utrymmen att både jobba
och ha rast i kan tiderna få variera lite och
personalen har lättare att hjälpas åt.
-Ett mycket viktigt uppdrag för oss i daglig
verksamhet är att hitta styrkor hos varje individ
och lotsa personer framåt. Tack vare flytten kan vi
som jobbar här erbjuda riktigt bra arbetsuppgifter
som stärker målgruppen. Nu har vi äntligen mer
tid - och rum - för en verksamhet av hög kvalitet.
Det värmer i hjärtat, ler Ida.
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Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur.

En skön molnig dag vid stranden.

Malaysia, i och utanför storstaden!
Så här års vore det inte helt fel att vara i Malaysia.
Själv sitter jag hemma här i Sverige, 3 minusgrader
jämfört med 30 plusgrader.Istället för att vara där
ska jag skriva om när jag och min sambo Tilda reste
till Malaysia. Allt var inte direkt planerat i detalj när
vi åkte. Men en sak var säker och det var att vi skulle
börja resan med att se oss omkring i huvudstaden,
alltså Kuala Lumpur.

Staden är stor och trevlig att gå omkring i. Vi började
med att gå rakt in i ChinaTown som det heter, en marknad med massor av folk och massor av prylar, blommor
och mat som säljs tätt inpå varandra. Vi gick mest omkring och tittar på vad som såldes utan att direkt köpa
någonting. Men för den som är köpsugen är det mesta
väldigt billigt i hela Malaysia.
Under dagen fortsatte vi genom staden och gick in i
en stor park som kändes lite halvtropisk med vattendrag,
djurliv och mycket växter. Där mötte vi två studenter
som ville stanna och ta kort på sig själva med mig och
min sambo på bild, eftersom dom inte är vana vid att se
svenskar som är så mycket längre än vad dom själva är.
Killarna verkade glada så vi bjöd på oss själva och fastnade på bild med dom.
När det började bli mörkt gick vi mot Petronas Twin
Towers. Byggnaderna syntes väldigt tydligt med sina 88
våningar. När vi stod på marken precis nedanför byggnaderna kändes det mäktigt. Ett häftigt bygge måste jag
säga som lyste upp staden rejält på kvällen.
Men något som var mycket häftigare än flådiga miljardprojekt i storstaden var när vi tog oss till naturen på ön
Langkawi 50 mil bort. Där finner man ett lugn både i
den lilla staden och i alla andra delar på ön. Ett stenkast bort från vårt enkla boende vandrade bufflar ute
på träskmarken och höns levde livet på stora ytor. Lite
här och där såg man hus som folket bodde i men även
turistboenden.
Tio minuter bort till fots hade vi en stor strand

som sträckte sig långt bort, vattnet var nästan lika
varmt som i luften, det vill säga riktigt varmt!
Mitt på dagen var det så varmt och fuktigt i luften att
man mer eller mindre var tvungen att ta det lugnt. Det
var först på kvällen som man blev till människa igen, då
hade solen gått ner och det kändes mer behagligt att gå
runt på gatorna för att kolla läget och leta restaurang.

Vi tillbringade även några dagar längre in på ön där vi
bodde i en liten stuga. För att komma dit hyrde vi en
moppe, vilket är en väldigt bra fordon att röra sig fritt
med överallt.
En dag bestämde vi oss för att ta oss till västra delen
på ön, vilket inte tog så lång tid eftersom ön bara är cirka
två mil från ena sidan till andra.
Platsen vi åkte till har en attraktion man inte får missa. Nämligen en linbana. Och det kan ju låta lite töntigt.
Fast nu råkar ju det här vara världens brantaste linbana
och det är coolt! Linbanan är dessutom 2,2 kilometer
lång, sträcker sig mer än 700 meter över havet och man
kan välja att åka linbanan med glasgolv, fräckt va! Vyerna
från toppen är en riktig panoramautsikt över öar och hav.
När vi var där byggdes något som hette SkyBridge,
alltså en lång bro som sträcker sig mellan två bergstoppar,
hade den varit färdigbyggd skulle vi givetvis gått ut på
den också.
På väg tillbaka mot vår stuga åkte vi med moppen och
får syn på en liten skylt. På den skylten står det att ett
vattenfall finns en liten bit in i den tropiska skogen. Vi
stannade och gick dit för att kolla. Medan vi gick upp för
en slingrig väg möttes vi av massor små apor som satt lite
här och där, en del av dom sprang runt och busade bland
stenar och träd.
När vi kom fram till vattenfallet så var det cirka 30
meter högt med relativt lugnt vatten som rann ner. Nedanför vattenfallet fanns redan lite folk som var där och
badade, vi hade badkläder med oss så vi hoppade också i.
Just här är det en väldigt lugn oas, även i vattnet.
Däremot borta vid dom stora stränderna finns dock ma-

neter stora som brunnslock som man ska passa sig för.
Både jag och Tilda fick lära oss den läxan när det kom
en osynlig jävel som brände oss båda på benen. Som tur
var fanns badvakter där som gav oss vinäger som faktiskt
hjälpte till att bli av med smärtan. I efterhand fick vi också veta att det även hälsar på rent livsfarliga maneter runt
ön, det kan vara bra att veta om för den som är badsugen
på Langkawi.
Förutom maneter i vattnet kollade vi på kampsport
där dom slog varandra blodiga i ett stort arrangemang.
Lite grövre våld än vad vi trodde innan, men kampsport
verkar vara ganska stort på den här ön. Då vi var ute
på promenad i bygden kunde vi ibland se personer som
tränade i sina trädgårdar med boxningssäckar. Folk från
olika delar av världen deltog i arrangemanget, en från
Irland, så vi hejade på honom.
Kvällsmarknader är också populära. När solen gått ner
börjar dem sälja nytillagad mat och andra roliga livsmedel som man inte är van vid att äta. Även kläder och småsaker såldes men temat var annars färsk mat av olika slag.
Langkawi är ett lugnt och skönt ställe på flera sätt. Man
känner sig välkommen, tempot är som det borde vara. En
massage eller middag intill stranden kostar inte mycket
pengar. Ön är såklart begränsad, så om man är ute efter
att göra saker hela tiden är det lagom att vara där en
vecka, två veckor för den som gillar att meditera och vill
lära känna ön.

Emil
Friis
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Frost på tapeten
Kylan var något som skapade spänning i berättelserna vi barn fick lyssna till. Isande köld kom upp som
ämne under hela vinterperioden.

När vi gnällde över att behöva lämna den varma bädden
på morgonen fick vi höra om rekordkalla dagar och nätter i början av 1940-talet. Vi skulle inte klaga över att det
bara var 14 grader i sängkammaren! Vi skulle vara glada
över att det var så mycket som 14 grader!
”Här är det ingen frost på väggen!” sa pappa. ”Men
det var det på 40-talet. Vi kunde inte ens se mönstret
på tapeten. Och innan vi kunde få vatten till kaffe och
gröt fick vi slå hål på isen i vattenhinken. Vattnet var
bottenfruset!”
”Nja, bottenfruset var det väl inte”, sa mamma, ”men
en isskorpa var det ju.”

Snart är det jul och rött är såklart den färgen vi jobbar med mest denna tid. Men att blanda Burgundi
julstjärnans bordeuxfärg med blå och rosa hyacinter och en senapsgul tomteluva är så härligt
tillsammans.

Stolt florist - javisst!
När jag sökte in till floristgymnasiet för 15 år sen var
det riksintag och höga poäng för att komma in på
utbildningen. Jag hade lite flyt och kom in som
reserv. Förra året blev det inte någon ny klass för det
var för få sökande.

Beror det på yrket, att det finns flera
floristutbildningar nu eller arbetsbrist?
Ja, inte är det arbetsbrist i alla fall, sedan jag bestämde
mig för att bli florist har jag haft jobb. Arbetade extra
i blomsterbutik under mitt sabbatsår mellan 9:an och
gymnasiet. Jag arbetade även under gymnasietiden kvällar och helger.
Även då hade jag min häst Caramelle, och det är inte
gratis med häst, så det var bara att jobba.
När jag tog studenten hade jag en fast tjänst i en annan butik i Norrköping.
Och nu har jag haft Ängens blommor i Söderköping
hela nio år.
För någon månad sen var jag och pratade med syokonsulenter om varför vi behöver flera florister.
Jag menar på att det är viktigt med utbildning, att vi
som florister har kunskap om växter och snittblommor
som vi delar med oss av och vi vill inspirera och skapa
efter kundens önskemål.

Detta yrke är fantastiskt, jag blir lika glad varje vecka
när en ny container med krukväxter rullar in i butiken.
Att denna tid följa jullökarnas blomning, alla de olika
julstjärnornas färger och former, julrosens elegans är
fantastiskt.
När snittkylen är påfylld kan jag bara stå där och
inspireras av alla färger och former och det kliar i fingrarna för att få binda den vackraste buketten till våra
kunder.
Arbetstiderna kan vara en orsak till att färre väljer att
jobba i butik. Nu till jul är det som mest jobb och vi
kämpar på med julgrupper och tulpanbuketter långt in
på kvällarna när säsongen drar igång.
Jag har jobbat varje julafton i säkert tio, femton år,
men är man uppväxt med en bonde till pappa och en
mamma som undersköterska så är julafton som vilken
arbetsdag som helst. Visst får man offra lite för att få
jobba med det man älskar.

Malin
Wastesson

Det här var morgonsamtalen. På kvällen var det andra
berättelser. De kunde handla om hur det var för pappa
att arbeta i skogen, när det var köldrekord.
”Jag minns när jag skulle hämta upp en stock som låg
i ett kärr och isen brast. Fort som ögat tog jag mig hem,
dyngblöt. Aina, hästen, sprang så det löddrade om henne.
När jag skulle kliva av stöttingen hade kläderna frusit.
Det var som att gå i en rustning från stallet och hem.
Men inte blev jag sjuk!”
Vi barn förstod att de var starka, människorna på 40-talet.
”Och det gick åt ved ska ni veta, för att vi inte skulle
frysa ihjäl. Ibland var vi tvungna att elda upp en del av
möblemanget.”
”Nja, det gjorde vi väl inte”, sa mamma.
Pappa brydde sig inte om hennes kommentar.
”Och det ska ni veta att hela ledstången ner till farstun
var täckt av is.”
Vi rös, när vi tänkte på hur kallt det måste ha varit.
Pappa såg lite illmarig ut.
”Nej, nu kom jag på, vi hade ju ingen ledstång förrän
1950.
Oh, vad vi skrattade åt den lustigheten! Både mamma
och pappa och min bror och jag och vi behövde skratta,
vi barn, så vi fick upp värmen. Pratet om vintrarna på
1940-talet gjorde oss alltid lite småfrusna.

Marianne Wik

50 kr för varje såld annons
går till Guldkants
viktiga arbete

30 Krönika
kökSDESiGN
NORRköPiNG
kökSDESiGN
NORRköPiNG
EttFinspångsvägen
av Sveriges STÖRSTA
sortiment till ett av
131
Finspångsvägen
131
kökSDESiGN
NORRköPiNG
kökSDESiGN
NORRköPiNG
öPPNAR
NykökSUtStÄLLNiNG
kökSUtStÄLLNiNG
marknadens
BÄSTA
priser
öPPNAR
Ny
(fdEneby
Enebyjärns
järnslokaler)
lokaler)
(fd

Välkomnatill
till
Välkomna
Välkomnatill
till
Välkomna

Finspångsvägen131
131 (fd
(fdEneby
Enebyjärns
järnslokaler)
lokaler)
Finspångsvägen
Nya
luckor
eller
öPPNAR
Ny
kökSUtStÄLLNiNG
Nya
luckor
eller
- Nya
luckor
eller ett helt
nyttkökSUtStÄLLNiNG
kök
Köksdesign
öPPNAR
Ny
Nya
luckor
eller
etthelt
heltnytt
nyttNorrköping
kök
Nya
luckor
eller
kök
ett
helt
nytt
kök ett
ett
helt
nytt
kök
Nya
luckor
eller
Nya
luckor
eller
Ettav
avSveriges
Sveriges
Välkommen
Ett
Ett
av
sveriges
största
Ett
av
sveriges
största
STÖRSTA
sortiment
ett
helt
nytt
kök
STÖRSTA
sortiment
ett
helt
nytt
kök
VVåårNytt
att
boka
ett
aammpkök
PREMiÄR
SNytt
SMyGPREMiÄR
sortiment
tillett
ett
av
PREMiÄR
SMyGPREMiÄR
vkrke
ett
avmarknadens
marknadens
sortiment
till
av
tilltillett
av
nspakök
kann-j j
Ett
av
sveriges
största
Ett
av
sveriges
största
i
HöSt!
Ons.
–
tors.
1-2
Maj
i
HöSt!
BÄSTA
priser
Lör.
–
Sön.
20-21
April
kostnadsfritt
2
marknadens
bästa
priser
Ons.
–
tors.
1-2
Maj
BÄSTA
priser
Lör.
–
Sön.
20-21
April
2
marknadens bästa priser
0
t
0
i
%
l
l
%
PREMiÄR
GGäälle ver
SMyGPREMiÄR
sortiment
till ett av
PREMiÄR
SMyGPREMiÄR
Välkomna
att
boka
sortiment
till
ett
Välkomna
att
boka
Kl.10.00
-14.00
14.00
Kl.10.00
-av
hembesök
Välkomna
bokakostnadskostnadsVälkomna
boka
kostnadsfritt
hembesök
Lör.–att
–att
Sön.
20-21
April
marknadens
bästa
priser
kostnadsfritt
hembesök
Lör.
Sön.
20-21
marknadens
bästa
priser
fritt hembesök 011-33 11April
30

011-33 11 30

k3at
r18.00
Kl.10.00ll–e–r18.00
Kl.10.00
t.t.oo.m
.m
300/4/4
Ons.––tors.
tors. 1-2
1-2Maj
Maj
Ons.
Kl.10.00––18.00
18.00
Kl.10.00

fritt hembesök
011-33
11 30
011-3311
1130
30 - 14.00
011-33
Kl.10.00
Kl.10.00
- kostnads14.00
Välkomnaatt
att
bokakostnadsVälkomna
boka
Öppettider
tisdag
ochfredag
fredag
14-18
fritthembesök
hembesök
011-33
11
30 tisdag
Öppettider
och
14-18
Öppettider
tisdag
ochfredag
fredag
14-18,
lördag10-14
10-14
fritt
011-33
11
30
Öppettider
tisdag
och
14-18,
lördag

Tel011-331130
011-331130 Mobil:
Mobil:072-350
072-35032
3225
25
Tel
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
fredrik@koksdesign-norrkoping.se
sese
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
www.koksdesign-norrkoping.
Öppettidertisdag
tisdagoch
och
fredag14-18
14-18
Öppettider
fredag

Tel011-331130
011-331130 Mobil:
Mobil:072-350
072-35032
3225
25
Tel
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se www.koksdesign-norrkoping.
www.koksdesign-norrkoping.
Fredrik@koksdesign-norrkoping.se
sese

Öppningskampanj
Öppningskampanj
Nyaluckor
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya
Öppningskampanj
Öppningskampanj
Nyaluckor
luckoreller
ellerhelt
heltnytt
nyttkök.
kök.
Nya

2200%
%
2200%
%

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Ulla var med och startade Focus
Fritidsgården Focus öppnade hösten 1973 i det gamla
barnhemmet vid riks 15 som man sa på den tiden,
numera E22. Innan öppnandet så hade det varit
aktiviteter i huset för ungdomar med bl.a. lokala band
men inte under Fritidsnämndens försorg som det
blev i detta fall. Under hösten detta år startades den i
ny regi med en ny tillsatt föreståndare, Ulla Forsman.
Ulla hade flyttat hit ett par år tidigare med sin make
och familj från Stockholm.

Ulla hade arbetat och startat upp flera ungdoms- och
fritidsgårdar i Tyresö kommun söder om Stockholm under sextiotalet. Hon såg en annons där barnavårdsnämnden sökte nya medarbetare, hon sökte, fick jobbet och
gick flera utbildningar runt omkring i Stockholm. Det
tog bara något år så var hon föreståndare för ett par gårdar. Det var ny mark som trampades eftersom Ulla hade
sysslat med musik och sång sedan tonåren då hon var ute
och turnerade med Vårat Gäng. I samband med det så
träffade hon sin man Johnny Forsman och de startade en
grupp som hette Johnny Svängmans Show. De turnerade
runt i parker och på diverse scener i Sverige i flera år men
vartefter så kände Ulla att hon ville vara hemma mer och
det var då hon gick vidare till att arbeta med ungdomar.
Undertecknad är dotter till Ulla och jag vill återge lite
av mina tonårsminnen samt intervjua min mamma för
att höra hennes berättelse då jag faktiskt har varit både
besökare under tonårstiden samt ledare på Focus. Både i
dåtid och på 2000-talet. När Focus startade på sjuttiotalet såg saker och ting lite annorlunda ut. Det var inte en
massa EU regler eller CV tvång som det är nu för tiden.
Nej, det var lite lättare på många sätt och vis.

- Konst
- Konärsmaterial
- Presenter
- Restaurera
Prästgatan 2, Hagatorget,
Söderköping
Tel 0121-121 35
GALLERIHASSEL.COM

”Ulla hade arbetat och startat upp flera ungdomsoch fritidsgårdar i Tyresö kommun söder om
Stockholm under sextiotalet. Hon såg en annons
där barnavårdsnämnden sökte nya medarbetare,
hon sökte, fick jobbet och gick flera
utbildningar runt omkring i Stockholm. Det tog
bara något år så var hon föreståndare för ett
par gårdar...”

Åängen 2, Söderköping,
Tel 0707-80 21 98
aangensbedandbreakfast.com

Välkommen till oss
på Hagatorget 1
För att boka tid
ring: 0121-150 25
eller boka online på
naprapaterna.net

@naprapaternasoderkoping

Jag handlar lokalt för
personlig service

Jag och några kompisar var ute på stan under sommaren
-73 och gjorde en namninsamling om att vi ville ha en
ungdomsgård, som vi kallade det. Jo då, sagt och gjort vi
fick ihop en hel bunt med papper och namn så vi travade
käckt ner till kommunhuset som låg i gamla Tingshuset.
Tänk att vi direkt fick träffa en fritidsintendent som bjöd
in oss på sitt kontor. ”Vi vill ha en ungdomsgård” skallade
vi! Jo då, sa han. ”Det har vi tänkt att starta men vi har
ingen som kan sköta den”. ” Ja, men ring min mamma.
Hon har jobbat som föreståndare i Stockholm”. Och
sedan så var rullningen igång. Otroligt va? Säkert sker
enkla rekryteringar idag men jag tror att det här var lite
exceptionellt. Och det är det här som jag vill prata och
fråga min mamma om. Så jag gjorde en liten intervju
med henne helt enkelt.
På frågan om hur hon tyckte det var att starta här i Söderköping så berättar hon ” Vi hade ju inte så mycket resurser på den tiden och vi hade bara öppet ett par kvällar
i veckan samt ett par eftermiddagar. Jag kände också att
det var lite svårare att komma ungdomarna nära och det
tog nog ett tag men sedan så löste det sig och flertalet av
dem som gick på Går´n blev ju sedermera som vänner
som man morsade på när man möttes på stan. En av dem
är söderköpingsbon Roffa Samuelsson. Jag försökte också bjuda in polisen på en fika för att ungdomarna skulle få
en bra relation till polisen men det gick inget vidare. En
polis i Norrköping uttryckte sig ”Vågar man det”? Och
ungdomarna höll på att tappa hakan när polisen kom in.
Nyfikna blev de, men tyvärr så fick vi ingen rutin på det.
Jag kan också säga att jag saknade föräldrarna till ungdomarna. Dem såg man aldrig till och jag har också minnen

av att man kunde höra skvaller om att ”på fritidsgården
går det bara ungdomar med problem”. Och det är klart
att vissa hade bekymmer både hemma och i skolan men
i det stora hela var det vanliga skötsamma tjejer och killar
som var besökare. Ibland kommer det fram någon vuxen
medelålders man och säger ”Hej Ulla! Och jag blir så
förvånad att de känner igen mig, många år har ju gått”.
Du startade ju rockbandstävlingar också på Focus? Kan
du berätta lite om det? ”Ja, musik har ju som bekant alltid
legat mig nära och vi hade ju band som spelade då och då.
Vi körde igång och det kom band från Norrköping också
och det var säkert mun- till munmetoden som gjorde
det. Jag kommer ihåg att Kalle Bah, reggae bandet från
Skärblacka var med. Söderköpingsgrabbar som Magnus
Larsson, trummis och Fredrik Alho som spelade gitarr
träffar jag på även idag. Efter att alla band hade fått spela
under terminen så hade vi final. En gång i Ramunderskolans aula och en gång i Brunnssalongen. I Brunnsladan så drog ett band igång en rökbomb så att larmet
utlöstes. Brandkåren kom och de var inte så glada förstås.
Dessa bandtävlingar fortsatte säkert efter min tid”.
Vad gjorde ni mer på Focus? ”Vi hade filmkvällar, matlagningskurser, diskussionsgrupper och där var ju du delaktig (undertecknad), porslinsmålning, sömnad, pingis
samt biljard. Vi hade pingistävling och den höll min man
Johnny i. Han kände ägaren av Norrköpings taxiflyg så
de bästa i turneringen fick flyga över skärgården här ute.
Det var ju inget dåligt pris på den tiden”.
Hette gården Focus när ni öppnade? ” Nä vi hade en tävling om att gården skulle döpas. Och det var en kille som
jag kommer väl ihåg som vann. Jonny ”Anka” Andersson
heter han. Jag träffade honom för ett par år sedan och vi
kände igen varandra båda två. Det var roligt att ses efter
så många år”.
Hur länge arbetade du på Focus? ”Från 73-86. Jag gick
sedan vidare med annat arbete inom Fritidsnämnden.
Jag var med och arrangerade Söderköpings 800 års jubileum 1986. Med kungabesök och presenter till alla barn
som föddes det året. Sedan bestämde vi att vi skulle flytta
till Dalarna efter några år och jag gick i pension runt
90-talet. Och nu är jag tillbaka igen.”
Det var många minnen och händelser och personer
namn som kom fram när mamma och jag satt och pratade om den här tiden. Varken tid eller plats finnes för
att återge allt detta men helt klart så är jag stolt över att
jag fått varit med och sett hur gården skapades och att
det bara var av en slump att det blev mamma som gjorde
det, eller hur?

God Jul och Gott Nytt År.

Christina
Forsman
Nilsson
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”Julen - vi styr inte så mycket med det. Hummer och
champagne på julafton och en helstekt kalkon på juldagen, lite
paté i matskålen till oss, sedan är alla glada och nöjda.
Matte säger att hon har tomtar på loftet året runt, och att
det räcker så bra.”

Sunes Jul

Nu är jag här igen, Lilla Sune.
Hösten har dykt upp bakom knuten, och då också en
hiskelig massa lera.
Det sipprar mellan tårna, äckligt!
Hästar och bilar har förlorat sin ursprungsfärg, allt är
Grått Grått Grått Grått, med inslag av torra löv och
ännu mera lera.
Men vet Ni?
Bara att huka i goa pälsfällen, det kommer bättre dagar.
Här är väl ungefär som vanligt. Roliga saker, tråkiga
saker och sorgliga saker. Tycker vi börjar med det sorgliga, så är vi av med det.
Ni vet vår lilla bitch pudeltiken TinTin, hon har
bitchat sig ända in i hundhimlen. Nu tror jag hon sitter
där med näsan i vädret och blir ompysslad av alla andra
runtomkring. Nyklippt och nybadad, doftande rosor och
inte hästskit.
Så en läskig olycka, sådant som händer, men det behöver väl inte hända här?
En liten söt häst, knappa en meter över backen, han
kom i vägen för en bakhov från en jättehäst, så nu är han
i hästhimlen. Så tokigt det kan gå.
Hemskt var det också med grisbilen som välte borta vid Gisselö. Vi var där i grannhuset när hela rasket
brakade ner i diket. Fy tusan säger jag bara, det vill jag
aldrig mera vara med om. Inte för att jag hundligen var
inblandad, men det var ett stohej utan like, folk, brandbilar, grisar överallt.
Jag vet, man får inte svära, men rävj....n är tillbaka. Vi
som trodde han flyttat, eller kanske tagit sig till rävhimlen, men icke, han kom bara knallande här en kväll och
knep med sig en anka.
Hur fräck får man vara egentligen? Betänk nu vilket
jäkla liv det blir när jag jagar hönorna. Där är ju heller
inte tanken att ha ihjäl dem, bara ha lite roligt.
Nästa punkt, tråkiga saker.
Det är väl att man måste ha täcke på sig när man
skall ut, att man väl inkommen från en promenad blir
instängd i hallen trots att fällarna ligger och väntar på
en. Ni vet, leran mellan tårna.
Så finns det en beställd tid hos Veterinärskan. Betyder
väl blodförlust och allmänt lidande.
Nej nu får det vara nog med eländes elände.
Nu blir det bra och roliga saker.
Matte och grannkärringen har varit i Spanien och
vandrat. Skrev ju förra gången om att vi alla här på gården var med och tränade. Alla och alla, det var de tvåbenta och så vi hundar. Hörde sista dagen innan de åkte
att Pilgrimsleden de skulle gå på var 80 mil.
Va???????
80 mil, hade de blivit galna? Skulle de aldrig komma
hem igen?
Sanningen var lite mitt emellan. Leden är 80 mil, men
de fuskade! Knallade 10 av dessa 80.
Åkte buss resten, bodde på hotell, och någon stackars
busschaffis fick köra runt på deras bagage.
Ett par mil om dagen klarade de av, bra jobbat tycker
jag.
Inte ett enda skavsår, inte ett plåster gick åt. Det mest

förvånande av alltihopa är att Matte stod på benen hela
tiden. Inte en enda vurpa, inte ett nedslag, inte nått.
Hennes normala tillstånd är ju annars att utöva de mest
våldsamma piruetter med påföljande fall. Ja ja, undrens
tid är inte förbi!!
Just nu är Husse någonstans ”långtbortistan”. Här
hänger jag med min hjärna inte med lägre.
Jag får säga som jag hört att någon vis man sagt en
gång i tiden
Ur led är tiden.
För när vi nästan skall gå och lägga oss, ringer Husse
och säger hurtigt God morgon.
Har han gått och blivit knäpp på gamla dar?
I väg for han i alla fall, jag tar med jobbet sa han (var
det inte semester han skulle på?) och packade ner dator,
mobil och en liten ynklig almanacka.
Då började jag fundera på hur det skulle se ut om alla
tog med sig jobbet när de skulle resa bort
Tänk så här, våra kära grannbönder, Örjan, Ruben,
Ove med damer (törs inte kalla dem Kärringar) drar till
Arlanda och checkar in sina John Deer.
Så är det eviga pratet när någon här i huset skall iväg.
Vad skall med, Vad skall inte med? Gissa hur många
gånger jag hört den frågan avhandlas?
Behövs verkligen den lilla akutmottagningen? Undrar
den manliga halvan av huset, helt övertygad om att det
finns sjukhus dit han skall, om nu något skulle hända.
Är det inte bra att ha en skjorta i handbagaget? Undrar den kvinnliga, som kallt räknar med att bagaget kan
vara försenat, eller på en helt annan flygplats i en helt
annan del av världen.
Stödstrumpor? Bra för och på gamla ben.
Gissa om han hade behövt en skjorta, tandborste hade
väl heller inte legat i vägen, det var i alla fall så jag tolkade
telefonsamtalet.
Förstår Ni, om man sätter tassarna runt huvudet och
suckar djupt mellan varven?
Lilla Tyra fattar inget, hon sitter bara här i soffan och
ser ut som en urvriden skurmopp.
Vilket hon i och för sig inte kan hjälpa, man väljer inte
sina föräldrar. Tror faktiskt hon är en olyckshändelse, en
mysig sådan.
Har fattat att det snart är jul också, så fort allt går, inte
länge sedan sist.
Nu håller ju inte jag koll på dagar och månader, kollar
bara in vädret, om det är läge att gå ut eller inte, men
Matte kom ut från en sån där jätteaffär, tror det heter
Galleria, jag sov lugnt och skönt skavfötters med Tyra i
vår mysiga bilbur, då börjar det osa ilskna ord i förarsätet.
( Ja hon pratade inte för sig själv, men väl i telefonen.) På
ena sidan i affären var det Halloween, jag vet inte vad
det är, men det tar tydligen något stort som det skall
säljas till.
På andra sidan var det tomtar och girlanger.
Rakt fram Fars dag. Vad jag begrep blev hon så frustrerad, att av den långa listan hon författat hemma, allt
som skulle handlas, blev det inget av. Hon vände på
klacken och gick ut.

Tacka vet jag Hemköp i Sörping och ICA i Östra
Husby osade hon på där i telefonen. Där kunde hon hitta
vad hon skulle ha, utan att snubbla över allt annat.
Jag vet inte, har varit inne i en affär en gång, och då var
jag så liten så hon tryckte ner mig i handväskan, såg nada.
Nu gjorde det inte så mycket att hon stormade ut från
stället. Vi hade hundmat hemma.
Julen - vi styr inte så mycket med det. Hummer och
champagne på julafton och en helstekt kalkon på juldagen, lite paté i matskålen till oss, sedan är alla glada
och nöjda.
Matte säger att hon har tomtar på loftet året runt, och
att det räcker så bra.
Girlanger och pynt är i vägen, gardinerna hänger bra
där de hänger, granar barrar, och det finns folk som lever
på att baka åt andra.
Ett år tog hon in en stendöd liten gran hon hittade i
Rubens skog. Den hade nog varit ordentligt död de sista
åren, för det växte mossa på den, men inte ett barr. Där
hängde vi upp små änglar av lin, och ställde härligheten
på köksbordet. Jag tyckte den var jättefin. Det var det året
Tyra var liten valpflicka, inget fick vara ifred, så änglabeståndet krympte stadigt, och Tyra hade lite svårt att bajsa.
Men det är historia nu.
Precis som de röda rosetterna en lillmatte envisades
med att knyta om halsen på oss 4-benta. Vi kunde ju ha
blivit strypta, eller i alla fall halvkvävda. Vet inte hur hon
tänkte där?
Kom för allt i världen ihåg att gömma chokladaskarna, och mata oss inte med russin hur söta och bedjande
ögon vi än har. Jag läste faktiskt i DN, att vi kelgrisar
kan DÖ, och resa till Veterinärskan på julafton vill man
ju inte. Dyrt som attan blir det och hon vill vara ledig
och se på Kalle.
Så har vi den underbara historien om varför vi firar jul.
Matte och jag var i Östra Husby dan före dan ett år.
Utanför ICA hängde två små killar över en kundvagn
och hade ett djupt fundersamt samtal.
De var inte helt eniga, den ena visste att vi firade jul
för att Jesus hade blivit född.
Den andra hävdade å det bestämdaste att så var inte
fallet.
Jul firas för att de hade spikat upp en snubbe i ett träd.
Men han dog inte, det är därför vi har girlanger i granen.
Jag hundligen, tror det finns många svar på den funderingen.
Gott folk, ät inte för mycket skinka, motionera
ordentligt och mata fåglarna.

Hunden
Sune
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Oljemålning: Förf.

Buschdoctor
Ett par timmar innan solnedgången hittade vi plats mellan fem andra båtar och lät ankaret gå. Det fick gott fäste
i sandbottnen och vi beslog seglen och röjde upp på däck.
Det var hit vi hade varit på väg sedan vi slussat ut ur
Göta kanal. Till ön Dominica i Västindien.
Den lilla staden Portsmouth med sina färgglada plåttak låg bakom en palmprydd strand och väntade på oss.
Vi var ivriga att komma iland och lyfte vår gula jolle
från rufftaket och hivade den i sjön med ett ljudligt plask.
Vi rodde in mot land där en grupp små pojkar lekte
med en boll i vattenbrynet. När vi drog upp jollen på
stranden kom de fram till oss.
- Hi skip, I watch your dingy, sa en av dem till oss.
De ville vakta vår jolle, jaha, det kanske behövdes.
- Vad kostar det?
En av pojkarna ville ha en EC dollar.
- Nej, det räcker med femtio cent, sa en annan.
- Okey, sa jag och pekade på honom. Det är ju inte
mer än ett par kronor. Det har vi nog råd med.
- Jag heter Earl, sa han som skulle vakta jollen. Kom
ihåg mig, sa han och pekade på sin framtand där en flisa
var avslagen. Jag har en trasig tand, kom ihåg det. De var
tydligen vana vid att vita hade svårt att skilja den ena
svarta pojken från en annan.
Resten av pojkarna slokar lite men följer oss upp mot
en gatlykta medan den lille vaktmannen blir ensam kvar
i mörkret på stranden.
Natten blir het och vi dansar till ett steelbands eggan-

de rytmer. Det är när vi uttröttade och glada stapplar ner
mot stranden som vi inser vår blunder. Det var långt efter
midnatt och vår lille jollevakt finns inte kvar. Han hade
väntat och väntat på sin halvdollar, drömt och fantiserat
om vad han skulle göra med den, lyssnat i mörkret efter
fotsteg, lyssnat och väntat tills han blev tvungen att ge
upp och gå hem.
Ja det är för hemskt, vi måste försöka få tag i honom
i morgon så att vi kan betala det vi är skyldiga. Har man
själv som barn blivit sviken av vuxna vet man hur ont
det gör.
Morgonen därpå när vi ror iland ser vi några pojkar på
stranden med en stor säck mellan sig. En av dem är till
vår glädje den lille jollevakten Earl. Vi ber honom om
ursäkt att vi blev så sena igår kväll och han får en dollar.
Med ett brett leende stoppar han den i fickan på sina
shorts.
- Vill ni köpa kokosnötter eller mangos? frågar han
och pekar på säcken som står på stranden mellan dem.
Vi köper två kokosnötter som Earl öppnar med några
välriktade hugg av sin cutlass och vi sörplar i oss den söta
kokosmjölken.
De sitter på stranden och väntar på att några av besättningarna på de gästande båtarna ska komma i land så
att de kan sälja sina varor till dem.
- Är det inte bättre att ni ror ut till dem och försöker
sälja till dem ombord.
- Vi har ingen båt, säger Earl och skakar på huvudet.

Vi har fortfarande dåligt samvete för kvällen igår.
- Ta vår jolle och ro runt bland båtarna. Vi ropar på er
när vi ska ombord.
När vi kommer ner till stranden på eftermiddagen är vår
gula jolle uppdragen på land bredvid en gummibåt och
två av pojkarna, Earl och Breeze sitter bredvid.
- Vi sålde nästan alltihop, säger Earl med ett stort
leende. Vi har tjänat mer än vad vi räknat med. Det vi
inte sålde har vi lagt ombord på er båt.
Det här var ju lyckat, mat och jollevakt helt gratis.
- Ni kan få låna jollen i morgon också.
Morgonen därpå vaknade vi av att någon knackade på
skrovet. När jag kom upp på däck såg jag ingen, men i
vattnet nedanför lejdaren låg Earl och Breeze. De hade
simmat ut till oss.
- Kan vi låna jollen idag? Vi har massor med frukt
att sälja.
Varje dag kom en tre, fyra pojkar simmande ut till
Yemaya, kom ombord en stund, lekte och dök från bogsprötet innan de gav sig ut på sin försäljningsrunda bland
de ankrade båtarna. Varje kväll låg det alltid några bananer, mangos eller kokosnötter till oss på däck.
En dag blev jag sjuk, fick hög feber med diarré och
våldsamma kräkningar. Jag stoppade i mig den antibiotika vi hade ombord men inget hjälpte. Jag kunde inte ens
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”Han höll fram en glasburk med en mörkgrön grumlig soppa.
- Drick det här så blir du bra, sa han och räckte fram burken.
Den romdoftande medicinmannen i fråga såg inte så
förtroendegivande ut i sin solkiga tröja och nötta shorts.”
Foto: www.pixabay.com

få i mig en munfull vatten utan att få kramper och spy.
När pojkarna kom ombord på morgonen orkade jag
inte gå upp på däck utan vinkade lamt åt dem från kojen.
Dagen efter kom Breeze och Earl tillbaka med en
äldre man som jag ofta sett sitta och dricka rom på Leonardos Bar vid stranden. Han presenterade sig som Mister Stout. Han var karibindian och påstod att han var
buschdoctor, upplärd av sin farfar i Karibreservatet. När
han hade hört om mina symtom hade han gett sig ut i
djungeln och plockat örter som han kokat.
Han höll fram en glasburk med en mörkgrön grumlig
soppa.
- Drick det här så blir du bra, sa han och räckte fram
burken.
Den romdoftande medicinmannen i fråga såg inte så
förtroendegivande ut i sin solkiga tröja och nötta shorts.
Soppan han kokat var besk men jag drack ändå en
klunk för att vara artig och gjorde mig beredd att rusa in
på toaletten. Till min förvåning fick jag behålla vätskan.
Jag tog ytterligare en klunk, och ännu en. En behaglig
värme fyllde magen och spred sig ut i hela kroppen.
Jag hann se Mister Stouts leende som i en dimma
innan jag föll omkull på kojen och somnade.
På morgonen när jag vaknade var febern borta och
magen helt i ordning.
Mister Stout ville inte ha betalt för sin örtmedicin
men kunde tänka sig ett glas rom och någon öl då och
då. Min inställning till honom förändrades helt, från fyllegubbe till magisk medicinman. Vi blev goda vänner
och drack ofta en öl tillsammans på Leonardos Bar. Han
gladdes över min nyfikenhet och intresse för hans folk,
karibindianerna som bor i ett reservat på den vindpinade
östra sidan av Dominica.
- Du kan följa med mig dit om du vill och se hur vi
lever, sa han och tog en klunk ur sin ölflaska. Jag ska snart
åka hem ett tag.
Den stora nackdelen med att långfärdssegla är att
man ogärna lämnar sin båt utan tillsyn någon längre tid.
- En annan gång, sa jag.
Nio år senare var jag tillbaka i Portsmouth igen. Den
här gången hade jag flugit Jumbojet över Atlanten till
Antigua och därifrån tagit en färja till Dominica. Den
sista biten hade jag skumpat fram i en gammal buss på
gropiga vägar från hamnen i Rosseau.
Jag hade fått ett resestipendium av Författarfonden
för att göra research inför boken Söndagsön jag höll på
att skriva. En historisk sjörövarberättelse som till stor
del skulle utspelas hos karibindianerna i Västindien. Jag
hoppades att Mister Stouts erbjudande om att följa med
honom till Karibreservatet fortfarande gällde.
Största möjligheten att stöta på honom var troligen
på Leonardos Bar. Han var inte där men skulle komma
tillbaka inom några dagar fick jag veta.
Ägarna, Leonardo och hans fru Yoyslyn var glada att
se mig igen efter så många år, men bakom det välkomnande leendet fanns en bekymrad min.
- Det är mycket som har förändrats sedan du var här
sist. Det är inte lika vänligt som du minns.
Leonardo pekade ut mot bukten.
- Precis där ni låg med er båt hittades ett holländskt
par mördade i sin båt för två månader sedan.
- Det hade något med droger att göra, sa Yoyslyn.
Dessutom har flera utländska turister blivit rånade när

de varit ute på kvällen. Så håll dig hemma på kvällarna.
Det har kommit in droger till Dominica och det har hänt
hemska saker.
Mitt vänliga tropiska paradis hade förvandlats till en
hotfullt skrämmande plats där vita turister var lovligt
villebråd.
Det var sen eftermiddag och jag ville få ett uppfriskande bad innan solen gick ner. Ett ungt par var de sista
som lämnade stranden och den låg öde. Jag lämnade min
väska hos Leonardo, lade kläderna på stranden, sprang ut
i vattnet och kastade mig i den första brytande vågen.
Jag simmade och dök medan solen sjönk allt närmare
horisonten. Det var värt resan hit.
Det var när jag skulle gå upp som jag märkte att det
hade kommit ner en man på stranden. En atletisk man
med långa rastaflätor som inte släppte mig med blicken.
Varför stirrade han på mig? Vad var han ute efter?
Vill han ha mina kläder kan ha ju bara ta dem och sticka.
Jag låg en stund i strandkanten och lät mig vaggas av
de inrullande dyningarna medan jag hela tiden iakttog
mannen i ögonvrån. När han för ett ögonblick såg åt ett
annat håll reste jag mig ur vattnet och skyndade upp mot
mina kläder.
Mannen kom springande efter mig och grep mig hårt
i armen.
Jag tyckte mig se hat och avsky i hans ansikte.
- Har du varit här förut? väste han fram.
Greppet han höll mig i var hårt. Allt för hårt.
- Ja, men det är…många år sedan…jag seglade hit…
sa jag och försökte vrida mig loss.
Han såg på mig med ett par rödsprängde ögonvitor.
- Hade du inte en gul jolle som vi grabbar fick låna?
Kommer du inte ihåg mig, Earl med den trasiga tanden.
Han pekade på sin framtand där en flisa fattades.
Earl? Javisst var det Earl. Nu kände jag igen honom.
Trots den yviga frisyren.
Den lömska rånmördaren på stranden förvandlades
på ett ögonblick till en glad liten pojke i tolvårsåldern.
Han släppte greppet om min arm.
- Tänk att du är tillbaka, sa han och skrattade.
- Kom så tar vi en öl och du kan berätta för mig vad som
händer här på Dominica, sa jag. Det går så många rykten.
Medan vi drack våra öl hade Earl skickat bud och en
efter en dök de upp under kvällen. De små pojkarna som
nu blivit män: Breeze, Boysie-Ben, Brian, och Felix.
Med sådana vänner kände jag mig trygg och den nyss
så hotfulla ön blev åter mitt tropiska paradis.
Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG
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Tankar kring
omvärlden och miljön
Har hela vårt jordklot fått fnatt eller kramp
eller kan det vara något nytt påfund av Tramp
Har det må hända med miljön att göra
eller Brexit och underhusets ljudligt stökiga röra
Eller är det Putin och hans klan oligarker
som på världskartan flyttar kring sina marker
som håller i taktpinnen i någon sorts orkester
var efter vi andra blott får sopa upp rester
Det finns nog i omvärlden många ”ägg”
och förmodligen deras tränade ”ättelägg”
som kan ställa till så vårt jordklot får fnatt
man funderar på hur det skulle var(i)t
Om kanske vänskapens anda fått råda
då hade det varit annat ljud i vår låda
där vänskap är motto och gyllene regel
kan hända vår värld sett en annan spegel
Det är inte lätt och ingen kan riktigt veta
hur det hade varit utan vårt lands egen Greta
Den folkrörelse hon satt igång kan säkert bli
en färgklick av rang på vår herres staffli
Även om civil olydnad inte är riktigt rätt
så har hon nog många en hästspark gett
vi kan inte såga av grenen på vilken vi sitter
vi har nog att inse att tillvaron kan bli bitter
Det gäller att ta tag i problemet från grunden
och inte förbruka vårt jordklot på stunden
nu tävlar man om vilket sätt som är bäst
vi alla är välkomna dit som åhörargäst
Efter krisjournalisternas beska domedagsprat
tror ingen därefter är morsk och kavat
och när staten går miste om drivmedelsskatten
Magdalena får mardrömmar långt in på natten

För var ska nu staten få medel att driva ruljangsen
när bilparken blir som fornfynd utställd på Skansen
och alla ska skäms som av någon anledning flyger och far
när alla så ivrigt hyllas som hjältar när de cykeln tar
Vänner var så säker på att det spånas på hur
och att någon ny skattefiness ligger på lur
för att fylla ut den skatteflykt som nu vi gör
när rätt många av miljöskäl i fortsättningen elbilar kör

Hans
Fredriksson
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”Vi står med andra ord inför ljusens tid. Och då tänker jag inte
på LED-lampor utan på vanliga ljus som nu redan står
staplade överallt i varuhus och köpcenter. Vad vore julen utan
dem? Bara att stryka eld med en gammaldags tändsticka och
sedan är det snart både mera mys, mera ljus och mera värme.
Kan vi ens föreställa oss en jul utan dem?”

Ljusen från den gamla goda tiden
”Nu är den stolta vår utsprungen. Den vår de svage
kalla höst,” som Karlfeldt skaldade. Enligt många en
överflödig och oönskad årstid. Gustav Adolf-bakelser, just när jag skriver detta, är en tröst om än klen
när man som jämförelse har Mårten Gås en vecka
senare och därför väljer, ”den gås de svage kalle
Anka”. enligt Alfred Vestlund, man måste ju hålla
vikten nere när julbordens tid nalkas.

Vi står med andra ord inför ljusens tid. Och då tänker jag
inte på LED-lampor utan på vanliga ljus som nu redan
står staplade överallt i varuhus och köpcenter. Vad vore
julen utan dem? Bara att stryka eld med en gammaldags
tändsticka och sedan är det snart både mera mys, mera
ljus och mera värme. Kan vi ens föreställa oss en jul utan
dem? Nej, det är svårt. Men det är fullt möjligt. Ingen
skulle dö av att vi släckte dem, enstaka personer skulle
kunna må lite bättre. Vem har hört någon be sin värd
eller värdinna att genast släcka ljusen på grund av allergi
till exempel. Och ingen alls har hänvisat till omsorg om
klimatet.
Men jag tror att om något år har man insett att ljusen
är bara en ganska obetydlig hälsofara men däremot en
icke försumbar risk för miljön.
’Ljusen’ förresten? Det är inte en enhetlig grupp utan
stearinljus och paraffinljus och dessa två har lite olika undergrupper beroende på mindre skillnader i blandningar
i substanserna som ingått.
I vardagslag kallar vi alla de här ljusen som vi rutinmässigt tänder i ny och nedan för rätt och slätt stearinljus. Utan att tänka på att den större delen, fem sjättedelar noga räknat, är gjorda av paraffin, de är lätta att hitta,
ofta exponerade som de är på lastpallar. De äkta, och
numera Svanenmärkta stearinljusen kräver ofta en viss
ansträngning att leta fram.
Skillnaderna är flera men lätta att lära sig. I första
hand tittar man naturligtvis på priset. Paraffinljusen görs
av oljor som hämtas i fossila avlagringar i underjorden.
De är ofta ”förbättrade” med palmolja från de förhatliga
oljepalmsodlingarna i Ostindien. Just den saken medför
att jag undviker sådana ljus. De borde ha en braskande
etikett som upplyser om hur det förhåller sig. Palmoljan
borde vara förbjuden helt och hållet så att palmodlingarna kunde avvecklades och orangutangernas djungler
snarast kunde återföras till sitt naturtillstånd.
Stearinljus har till skillnad från de av paraffin inget
innehåll alls som hämtats ur underjorden utan framställs

av slakteriavfall. Konsistensen på ljusen blir en aning annorlunda. Smältpunkten på paraffin är 58 grader Celsius
och på stearin högre med 65 grader. Stearin är aningen
mera svårtänt och paraffinljusen blir mjukare först och
mera rinniga när de brinner. Eldsvådor i juletid, antända
av juleljus i någon form förorsakas mycket oftare av paraffin, troligen just för att det smälter tidigare. När man
blåser ut ljusen bildas av paraffin ofta en diffus rökslinga
som innehåller stora mängder små partiklar av kol.
Särskilt smålänningar - som jag själv - men även vanliga svenskar föredrar paraffinljusen och vägleds tyvärr
oftare av prislappen än av Svanenmärkningen (veterligt
ej vetenskapligt bekräftat). Stearin är 10-20 % dyrare,
men brinntiden är längre, så räknat per timme är prisskillnaden blygsam.
Det som troligen betyder mest för kunden är vad som
kan kallas för mysfaktorn. Man vill ha ljusen nära sig,
kunna känna den svaga doften och enkelt kunna flytta
dem samtidigt som man flyttar annat på bord och i fönster. Detta talar till värmeljusens fördel. De välter inte i
brådrasket men man kan bränna sig om man kommer
för nära. Värmeljusen av paraffin lämnar dessutom efter
sig en liten rund aluminiumkopp, som det just idag blivit
förbjudet att slänga var som helst. Fortsättningsvis skall
de runda kopparna lämnas in tillsammans med andra
metallföremål vid större returpunkter och då vara separat utsorterade från andra metaller. Det finns dock, eller
skall tillkomma, andra små kärl till värmeljusen.
Värmeljus bara på grund av mysfaktorn tycker jag
skall överges eller reduceras med inriktning mot ett
totalförbud längre fram, nästa jul eller så. Att klara sig
utan ljuset från ljusen är enkelt i dessa LED-ljusens
elsnåla tider. En mugg glögg räcker, sedan får mysfaktorn anses tillgodosedd. Det synliga ljuset är bara c:a 0,5
% av energiinnehållet, och som ljuskälla är alla vanliga
ljus ganska usla. Värmeinnehållet är dock bra och avges
till större delen via infraröd strålning. Det överträffar direktverkande el påtagligt och är med nuvarande prisbild
på el att föredra.
Men det finns andra sammanhang än trivsel. Ljusen avger, som sagt, utöver myset både värme och ledljus. Alla
vi åldringar, eller blivande åldringar, från landsorten vet
hur det känns när elavbrotten börjar med höststormarna:
när frysboxen måste bäddas in i filtar, varmvatten måste
åstadkommas med ett antal hopträngda värmeljus under
ett galler av något slag och maten får lagas över öppen eld.

För ett drygt halvår sedan, skrevs det om hur angeläget det var att hushållen försåg sig med ett förråd av
livsnödvändigheter, med hållbar mat för en månads behov. Det är minst lika angeläget med bränsle av något slag
till värme för värmens egen skull men också för enklare
matlagning. Ett förråd för ändamålet måste arrangeras.
Lite trist statistik kan vara befogat.
18’000 ton ljus förbrukas i Sverige på ett år. 2-3’000
ton är av Stearin (pris: 170 kr/kg) och 15’000 ton är följaktligen av paraffin, (pris:134 kr/kg) tillverkat av fossila
råvaror, som i sin tur innehåller 3,5 kg CO2 per kilo
paraffin eller 52’300 ton. Detta motsvarar CO2- utsläppen från 15’000 bensinbilar som var och en i genomsnitt
förbrukar 1500 liter bensin om året. Om vi helt slutade
använda ljus utan avseende på sort skulle vi alltså reducera utsläppen av koldioxid en del.
Med det nuvarande sättet att räkna på energipriset,
går det inte att ge en säker bild av vad som skall föredras.
Paraffin är billigast, men stearin tillverkas till större delen
av slakterirester och djurvännerna kan förmodas stegra
sig om man rekommenderar stearin som på alla andra
rimliga sätt ändå vore att föredra.
Våra gamla eldfarliga och koldioxidspridande ljuskällor som kanske inte sprider den rätta doften kunde man
saklöst överge helt och hållet.
Utom i katastrof-förrådet där Du har käk för en månad. Där platsar i alla fall äkta stearinljus bra och därtill
runt 100 kilo värmeljus, likaså av stearin. De värmeljusen
finns, men måste efterfrågas. Till myshörnan finns det
elektrifierade ljus, förbluffande lika lågor. De duger gott.
Femtontusen bilar trollas bort på detta sätt. En
droppe i havet tycker man kanske. Vänta bara till
Söderköpings-Postens vårnummer kommer. Då skall vi
ta itu med valborgsmässoeldarna.

Bengt
Axmacher
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Julen på
Ängsbacken
Övre vid
Göta kanal

DEL 10: Följ 37 år av lycka!
Julen närmar sig så sakteliga!

Vi välkomnar julstöket
med öppna armar!

Den första snön har beklätt hustaken här i vår härliga
lilla stad och snart är det dags att kavla upp ärmarna och
skicka julskinkan in i ugnen. Önskelistor skall skrivas,
julklappar slås in och julmenyn planeras. Många av oss
funderar redan på om det inte är dags att börja placera
ut lite tomtar här och var, medan många av oss inväntar
advent. Oavsett vad så är det en helt magisk period vi
har framför oss nu, längtan och förväntan inför självaste
julafton är nästan bättre än dagen i sig. En magisk period kantad av stress och ångest, åtminstone för många
barnfamiljer.
Vi älskar att se snön falla utanför fönstret, även om
jag inte är lika förtjust i att hoppa runt i den och göra
snöänglar som barnen, så är det nästan oförskämt vackert
när snön lägger sitt mjuka täcke över gator och torg. Jag
längtar lika mycket över att se glädjen i barnens ögon när
de öppnar sina paket, som de längtar efter att få öppna
dem. Men vägen dit är inte lika fridfull och härlig alla
gånger. Många sammanbrott på vägen hör kanske till,
men många av dem kan vi också undvika. Stress har vi så
att det räcker och blir över, låt inte julen handla om stress
den med. Allt kan inte alltid vara perfekt, ingen dag är
det och heller ingen människa. Det är inte hela världen
om du glömmer bort en klapp eller om julkolan inte blir

bra på första försöket, ja kanske inte ens tredje. Barnen
behöver heller inte ha ett helt hav av julklappar, det är
inte det julen handlar om. Så att stressa över miljoner
klappar är bortkastad tid.
Gemenskapen.
Det är den vi ska njuta av. Att få samlas tillsammans
och njuta av livet och tiden med varandra lite extra.
I vår familj har vi inte börjat vare sig planera eller förbereda inför julen än, inga önskelistor är klara och inga
lyktor gör hemmet varmt och mysigt. Men vi står ändå
redo att välkomna julstöket med öppna armar.
För vad är väl en jul utan lite stök kring den?

God Jul och Gott Nytt År!

Antonia
Kristersson

Nu med fyra vuxna barn är våra gamla traditioner kring
julen kvar men kan naturligtvis skifta en del. Som t.ex.
det här med julklappar. För bra många år sedan bestämde
faktiskt barnen att vi inte skulle köpa julklappar längre.
Intressant verkligen men vi som föräldrar samtyckte förstås med våra kloka barn. Att räkna ut vad som passar att
ge till en hel familj och kanske övriga vänner/släktingar
kan för många ge stress men för vissa säkert ett lugn och
glädje. Så det bästa är att välja själv som vår speciella
familj då gjorde.
Julen firas nu utifrån härlig samvaro i familjen med vällagad mat av samtliga tillsammans från grunden. Utifrån
önskemål angående val av kosten men naturligtvis med
vissa rätter som finns med sedan urminnes tider.
Beroende på vädret genomförs varierade aktiviteter
vid kanalen. Nuförtiden blir det mest härliga skogspromenader eller utmed kanalen.
Och i vår omgivande skog på vårt gamla hemman
finns alltid en lagom liten fin gran att ta in i huset och
klä med traditionella prydnader ofta tillverkade av oss
själva och barnen. Alltid levande ljus!
Vi ser på TV under eftermiddagen, klockan tre. Kalle
Ankas jul glöms aldrig bort – storfavorit för mig sedan
jag själv var liten! Det vill jag inte missa.
Barnen och vi föräldrar har tillsammans alltid pratat
om historien varför man egentligen från början firade
jul i Sverige och på många platser runt om i världen. Att
veta grunden till saker och ting är fundamentalt viktigt
i livet. Hur man sedan tolkar, värderar och väljer att fira
sin jul är ett eget beslut. Så på Ängsbacken Övre har vi
skapat en egen tradition kring julen med gemenskap, god
hemlagad mat från grunden, kultur i världen och musik.
Och jag vill alltid lyssna på min far Caleb Ginyard i Golden Gate Quartet när gruppen tillsammans sjöng bland
annat Silent Night. Jag har kvar alla mina gamla vinylskivor, vilket är en stor glädje för mig!

Jag vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Kathleen Ginyard
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Gerhard, de vá bättre förr!

Gerhard framför sin samling av ox- och hästskor.
Gerhard och Maud Klepek bor på sin gård
Brånnestad Oppgård i Å socken, Vikbolandet.
Gerhard kom som barn till gården från Tyskland.
Där kom det åldrande syskonparet Erland och Maja
att bli hans fosterföräldrar.

Hur gammal var du när du kom till gården?
- Första gången jag kom, 1950, var jag tio år. Året efter
kom jag tillbaka och stannade sedan permanent. Det var
pingstförsamlingen i Jönköping som ordnade vistelser
för tyska barn i Sverige.
Jag kom från landsbygden utanför Neumünster i
norra Tyskland, ca tio mil från den danska gränsen. Så
det var naturligt att jag var intresserad av lantbruk.

Hur upplevde du att komma hit, så här på
landet?
- Det var perfekt! Mitt i smeten på Vikbolandet. Till
ett riktigt gammeldags lantbruk med hästar, lantgård,
kor, svinhus, höns och stora sorkar i hönshuset, säger
Gerhard och skrattar.

Foto: Åke Serander

Vad pratade du för språk med dina
fosterföräldrar, kunde de tyska?
- Nej, min inställning var att jag var i Sverige och då
skulle jag lära mig svenska direkt. Jag vet inte om jag talade korrekt, men de förstod mig i alla fall. Jag läste mycket
och lyssna på hur folk pratade, det var jag mycket noga
med. Jag lärde mig ganska snabbt, jag var ju tvungen att
göra mig förstådd.
Jag gick i femman när jag flyttade hit och fortsatte i
femman här. Fröken hade hotat med att gick det inte, så
fick jag väl börja i småskolan. Svenska och tyska är så lika
språk och dessutom så talade man plattyska på landsbygden, som har många gemensamma ord med svenskan.

Hur kom det sig att du kom tillbaka?
- Jag skrev bara helt spontant ett brev och undrade om
jag kunde få komma tillbaka. Varför vet jag inte, men det
var väl meningen. De skrev tillbaka att jag var välkommen! Sen blev jag kvar och gick i skolan, började jobba
här och när de sedan blev äldre så började jag att arrendera gården, för att senare ärva den. När jag själv blev
tillräckligt gammal, gav jag bort gården till mina barn.
En av mina söner har nu i sin tur arrenderat ut jorden
och håller istället på med hästar.

Gården kom annars i fosterfamiljens släkt, Johanssons, ägo i mitten av 1800-talet. Gerhards fosterföräldrar var som tidigare nämnts, Erland och Maja. Det var
Erlands farfar, Gustav Svensson, som förvärvade gården.

Gerhard berättar:
- Erlands far, Alfred, var sex år när han kom till gården. Alfred gifte sig med Agnes från Grindtorp. De fick
fem barn, tre söner och två döttrar. Den äldste sonen
Erland kom, som brukligt var, att överta gården. Han
gifte sig aldrig utan hade istället hjälp i hemmet av hushållerskor, den sista var hans syster Maja. När de började
komma upp i åren började de fundera på vem som skulle
ta över gården. De bestämde sig för att skicka efter ett
tyskt barn, och det barnet var jag.

Hur reagerade dina föräldrar när du sa att du
ville flytta till Sverige?
- Min far han var död. Han stupade under kriget i
Ryssland i juni 1944. Då gick han in i statistiken och
blev kvar. Min mor hade det dåligt ekonomiskt ställt.
Så hon blev nog bara glad att hon slapp stoppa i mig
mat och förse mig med kläder. Vi var fyra syskon, så det
underlättade väl att jag flyttade.
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Alfred och Agnes med barnen, bland andra Erland och Maja.

Fosterföräldrarna Erland och Maja Johansson.

Brånnestad Gård.

Bröderna Joel, Gerhard och Walter omkring år 2005.

Maud och Gerhard åker gärna på loppis och auktioner.

Gerhard vid tröskverket i museet.

Kunde din mamma komma och hälsa på dig?

- Ja det gjorde hon några gånger när hon var i farten.
Jag brukade också åka ner och hälsa på henne.

Hur såg andra på dig när du kom som grabb
från Tyskland, blev du mycket ompysslad eller
mobbad?
- Nej, jag hörde genom en boende här på Vikbolandet
för en tid sedan, att när det gick bra för tyskarna i kriget
så var det nästan inga som var kritiska. Det var ingen som
var negativt inställd till att jag kom från Tyskland.

Kunde du bara ta över gården och fortsätta
eller ändrade du på mycket?

- Jo, jag var tvungen att köpa andra och större maskiner för att det skulle bli rationellt. Ladugården var full
av kor. Hästar hade jag inga, för det hade vi ingen användning av när traktorerna hade kommit. Höns hade vi
också. Ägg kunde vi ta med till handlarna i Östra Ny och
Å, men senare ville de inte ha mer. Till att börja räckte
ägglådan som vi hade med oss till att handla mat för en
vecka eller två. Men vi hade mest höns för skojs skull.

Hur träffade du din fru Maud?
- Genom en arbetskamrat till Maud. Ingegerd (och
Torgny) i Björksveden. Maud var också sjuksköterska på
Katrineholms sjukhus, precis som Ingegerd. Jag var kompis med Torgny och min blivande fru kom och hälsade
på. Sen gick det som det gick, och det gick bra. Hon har
hållit rätt på mig genom alla år. Ju äldre jag blir desto mer
måste hon hålla reda på mig.

Vad har du varit intresserad av genom livet?
- Tja… gamla saker har jag alltid intresserat mig, inte
nya. Går jag på en loppis så är det mycket plast och annat
material, men så ligger där något av trä som fångar mitt
intresse. Vad är det? Vad har det använts till?

Var det bättre förr?
- Ja, allt vad bättre förr, ingenting har blivit bättre,
allt har i alla fall blivit annorlunda här på landet. Man
tänker på alla maskiner som bönderna har nu, för det
första så är de mycket dyra att köpa och så är de är fulla
av elektronik. När de börjar gå sönder så kostar det en
förmögenhet att laga. När jag hade en traktor som gick
sönder så åkte jag bara upp till smeden Ragnar, han hade
en bilverkstad och då blev det reparerat. Maskinerna var

enklare och telefonerna gick det jämt att ringa på, det var
inget som krånglade.

Du har ett eget museum här på gården med
massor av intressanta maskiner, verktyg och
mycket mer. När är museet öppet?
- Ja, det är bara att åka förbi och oftast passar det att
jag öppnar och visar.
När vi har talat en stund så visar Gerhard mig runt i
museet. Han är kunnig och kan på ett bra sätt beskriva hur olika maskiner och ting har använts. Muséet är
verkligen värt ett besök för den som är intresserad av
historia och gamla ting! Under många år har han byggt
upp en fantastisk museisamling med föremål, verktyg
och maskiner.

Reportaget bygger i huvudsak på Sune Johanssons och
Marianne Wiks film om Gerhard Klepek. Är du intresserad av att köpa filmen eller vill din förening hyra en
filmföreställning? Kontakta Sune Johansson på telefon
070 353 90 65.
Åke Serander
Textbearbetning

Sune Johansson

Foto
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Jul i Viken

Lördagen den 30:e november blir det ”Jul i Viken”.
Det är näringslivet som tillsammans med kommunen
och Valdemarsviks Sparbank vill skapa en musik- och
julupplevelse för boende och besökare till
kommunen.
Det blir ett stämningsfullt firande med granar, juleljus,
halm och annan dekoration som till tonerna av Titanix,
barnkör och andra lokala körer kommer stå för finstämd
musik och härlig stämning under firandet.
Butikerna har skyltlördag med julhandel och erbjudanden efter eget tycke och smak. Banken erbjuder plats för
hantverkare att ställa ut, matproducenter och hantverkare av juldekorationer kommer få plats med tält nedanför
Sparbankstorget.
På scenen kommer utöver den finstämda musiken även
årets; företagare, ambassadör och unga företagare att utses under pompa och ståt.

Jesper Juhlin har öppnat sport- och hälsoaffär i Valdemarsvik.

”Den gamla sportbutiken i Viken la
ner efter lång och trogen tjänst så
med hänsyn till det och mina
intressen så passade det bra att
öppna en ny. Det känns stort att
öppna eget men jag börjar
småskaligt och hoppas kunna
bredda utbudet framöver.”

Det kommer erbjudas mycket gott och kul såsom åkturer med häst och vagn, glögg och pepparkakor, dans
kring granen, tipspromenad, tomtesmyg och överraskningar! För den hungrige kommer restauranger och caféer erbjuda mat och dryck i julens tecken.

Daniel Serander
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Butiken har ett blandat utbud av varor.

Nu har Jesper slagit upp
portarna till sitt Hälsokompani
Den fjärde november slog Jesper Juhlin upp portarna
till Juhlins Hälsokompani, en mysig butik i bra läge
på Storgatan i Valdemarsvik. I butiken säljer han
sportkläder, hälsokost och träningstillbehör samt
erbjuder behandlingar inom massage och
kineslogotejp (dvs tejpningar av muskler vid
träning). Dessutom är Jesper danslärare och
frilansande showartist.

- Just nu bor jag i Norrköping, men är uppvuxen här
i Valdemarsvik. Jag har fått lite hemlängtan och butiken
blir ett bra första steg på vägen tillbaka, berättar Jesper.
Den gamla sportbutiken i Viken la ner efter lång och
trogen tjänst så med hänsyn till det och mina intressen
så passade det bra att öppna en ny. Det känns stort att
öppna eget men jag börjar småskaligt och hoppas kunna
bredda utbudet framöver.
Valdemarsvik har bland annat en välmående idrottsförening och gym som jag har kontakt med. Det är jättebra för att se vilka behov de har och vilka produkter

som de behöver. Det som inte finns i butiken kan jag
beställa hem, vilket är en av de stora fördelarna med en
lokal butik.

Nu är du ju rätt ny som butiksinnehavare,
men hur har känslan varit att öppna butiken?
- Det känns jättebra. Vi har en god sammanhållning
bland butikerna och det känns mer som vi är kollegor än
konkurrenter. Genom intresseföreningen ”Viken i centrum” har vi bland annat bra temakvällar som kommande
”Jul i viken”.
Jag hoppas att besökarna ser det positiva med lättillgängligheten och att få service direkt när man kommer
innanför dörren.
Är man bara beredd på att satsa och medveten om
att det är olika mycket att göra olika månader så ska det
gå bra.

Daniel Serander
Text och Foto
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bjuder på frukost
för alla morgonpigga!

EXTRA SUPERKLIPP KL 7-10
OCH MASSOR MED SUPERKLIPP
UNDER HELA DAGEN!
mirumgalleria.se
VARDAGAR 10–20 | HELGER 10–18 | FRI PARKERING |

29/11 10.00–21.00
TA DEL AV VÅRA MÅNGA, SPÄNNANDE
ERBJUDANDEN OCH FÖRLÄNGDA ÖPPETTIDER!
VARDAGAR: 10–19 LÖRDAGAR: 10–17 SÖNDAGAR: 11–17
FACEBOOK & INSTAGRAM - SPIRALENKOPCENTRUM & LINDENKOPCENTRUM
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Tomtesmyg vid
SOK-stugan

Den 4 december klockan 17.00-18.00 arrangerar Korpen Tomtesmyg i Söderköping. Ett arrangemang som
vänder sig till barnfamiljer i Söderköping med omnejd.
"En gång för alla" vid SOK-stugan lyses upp av cirka
100 marschaller och längs med spåret finns tomtar utplacerade som delar ut små presenter till barnen.
Förutom att träffa tomtarna letar barnen efter reflexbokstäver som bildar ett ord och för de vuxna finns en
tipspromenad. Pris: 20 kr/person.
Väl i mål bjuds alla deltagare på fika. Tack vare Söderköpings företagares välvilja är arrangemanget möjligt att
genomföra!
Välkomna!

Magdalena Asplund

Ta chansen att träffa tomten under julmarknaden vid Rådhustorget.

Stämningsfull julkonsert i
Söderköpings Brunnssalong

Åsa Sjöberg och Roland Engdahl startade julkonserterna för nio år sedan. Artistgruppen har vuxit sedan dess.
- Det blir en varm och personlig julkonsert, som vår
tanke är ska ge en skön julstämning, säger Roland.
De klassiska julsångerna framförs i vackra Brunnssalongen i Söderköping.
Granen lyser grann på scenen, ljusen tindrar och
musiken värmer själen.
Vacker och stämningsfull musik varvas med fina
kåserier, glada tillrop och härlig julefrid.

Medverkande:
Åsa Sjöberg, sång
Claes Lövgren, sång, dragspel & gitarr
Roland Engdahl, piano & trombon
Lars Jönsson, gitarr & sång
Gästartist: Izabella Swartz, sång
Ragnar Dahlberg, kåseri
Anita Lindqvist, bas
Sponsorer: Rosenserien
Plats: Brunnssalongen, Söderköping
Tid: fredag den 20 december kl. 18:30

Juletiden inleds med
traditionell julmarknad
En gång per år kommer den, den efterlängtade
julen, och med den Söderköpings lika efterlängtade
julmarknad. Under årets första adventshelg, den 30:e
november – 1a december, fylls centrala staden av
torghandel, musik och aktiviteter i julens tecken.

Från Brunnssalongens hantverksmarknad, via Skönbergagatan som kantas av föreningar och UF-företag
vidare till Hagatorget som fylls av torgstånd med traditionella godsaker, hantverk och julpynt. Här finns något
för alla.

Medeltiden kommer på besök
I år anordnas för första gången en medeltida marknad
på Rådhustorget, en tidsresa till historiens vinterglädje.
Marknaden erbjuder medeltida hantverk, tyger, skinn
och såklart medeltida läckerheter. Här kan barnen träffa
tomten och hans pysslande nissar som är på besök från
medeltiden även i år.
Julmarknaden arrangeras av kommunen i samarbete
med det lokala näringslivet och föreningslivet. Näringslivs- & turistchef Therése Eklöf berättar: Den starka
viljan och förmågan att kunna samarbeta och skapa tillsammans är fantastisk i Söderköping! Tack vara att så
många ställer upp och bidrar till julmarknaden på olika
sätt kan vi ordna en väldigt innehållsrik och uppskattad
julmarknad varje år.

Sångmaraton på Hagatorget

Under lördagseftermiddagen har ännu ett nytt inslag
premiär på Hagatorgets scen. Under Julens Sångmaraton
är körer, sångare och musikanter välkomna att uppträda
– det gemensamma temat är givet: julsånger. Sångmaratonet leds av Åsa Sjöberg, en lokal profil med stort
engagemang i sång och musik.

Tävlingar engagerar
När kyrkklockorna ringer in julmarknaden kl 10 på lördagen avtäcks stadskärnans skyltfönster och den årliga
skylttävlingen startar - en mångårig tradition som engagerar.
Engagerar gör också tävlingen för kommunens alla
förskolor. I år ska de pyssla ett vinterlandskap med Söderköpingstema – helst med hjälp av återvunna och återfunnet material. Bidragen visas i fönstren på den tidigare
skoaffären på Hagatorget och vinnarna utses på söndag
eftermiddag.
Ännu en gång kan vi förvänta oss en adventshelg fylld
av upplevelser och smaker i julens tecken, en del nya bekantskaper, andra gamla. Precis så som det ska vara.

Fullständigt program hittar du på event.soderkoping.se

Therése Eklöf

Näringslivs- & turistchef
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”Jag gillar att handla lokalt”
Ett unikt erbjudande varje dag för dig som
bär knappen på din jacka eller rock
från den 1:a till den 24:e december
Gäller den 1 december

Lekdax 20% rabatt på ett köp (gäller på ordinarie priser, extra öppet 11-15)

Gäller den 2 december

Livsenergi Årets goda julkaffe 250 gr 60 kr

Gäller den 3 december

Trolltyg 25% rabatt på barnkläder

Gäller den 4 december

Bakfickan Presentkort på valfri summa med 10% rabatt

Gäller den 5 december

Comtesse 20% rabatt på hemtextil

Gäller den 6 december

Fix Konditori 20% rabatt på Lussekatter (max 5 st per kund)

Gäller den 7 december

Söderköpings Brunn Presentkort till vårt spa 300 kr (ord. pris 475 kr)

Gäller den 8 december

Söderköpings Bokhandel Boken ”Vinterns söta” av systrarna Eisenman för 50 kr

Gäller den 9 december

Hemköp Garant saffran 0,5 gr 5 kr/st (ord. pris 14:95 kr, max 5 per kund)

Gäller den 10 december

Tempo Trollet 10% rabatt på allt i manuella charken

Gäller den 11 december

CaroAnz 20% rabatt på ett valfritt plagg

Gäller den 12 december

Galleri Hassel 30% rabatt på konst

Gäller den 13 december

Anders Blommor köp 3 och betala för 2 på allt i butiken (billigaste varan på köpet)

Gäller den 14 december

Bettifix 20% rabatt på ett köp

Gäller den 15 december

Fira Presenter 30% rabatt på ett köp

Gäller den 16 december

På Fri Fot 10% rabatt på presentkort för fotvård

Gäller den 17 december

Malins Fotvård Du får en present vid första besöket

Gäller den 18 december

Djurbergs Bordsblender Elvita CBB1004X, pris: 399 kr (ord. pris 549 kr)

Gäller den 19 december

Sparven 10-kort i Systudion 600 kr (ord. pris 1200 kr). Som på gymmet men här syr och handarbetar vi

Gäller den 20 december

Boutique Ramunda Handla för 500 kr och få en julklapp

Gäller den 21 december

Guldmakeriet 50% rabatt på fjäderkollektionen från Heiring

Gäller den 22 december

Farmors Café Jultallrik 100 kr (ord. pris 145 kr)

Gäller den 23 december

Jannes Hembageri 10% rabatt på jullimpa och vörtlimpa

Gäller den 24 december

Ängens Blommor 50% rabatt på alla tomtar

Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning
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Tryckhuset anställer ny personal
och investerar i nya maskiner
”Tryckhuset arbetar
framförallt med folering av
bilar, skyltar, dekaler,
banderoller, roll-ups,
trycksaker samt tryck på
kuvert och visitkort. En
mindre produktion som är
speciellt rolig är att till
sommaren göra
studentskyltar.”

Ameli och Jerry, framför storformatsskrivaren.
Sedan en tid tillbaka ligger Profilexperterna och
Tryckhuset med samma ägare, under ett tak i Beckers
bils gamla lokaler utmed E22.
Anställd sedan tidigare är Jerry Milton Ross. Han är
orginalare och en slipad designer som gärna hjälper
företag att ta fram logotypes och annat marknadsföringsmaterial.
Nyligen har Ameli Hallin anställts i produktionen
men hon kan även design. Ameli är speciellt kunnig
på bilstripning. Den 1:a november anställdes dessutom

Göran Rahm, som har hand om produktionen.
Tryckhuset arbetar framförallt med folering av bilar,
skyltar, dekaler, banderoller, roll-ups, trycksaker samt
tryck på kuvert och visitkort. En mindre produktion som
är speciellt rolig är att till sommaren göra studentskyltar.
Nu när Göran har anställts kan man även göra montering av större skyltar och annat marknadsföringsmaterial
på plats hos kund.

matsprinter för tryck på papper och plast, och en plottermaskin (skärare) för bilfolering i vinyl.
Man ska dessutom inom kort investera i en flatbäddsskrivare för att kunna skriva t.ex. på muggar, tallrikar,
golfbollar - ja, trycka på allt som inte är plant.

Tryckhuset har avancerad utrustning som t.ex. storfor-

Text och Foto

Tryckhuset, är ett Söderköpingsföretag som är på
offensiven!

Åke Serander

Ny spännande försäljningskanal
Barter- Byteshandel emellan företag
Under 2018 och 2019 har Coompanion, under projekt
”Framsteg” tillsammans med Stadskärneföreningen
hållit ett par seminarium där man informerat och
utbildat i så kallad Barter – byteshandel emellan
företag.
Ingela och Åke vid ett besök på Coffice i
Söderköping.

Nyföretagarcentrum
Söderköping har fått
en ny ledning

Åke Rolf har i november utsetts till ny verksamhetsledare
och rådgivare vid Nyföretagarcentrum Söderköping.
Åke har lång erfarenhet som företagare, bl.a. som delägare och konsult i Digitaliseringsbyrån Gaia. Åke har
också erfarenhet från det regionala innovationsstödsystemet bl.a. från Norrköping Science Park och Region
Östergötland.
Ingela Gullstrand som tidigare ansvarade för Nyföretagarcentrum har tillträtt en tjänst som företagsrådgivare
vid Företagsjouren. Företagsjouren är ett samarbete mellan regionerna Östergötland och Jönköpings län för att
hjälpa företag i kris. Ingela som är jurist har flerårig erfarenhet av nyföretagande och även av eget företagande.

Åke Serander
Text och Foto

Ett tjugotal företag har anmält intresse och nu har Barterföreningen, Svensk Barter ekonomisk förening startats och drivs vidare av medlemmar och medlemsföretagen kan nu starta upp sin byteshandel.
Genom denna barterring kan ordinarie SME-sektorn,
den sociala ekonomin och sociala entreprenörer, hitta en
naturlig mötes- och handelsplats för gemensam nytta
och tillväxt. Eventuella vinster återinvesteras i medlemseller samhällsnytta. Detta är ett fullödigt socialt entreprenörskap för näringslivet och den sociala ekonomin.

Hur gör man?
Man säljer överkapacitet, tjänster eller varor, till en lokal
marknad men får även tillgång till nya marknader där vi
handlar på barteravtal.
Man byter till sig produkter och tjänster företaget behöver istället för att spendera pengar och förbättrar på så
vis kassaflödet och expanderar sin verksamhet.
Föreningen erbjuder en E-handelsplattform där man
själv kan administrera sina varor och tjänster samt i förlängningen kommer en Bartermäklare kunna anlitas för
att hitta nya kunder och intressanta produkter och tjänster som kan ingå i Barterutbudet.

Stimulerar lokal handel
Målet för de flesta företag som deltar i en barterring är

att öka sin omsättning med mellan 5-15% och kunna
använda andra lokala företag som kunder och leverantörer. Det ger också möjlighet att få flera lokala kontakter men också att kunna byta bort överblivna lager och
överskottstimmar.
Man använder sedan sina intäkter från försäljningen
för att betala för inköp istället för att använda kontanter.
Kontantbesparingarna går direkt till vinstresultatet!
Samtidigt bidrar fler nöjda kunder till värdefull mun till
mun-marknadsföring.

Inbjuder till att hitta nya marknader
Vår svenska barterring är ansluten till ett nätverk av barterringar utspridda över hela världen. Detta skapar unika möjligheter för lokala företag, föreningar och sociala
entreprenörer att hitta både nya kunder, sponsorer och
leverantörer.
Föreningen kommer löpande erbjuda affärer från nya
kunder som man förmodligen aldrig skulle ha haft utan
ett medlemskap. Samtidigt är företagen en del av en
gemenskap där medlemmarna stöttar både varandra att
lyckas i sina affärer och få föreningen att växa för allas
bästa. Barterringen regleras även per bransch och vid behov geografiskt område så att varje medlem får öka sin
omsättning till önskad nivå innan en ny medlem i samma
bransch ansluts.
Mer information kan ges av Anne-Louise Kroon, CoOperate Coffice. E-mail: alk@cooperatenow.se

Anne-Louise Kroon
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Vill du få Söderköpings-Posten
i din brevlåda oftare?
Vi vill fortsätta utveckla tidningen och ge
ut fler nummer under kommande år.
Tycker du också att det är en bra idé?
Då kan du vara med och stötta
Söderköpings egna lokaltidning genom att
bli Lokalsupporter.

Bli Lok
alsuppo
rter
nu!

Du bidrar snabbt och enkelt med en valfri
summa på: www.soderkopingsposten.se.
Stort tack för att du är med och bidrar
till en ännu bättre lokaltidning. Ditt bidrag
möjliggör att den kan komma i din
brevlåda oftare!

0121-421 35
info@soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten
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Emy har flyttat in på Coffice.

Emy har flyttat in på
Coffice i Söderköping

Från den 1:a november har företaget Hjärter Esse
Kommunikation flyttat in på Cooperate Coffice vid
Hagatorget i Söderköping.
Hjärter Esse är en kommunikationsbyrå som drivs av
Emy Serander. Företaget är specialiserat på grafisk design, copywriting och journalistik.
Emy kan hjälpa ditt företag med alltifrån logotype och
grafisk profil, till en komplett tidningsproduktion, en
hemsida eller att administrera sociala medier.
Hon arbetar även som konsult, och hjälper gärna till
med löpande marknadsföring på plats hos företag någon
dag i veckan.
I en kommentar säger Anne-Louise Kroon, CEO på
Cooperate Coffice:
- Jätteroligt att en mediabyrå flyttat in i våra lokaler.
Det är något vi saknat i Söderköping och sökt under en
längre tid.

Mikael Karlsson
Text och Foto
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Midas på plats i nya restaurangen.

Hållbarhet viktigt för
entreprenören Midas
Midas Verheijden kom till Sverige för nio år sedan
från södra Nederländarna nära Maastricht. Sedan
dess har han bildat familj och arbetat i ledande
positioner på välkända restauranger som i vissa fall
även erbjudit logi i Norrköping och på Vikbolandet.

Men du ville starta eget?
- Det började med att jag satte mig ned tillsammans
med min fru en kväll. Vi konstaterade att vi hade det bra
med fasta anställningar och bra lön, bra bostad på gården
på Vikbolandet med djur och hästar och inte minst våra
tre härliga barn, men frågan vi ställde oss var – ”är vi
lyckliga”? Tidiga dagar med start klockan fem tills vi slog
oss ned i soffan trötta klockan tio på kvällen. Då insåg vi
att vi behövde en förändring, för att få mer kvalitetstid
tillsammans i familjen.
Därför sade jag upp mig från mitt jobb där jag slutade den 31/9 för att den 1/10 börja bygga upp våra nya
verksamheter. Den första är här i Picadas tidigare lokaler
under det nya namnet ”Håll Bar & Kök”. Det är lite av en
ordlek då hållbarhet är väldigt viktigt för mig.
Jag ser mig omkring i lokalen uppe vid Kanalhamnen
och visst känns det hemtrevligt.
- Lokalen här fungerar som mitt andra vardagsrum,
säger Midas och ler. Det ska vara trevligt på jobbet och
jag vill att det ska komma att fungera som en samlingsplats för Söderköpingsborna. Vi erbjuder 24 sittplatser
plus sex platser i loungen. Allt som finns i lokalen har
jag tagit med hemifrån eller är på annat sätt återbruk.
Samhället håller på att ställa om och vi vill vara med och
dra vårt strå till stacken.
Förändringen från anställd till att driva eget har
redan märkts av hemma. Jag får möjlighet att styra min
tid bättre. Min och min frus relation har stärkts, jag har
fått mer tid över tillsammans med barnen och hinner
hjälpa till mer hemma med sysslorna.

Hur ser planerna kring restaurangen ut?
- Tanken är ett café med enklare maträtter och fika.

Vi har sökt serveringstillstånd och tanken är att komma
igång med kvällsaktiviteter för att få mer liv i området
kvällstid även höst och vinter.
Hållbarhet och närproducerat står i fokus så tanken
är att kunna hämta mycket av livsmedlen från gårdarna runt om på Vikbolandet och kring Söderköping. Vi
kommer ha en allergivänlig meny med mycket glutenoch laktosfritt, vegetariskt, veganskt men även erbjuda
vissa kötträtter. Det kommer dock inte bli någon spretig
köttmeny med många olika rätter utan ska man servera
kött så ska hela djuret användas så långt som det är möjligt. Vi slänger ingen mat, eventuella matrester blir foder
till grisarna på gården.
Med satsningen stannar inte med restaurangen,
Midas med fru kommer även att starta ett Bed and
Breakfast hemma på gården på Vikbolandet.
- Planen är att starta igång redan från första december.
Vi har byggnader som stått tomma som ska användas till
ändamålet. Min frus föräldrar hjälper oss.
Sedan tänker vi starta evenemang och projekt så som
organisation- och personalutveckling, nätverksträffar,
workshops och bröllopsplanering, berättar Midas.

Hur har ni och era planer mottagits i
Söderköping?
- Riktigt, riktigt bra! Här i Söderköping är det första
gången under mina nio år i Sverige som det finns gemensamma krafter som vill hjälpa varandra för att göra
något bra! Om alla är med och hjälps åt så kan vi komma
hur långt som helst. Det vi behöver göra som företagare
är att vara lyhörda för vad som efterfrågas här i Söderköping. Jag har fått bra kontakt med bland andra AnneLouise på CoOperate, Karin Nordén-Reinvart samt
genom Lino Casimiros nätverk ”Relations by Lino”.
Det strålar entusiasm och energi kring Midas och hans
planer. Det här kan bli något riktigt bra tänker jag på
vägen tillbaka från vårt möte.

Daniel Serander
Text och Foto
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John Hennings

- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
www.hennings-fysio.se
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614 34
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Har du en gammal sliten
betongtrappa?

David ger en patient massage.

David hjälper dig att
hitta balansen i livet
Den stundande 40-åriga David Carlsson startade för
ca ett år sedan upp sitt företag - Blå Kusten Friskvård.
Hur gick det sedan? Jag möter David i hans hem på
Korsgatan varifrån han erbjuder sina behandlingar.

För de som inte känner till ditt företag –
berätta vad du kan erbjuda?
- Jag är verksam inom coachning på grupp- och individnivå, massage/zonterapi, kost- och näring samt
HLR-utbildningar. Genom min utbildning som jag gick
på Axelsons i Stockholm kan jag erbjuda olika former av
behandlingar för att få mina klienter att hitta till välmående och balans i livet – allt från coachande samtal till
massage samt rätt kost och näring. Till företagen erbjuder jag coachning på grupp- och individnivå – proaktiv
stresshantering, friskvårdsmassage samt HLR-utbildningar.
Att få insikt och hitta till att vara sitt ”bästa jag” är
viktigt i dagens samhälle. Idag brottas vi med stora krav,
negativ stress och hög prestation. Vi klarar av det om vi
balanserar det med motion, rätt kost och återhämtning.
Men tyvärr så ligger allt för många inte i balans. Ligger
man en allt för lång tid i obalans så riskerar man att få
någon form av utmattning eller hjärntrötthet.
Dagens arbeten är mera stillasittande och våra kroppar är inte byggda för det. Kroppen får svårt att parera det
om vi inte ger den stimulans och balans. Kombinationen
stress, för lite motion och dålig kosthållning bildar bl.a.
plack i våra kärlväggar vilket i sin tur, på sikt, kan leda
till hjärt- och kärlsjukdomar. Därför att det viktigt att ta
hand om sig själv och vårda sin hälsa.

Hur har företaget utvecklats sedan starten
och vilka är dina största kunder?
- Jag har fått en bra start. Bland kunderna finns skolor där jag bland annat hjälper till med kuratorsjobb,
idrott och hälsosam livsstil. Idrottsföreningar som vill

bli hjärnstarka på fotbollsplanen, lokala näringsidkare,
företag samt privatpersoner gammal som ung.
Just nu arbetar jag med ett taxiföretag där vi jobbar
med proaktiv stresshantering, kommunikation och hjärtoch lungräddning. Varför vi reagerar på ett visst sätt när
vi är stressade – vad händer med hjärnan där och då.
Ökar förmågorna i hur vi kommunicerar med och mot
andra. Och så lär vi oss hur man ökar chansen att rädda
någons liv genom HLR-utbildning.

Vad har du för framtidsplaner?
- Det händer mycket roligt just nu, men fokus ligger
på att få jobba med flera företag. Att hjälpa dem minska
sjukskrivningarna – jobba med proaktiv stresshantering
samt kommunikation. Nu har jag ett större företagsjobb
på gång i Stockholmsregionen som ska dra igång 2020.
Sen funderar jag på att bygga på ytterligare en kurs inom
kommunikation. Och så är jag lite sugen på att utbilda
mig inom hypnos för att bredda mina kunskaper och
mitt kunderbjudande.

Vad är den största utmaningen du möter?
- Att få oss leva hållbart hela livet. Vi har svårt att vara
i ”nuet” och då pendlar vi mellan dåtid och framtid, men
hoppar över nutid. Det tar massor av vår energi. Och
det är något som jag själv får träna på ibland. Men att
få ta del av olika människors resa i livet, att försöka hitta
rätt perspektiv och få balans gör detta jobb så roligt och
spännande – men det är en utmaning.
Jag tackar för mötet och känner att jag fått nya infallsvinklar på livet. Många sitter med sina mobiler och läser
på sociala medier och stressas över allas, vad det förefaller, perfekta- och lyckliga liv. Tänk om vi istället kunde
ta den tiden för att berika oss själva och stärka vårt självförtroende?

Daniel Serander

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

Vill du ha något nytt som inte alla andra har?
Vi lägger på nytt cementbaserat ytskikt
med stenstruktur och den färg du vill ha
som passar till huset.
Skön varm yta, matt eller blank. Slät eller
sträv med Antihalk.

Du väljer!

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

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi på
LBM Bygg
Håkan 0705-777546

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

Vi tror på
lokala beslut
och långa
relationer.
Välkommen till oss på
Ågatan 21 i Söderköping.

46 Serier
Gör någon glad i Jul
Vi hjälper er att skapa vackra Blomstrande
gåvor att ge bort eller som vi Levererar
Välkommen in till oss

0121-101 95
Mån – Fre 10-18
Lör 10-14
Öppet Extra Till Jul

Julkonsert i Brunnssalongen Söderköping
Fredag 20 december kl. 18:30

Åsa Sjöberg
Claes Lövgren
Roland Engdahl
Izabella Swartz
Ragnar Dahlberg
Lars Jönsson

I samarbete med Söderköpings Brunn
& ROSENSERIEN BY ROSES FROM NATURE

Pris: 200 kr/st. Förköp hos Söderköpings Bokhandel

Fonus Öst
Söderköping

Vi stärker upp vårt
team i Söderköping.
Vi finns när du
behöver oss.
Agnetha
och Tony,
rådgivare
Tel: 0121-146 40 – www.fonusost.se

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

Heidi Silferclau

Teckning från www.bokstavligtmalat.se.

Maria Hellqvist

Personligt
och lokalt
– Med hjärtat i
kommunikation
Hjärter Esse hjälper
ditt företag att
synas genom bruset
och att komma er
målgrupp närmare.

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

Grafisk design • Copywriting • Sociala medier

Nytt nummer ute
den 22 februari
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FIDGET
SPINNER SÖKTES SÄNDER
INFÖRLI- I FILM I ETERN
VAS

EKONOMI

Boka en helhetsöversikt
av din hälsa
För 399 kr (o.p. 650 kr)

Erbjudandet gäller till 23 dec

Jag hjälper dig att få in
balans i vardagen. Vi
skräddarsyr så du når till
ditt bästa jag, genom:

MINISTERN
PÄR
MILD
TILLSYNEN AV
POSTSYSTEM

SNACK

SÖKTE
SKA
PÅ
SKRÄMNÄTET
MA
FÅGLAR SPIRA

SKÅPET
UTDRIVA STÖTT
FÖR
LIVSVARELPÅ
MEDEL
SE

TAPP- GARVENTIL VAD

ARRESTEN
SPELA
OJUST

VÄRDSHUS I DK
JORDYTELÄRA

- Kost och Näring
- Träning
- Massage/Zonterapi
- Coachingsamtal
- Proaktiv stresshantering
- Aromatouchbehandling

OXUDDE
1030

ARTISTEN
ZANYAR

Tidsbokning: 0705 38 78 34
www.blakustenfriskvard.se

ORKAR

blakustenfriskvard@gmail.com

PÅ BONNÅK

David hälsar dig
välkommen!

FÖRBINDELSE

God Jul & Gott Nytt År önskar vi alla
våra kunder och samarbetspartners
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LIGA I SAWYERS
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Lisett

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

Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån
Jourtelefon dygnet runt!

011-28 72 50
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Lämna in din lösning
till redaktionen (brevlåda finns på
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland
de rätta lösningarna.
Svara senast den 7 februari

Vinnarna
Vinnare Korsord
Hanna Eliasson, Valdemarsvik
Inger Johansson, Norrköping
Svenolov Jonsson, Norrköping
Johan Bergström, Söderköping
Per-Arne Carlsson, Linköping

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

Byt till vinterdäck i tid!

Kör säkert!

Den 1:a december ska vinterdäcken

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

Vi gratulerar vinnarna!

SNÖRSTUMP

D E T

SJÄLVKLAR

ILLUSIONIST

Ä N

O A N A D

G E N O M Ö G N A R

k

Ängsbacken Övre
KundaliniYogaCenter

MÄSTERSKAP
SKOGSFÅGEL

VÄRVA
NÅGON

HÅLLER
KOLL PÅ
NÅGON

F

www.ostgotabegravning.se

Vi gör
hembesö

OXUDDE
0591

Läs gärna tidningen
på nätet:

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

www.soderkopingsposten.se

Jag gillar att handla lokalt

Allt för båten hittar du hos Marin och fastighetsservice i Söderköping - www.marinofastighet.se
JULEN I ÖSTRA RYDS
FÖRSAMLING

Möjligheternas Hus startade år 2010.
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24/12 10.30
Julspel i Västra Husby kyrka. Alva Göransson solosång.
Julspel i Östra Ryds kyrka.
Samling vid krubban i Gårdeby kyrka.
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GULDKANT

Vi önskar er alla en
God Jul & Gott Nytt År!

24/12 23.00
Julnattsmässa i Gårdeby kyrka. Kyrkokören.
25/12 07.00
Julotta i Västra Husby kyrka. Anders Eksmo solosång.
Se mera info på www.svenskakyrkan.se/ostraryd

Ring 011-10 71 10
för kostnadsfritt
hembesök!

Amelie

Dan

Erbjudande
Motsvarande 50% rabatt på
monteringskostnad. 30% ROT-avdrag
Du som kund betalar bara 20% av
monteringskostnaden. Erbjudandet
gäller till 2019-12-31

Peter

Martin

Ulla

20% rabatt
på vitvaror
vid köp av
kök

Butängsgatan 44 Norrköping
kolmardskok.se

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

Vinterkampanj i Söderköpings-Posten

011-10 71 10

Öppettider

Jul igen!

Första adventshelgen öppet: 9-16
Vår egen julmarknad utanför butiken.
Amaryllis, Hyacinter, Dörrkransar,
Julstjärnor. Försäljning av Elins goda
knäck och Sussies fina olivolja.
Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se
Håll dig uppdaterad

GULDKANT

Mån-fre: 9-18, lör: 9-15, sön: 10-14
Öppet hela julhelgen
Extraöppet 21-22 dec: 9-18
Julafton: 9-15
Juldagen och Annandagen: 10-14

