
Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på VikbolandetUpplaga: 22 000 ex

Söderköpings-Posten
Lördag 23 oktober 2021 Positiv, personlig och lokal

Therése arbetar med  
näringslivsutveckling i 
Söderköping
Sid 4-5

Ny samhällsbyggnadschef 
Sid 6

Ungdomsråd i Söderköping 
Sid 8

Kulturprisvinnarna 
Sid 10

www.soderkopingsposten.se

   
G

U
LD

K
A

N
T 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 50

 kr
 pe

r s
ål

d a
nn

on
s g

år
 ti

ll 
Gu

ld
ka

nt
s v

ik
tig

a a
rb

ete
 fö

r ä
ld

re 
    

    
    

    
    

    
    

    
 G

U
LD

K
A

N
T

En värdig begravning 
Till rimligt pris

 

Telefon 010-750 06 65
www.friabegravning.se

Vi finns i  
Norrköping & Söderköping

Therese Eklund
Begravningsrådgivare  
och Borgerlig officiant

Välkommen att 

kontakta oss
Den lilla byrån med  

personlig omtanke, respekt  
och engagemang

Kontakta oss!

info@eddima.se
011-23 13 70

Eddima hjälper privatpersoner och företag med installationer av

EL DATANÄT STADS- 
NÄT

TELE- 
NÄT

LADD- 
STATIONER

Läs mer på eddima.se 

Mikaela Anton, Klinikchef
Ted Johnsson, Tandläkare

HELTÄCKANDE TANDVÅRD 
TILL VETTIGA PRISER!

Vi hälsar gamla och nya patienter  
varmt välkomna till oss

BOKA TID HOS OSS PÅ:

0123-107 43Vi välkomnar både gamla och nya patienter för vård av munhälsan

Ted Johansson, TandläkareMikaela Anton, Klinikchef

Axvägen 2A, Valdemarsvik
info@valdemarsvikdental.se

TIDSBOKNING: 0123-107 43

HELTÄCKANDE TANDVÅRD  
TILL VETTIGA PRISER!

VALDEMARSVIK VD DENTAL
Vi är anslutna till Försäkringskassan

Axvägen 2A, Valdemarsvik
info@valdemarsvikdental.se

Vi är anslutna till Försäkringskassan och  
tar emot barn genom landstinget
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”I Söderköping gör vi det tillsammans” har visat sig 
vara ett förhållningssätt som blivit en framgångs- 
faktor. Nu när kulmen av pandemin har passerat kan 
vi konstatera att näringslivet klarat av prövningarna 
på ett bra sätt, antalet konkurser är fortsatt få. 

Jag fick i veckan ett samtal med näringslivs- och  
turistchefen Therése Eklöf som kunde informera om att 
enligt statistik så har handel och restauranger haft fler 
kunder sommaren 2021 än sommaren 2020 som ändå 
var ett rekordår. Vi har med andra ord lyckats bra med 
att locka närturism och Söderköpingsborna har i stor 
utsträckning valt att handla på ”hemmaplan”. En bild 
som Therése beskriver som att boende medvetet valt att 
handla lokalt för att stödja det lokala näringslivet. Allt 
för att vi ska få behålla ett differentierat utbud av buti-
ker. Butiksinnehavarna och restaurangägarna var också 
snabba på att ställa om för att kunna erbjuda varu- och 
tjänsteleveranser på nya sätt.

Visst har det skett en viss strukturomvandling vad 
det gäller branscher och många butiker har fått lov att 
inte bara bredda sitt varusortiment utan också med mer 
tjänsteinnehåll. För ett par år sedan fanns det en del 
skyltfönster som gapade tomma. Nu känns det som att 

om  vakanser uppstår så tar det inte lång tid innan loka-
lerna fylls med ny verksamhet. 

I detta nummer skriver vi om Svenskt Näringslivs en-
kät om företagarklimatet, där Söderköping förbättrat sin 
placering bland landets kommuner från plats 251 till 159 
på ett år. Helt plötsligt känns Näringslivsrådet målsätt-
ning att kommunen år 2025 ska vara rankad bland de 
100 bästa som rimlig. I en kommentar till enkäten för-
klarar näringslivschefen Therése Eklöf och fastighetsä-
garen Anders Westerberg, att företagarorganisationer nu 
kan möta kommunen med förtroendevalda och tjäns-
temän i näringslivsrådet och att man funnit ett forum 
för att löpande kommunicera och förstå varandras roller. 
Bildandet av Coffice, med eldsjälen Anne-Louise Kroon, 
där näringslivets alla branscher, små som stora företag, 
kan träffas och utvecklas börjar också ge resultat.

Anders framhåller Söderköpings-Posten att som lo-
kal media vara en viktig länk för att kunna kommunicera 
budskap och för att marknadsföra olika kampanjer.

Helt plötsligt framträder ett mönster av olika aktörer 
som verkar tillsammans för att utveckla Söderköping till 
en bra boendekommun med ett differentierat närings-
liv. Som vår nya samhällsbyggnadschef Linda Wahlman 

uttrycker det i ett reportage; ”kommunen är till för med-
borgarna, för att skapa något positivt. Det känns som att 
Söderköping har mycket på gång med god fart, på flera 
olika plan. Här finns det goda förutsättningar att bli en 
ännu bättre kommun”.

Känns beskrivningen i denna ledare av Söderköping lite 
väl positiv? Att vi gemensamt har något bra på gång? Ja 
kanske det, men vi måste också kunna stanna upp och 
uppfatta allt det goda som sker. Men vi kan inte slå oss 
till ro, mycket av gemensamma ansträngningar återstår. 

I Söderköping gör vi det tillsammans!

Söderköpings-Posten 
Storgatan 2
614 30 Söderköping

Telefon 0121- 421 35

Mobil 0705-50 53 33

info@soderkopingsposten.se

www.soderkopingsposten.se

Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander 

Tidningen är religiöst- och  
partipolitiskt obunden

Tryck: Pressgrannar AB 2021

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

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

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

Nå alla hushåll i 
Söderköping, 

Valdemarsvik och på 
Vikbolandet med en 

annons hos oss

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

”

Ledare

Månadens annonsör
- Jag har annonserat regelbundet i minst 15 år.  
Söderköpings-Posten är bra att synas i för att nå ut till 

nya och befintliga kunder i regionen. 
Medarbetarna på tidningen är trevliga och ger alltid 

bra service. Därför kan jag varmt rekommendera andra 
företagare att också annonsera i Söderköpings-Posten.

Johan Peterson
Johans Däckservice, Däckia

 Åke  
Serander

Ägare och  
redaktör

I Söderköping gör vi det tillsammans

Kommande nummer 2021
Lördag 20 november (nytt datum) 
Tema: Jul/Vinter (Totalt 8 nummer per år)

   "Söderköpings-Posten är bra 
att synas i för att nå ut till nya 
och befintliga kunder i regionen."

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

Vi lottar ut 
ett exemplar  
av boken

Din bästa vinterbild

”Tåget stannar inte här längre” 
är skriven av Edvard Hollertz, 
uppvuxen i Ringarum. Bok-
en skildrar en landsbygd på  
tillbakagång, men stämmer 
den bilden?

Skicka ett vykort till Söderköpings-Posten, Storgatan 
2, 614 30 Söderköping, så deltar du i utlottningen. Vi vill 
ha ditt vykort före den 15 november. Du som inte vinner 
kan köpa boken på Söderköpings Bokhandel.

Skicka oss ditt bästa vinter- eller julfoto. I kommande 
vinternummer publicerar vi läsarnas bästa foton i urval. 
Bland dessa lottar vi ut en övernattning i dubbelrum på 
Söderköpings-Brunn, värde 1 900 kr. Genom att delta i 
tävlingen godkänner du publicering. 

Maila ditt foto till: tavling@soderkopingsposten.se
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Vi söker dig som vill etablera en tandläkarpraktik eller annan vårdverksamhet.  
Vi har också lokaler som kan passa till gymverksamhet eller utbildning.

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

www.westerbergfastigheter.se

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING

Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

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

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

Varmt välkommen att 
kontakta oss för en 
kostnadsfri offert.

Moderaterna i Söderköping

Program: 
Senaste nytt i vår kommun och valstrategi 2022.
Martin Sjölander och Bengt Svenson.
Vi diskuterar viktiga frågor för vår kommun nu och i framtiden.

Välkomna! Enkel fika serveras.
// Styrelsen

Vill Du vara med? Din insats behövs! 
Bli medlem, swisha 100 kr till 123-336 00 70, uppge namn och 
personnummer eller besök www.moderat.se/medlem. Vid frågor 
kontakta Gunvor Wissmar Skoog sekreterare, tel: 0708-274693 
eller gunvor.wissmar@telia.com.

Välkomnar alla medlemmar till Kommunhusets  
aula tisdagen den 2 november kl. 18.00

AFFÄRN I ÖSTRA RYD

Vi firar lördag den 13/11 kl. 10-15

5 ÅR
Grillad korv och 

hamburgare

Samtals- 
terapi

Fika, mackor  
och bullar

Östra Ryds
”Dompan”
med comp

Godisregn

Chips och cider

· Vi visar lägenheter i alla våra fastigheter.

· Teckna kontrakt senast 30/11 så bjuder vi på en månadshyra.

· Chans till priser på lyckohjulet för dig som deltar på en visning.

· Vi bjuder på grillad korv och fika.

· Tipspromenad för hela familjen med chans till priser.

· För barnen - måla en tavla till en utställning i vårt kontorsfönster.

· Se filmen om våra fastigheter på vår hemsida.

· Träffa Valdemarsviks kommun

Lördag 30 oktober kl. 11.00-15.00
Visningarna utgår från vårt tält vid nya

aktivitetsbanan på Norrbackagatan.

I härliga Valdemarsvik

Vi välkomnar
befintliga och nya 

hyresgäster!

För mer information:
fogelvikfastigheter.se 

0123-510 90

   
   

   
   

  

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

Grillad smörgås

Välkommen in till oss!

Gustav Adolfsbakelse 
Lördag den 6 november

Surdegsbröd med kyckling, 
mozzarella och pesto
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Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en 
årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 
kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i 
Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva 
företag.
      Företagsklimatet i Söderköping har i år starkt 
förbättrats när placeringen gått från plats 251 till 159.
      För att få en bakgrund och kommentarer 
beträffande det positiva resultatet vände vi oss till 
Anders Westerberg och kommunens näringsliv- och 
turistchef, Therése Eklöf.

Anders Westerberg äger genom företaget Familjen Wes-
terbergs fastigheter många hyresfastigheter i Söderkö-
ping och Norrköping. Anders är född och uppvuxen i 
Söderköping. Som fastighetsägare har han ett affärsmäs-
sigt intresse av att Söderköping är en attraktiv boende-
kommun, men hans engagemang går längre än så, han 
är vice ordförande i Stadskärneföreningen och var en av 
dem som var med och startade föreningen.

- Stadskärneföreningen tillkom som ett samarbete 
mellan fastighetsägare, handlare och kommunen. För-
eningens syfte var bl.a. att utveckla befintliga arrange-
mang och starta nya. 2015 ville föreningen också lyfta 
etablering av nya företag och studerade bl.a. bolagsor-
ganisationen i Västervik för näring och turism. Tankar 
om satsningar på ett gemensamt bolag med kommunen 
fanns och sonderades, berättar Anders. 

- Jag har en stark tro på Söderköping. Kommunen har 
ett bra geografiskt läge mellan storstäderna Norrköping 
och Linköping, närhet till europavägar samt en vacker 
natur kring staden men också i fantastiska S:t Annas 
Skärgård. Miljön i staden är unik med medeltida kvar-
ter och bevarad sekelskiftesmiljö. Men det räcker inte 
med en vacker miljö för att vara en attraktiv kommun, 
här måste det också finns ett bra utbud av service både 
i kvantitet och kvalité. Det fanns en period i slutet av 
90-talet när det talades om bristen på barnomsorgsplat-
ser och det påverkade direkt intresset för att flytta hit och 
det blev svårt att hyra ut lägenheter. Nu visar flera under-
sökningar att kommunen är attraktiv både vad det gäller 
utbud av barnomsorg, skolverksamhet samt för äldre. En 
kommun med bra utbud och där det är tryggt att vistas. 

En differentierad lokal arbetsmarknad är naturligtvis 
också viktig, och bra förutsättningar för näringslivet. De 
som vill etablera och utveckla verksamheter tittar på hur 
attraktivt platsen är för en etablering, boende och möj-
ligheterna att rekrytera kompetent arbetskraft.

Åter till frågan om varför kommunen i år placerat 
sig betydligt bättre i enkäten om företagsklimatet. Jag 
bedömer att kommunens och näringslivets engagemang 
i bildandet av Coffice är en viktig faktor. 2016 - 2017 
blev det allt tydligare att det fanns behov att samla nä-
ringslivet och kommunen i en gemensam organisation 
för samverkan. Då kommunen själva inte ville etablera 
en verksamhet så tog entreprenören och eldsjälen An-
ne-Louise Kroon initiativet till Coffice och kommunen 
ställde sig positiv till att vara med och delfinansiera. Jag 
menar att betydelsen av Coffice inte kan överdrivas. Att 
det finns en plats där näringsliv och kommun kan mötas 
och skapa förståelse för varandras roller. 

Anders fortsätter: En annan viktig faktor som kom-
munen tog initiativ till var bildandet och omstarten av 
näringslivsrådet. Här träffas representanter för samtliga 
företagarföreningar, kommunala tjänstemän samt le-
dande politiker. I detta forum blev det tydligt att nä-
ringslivsrankingen och klimatet har betydelse. En ”ärlig” 
nulägesanalys gjordes där en rad faktorer togs upp. Rådet 
har arbetat fram ett sjupunktsprogram, en handlingsplan 
för positiv utveckling. Det har redan efter några år visat 
sig att det fungerar med forum där man möts, kommu-
nicerar och utvecklar näringslivet tillsammans. När pan-
demin (covid-19) drabbade oss fanns näringslivsrådet 
redan på plats och där kunde vi tillsammans diskutera 
fram vad som kunde underlätta för näringslivet.  

Stadskärnans devis ”I Söderköping gör vi det tillsam-
mans”, är jätteviktig. Gemensamma projekt med arrang-
emang och initiativ. Att man någon gång inte lyckas helt 
får inte stoppa den positiva process som nu är på gång. 
Här spelar också Söderköpings-Posten en viktig roll som 
media för lokal sammanhållning och information till alla 
kommuninvånare. Det ena initiativet bidrar till det andra 
och det sker en positiv utveckling.

Då bedömer du alltså att den fortsatta  
positiva trenden i näringslivsenkäten kommer 
att hålla i sig? 

- Ja, absolut. Det har tagit några år efter uppstart och 
pandemin kom emellan. Förutsättningarna för komman-
de år ser gynnsamma ut, men det är inget ”självspelande 
piano”. Det kräver att kommunen och näringslivet fortsät-
ter att samarbeta och satsa i gemensamma projekt. Kom-
munen har målsättningen att Söderköping ska bli den bäs-
ta platsen för boende i Östergötland. Det är bra, men jag 
efterlyser en plan med innehåll, om hur vägen dit ska se ut.

Therése Eklöf, näringslivs- och turistchef. 
Hur känns det att klättra så mycket i Svenskt 
Näringslivs ranking?

- Det känns jättebra, som ett kvitto på att vi är på rätt 
väg. Vi är inte i land, men vi har verkligen kämpat för 
att hitta rätt arbetsformer för dialog och samverkan med 
näringslivet under de senaste åren. Sedan är det viktigt 
att lyfta att det är så mycket mer som indikerar hur före-
tagen mår i Söderköping. Det är såklart viktigt att kunna 
mäta och följa utvecklingen i siffor, men rankingen är en 
av flera mätningar som visar det. Samtidigt är närings-
livsklimatet något som får väldigt stort fokus varje år, 
oavsett om det är bra eller dåligt. Så självklart ska även vi 
våga sträcka på oss och uppmärksamma när det går bra. 
Vi har ju gemensamt tagit stora kliv framåt.

Vilka är hållpunkterna för att kunna förbättra 
företagsklimatet? 

- Allt vi på enheten för näringsliv och turism på kom-
munen gör grundar sig i vårt uppdrag att bidra till att 
skapa en plats för företagande och förutsättningar för 
företag att må bra och kunna utveckla hållbara affärs-
modeller som leder till tillväxt. I näringslivsrådet har vi 
tillsammans tagit fram sju fokuspunkter med tillhöran-
de handlingsplan, de dokumenten är lite av vår ”bibel". 
Alla näringslivsorganisationer i rådet har skrivit under 
på fokuspunkterna - vår gemensamma väg framåt. Det 
är oerhört viktigt att det finns en gemensam målbild – en 
lägereld att samlas vid och kommunicera kring, oavsett 
om man representerar sitt eget företag, en organisation 
eller Söderköpings kommun.

Vi kan även konstatera att pandemin verkar ha bidra-
git till våra stora steg uppåt på rankingen, kanske skyn-
dade den på processen. Vi har ju haft stora utmaningar 
inom alla branscher under corona, mycket har satts på sin 
spets. Det ställde stora krav på att hitta en bra samtalston 
och ett respektfullt kommunikationssätt där alla hade in-
sikt i den andres situation och utsatthet.  Jag upplever att 
vi gjorde det till slut, att vi kunde hitta en gemensam väg 
och kunde gå vidare, ur corona. 

Vilka av de sju focuspunkterna upplever du 
att ni kommit längst på?  

-Vi har under 2021 haft extra fokus på de två för-
sta punkterna 1 ”Förbättrad dialog och samverkan” och 
2 ”Ökad platsattraktivitet (leva, bo, verka och besöka)”. 

Att förbättra dialog och samverkan har vi arbetat 
med under en längre period. Vi har bland annat hittat 

Näringslivsklimatet i Söderköping

  "Företagsklimatet i  
Söderköping har i år starkt 
förbättrats när  
placeringen gått från  
plats 251 till 159."

Therése Eklöf, kommunens näringslivs- och turistchef. Anders Westerberg, fastighetsägare och vice  
ordförande i Stadskärneföreningen.
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mer strukturerade former för detta, via samverkans- och 
dialogmöten mellan kommunens representanter och 
enheter och olika delar av näringslivet, som t ex. byg-
gentreprenad och handel. Vi inom kommunen rör oss 
mellan alla fokusområdena i allt vi gör. Min funktion 
som näringslivschef är delvis att försöka säkerställa att 
även övriga verksamheter inom kommunen har fokus på 
de sju punkterna.

Under det senaste året har vi också inlett ett arbete 
med NKI (nöjd kundindex), vilket kommunen inte har 
genomfört sedan 2015. Det innebär att enkäter skick-
as ut till alla invånare och företag som har kontaktat 
kommunens enheter med uppdrag kring miljö-, tillsyn, 
bygglov och gatu- och park. I enkäten får medborgaren 
svara på hur nöjd man är med det bemötande och den 
service man fått. Det sker kvartalsvisa uppföljningar, så 
än är det för tidigt att säga något om utvecklingen och 
jämförelser med andra kommuner, men de indikationer 
vi fått hittills har varit positiva. Det är SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) som dragit upp riktlinjerna för 
denna enkät, som sedan utförs av olika konsultföretag i 
samarbete med enskilda kommuner.

Kommunikationen pågår i bl.a.  
Näringslivsrådet, så du har förhoppningen att 
positionen i näringslivsrankingen kan  
bibehållas och förbättras? 

- Ja, i handlingsplanen så har vi formulerat målet att 
vi år 2025 ska vara på position 99 eller bättre, så siktet 
är absolut inställt på än bättre företagsklimat. Det skulle 
vara bra placering för Söderköping som mindre kom-
mun, särskilt i relation till den position som vi hade för 
några år sedan. Nu har vi tagit ett ordentligt steg för att 
nå målet på några års tid, så det känns hoppfullt. Men 
som sagt, det är viktigt att förstå att kommunen inte är 
ensam i det här arbetet. Det handlar också om hur man 
uttrycker sig om att vara företagare i kommunen, hur 
man pratar om kommunen, hur man talar om varandras 
företag och företagarorganisationer. 

Vi måste våga tänka framåt och prova nya samver-
kansformer, utan att vara rädda för att misslyckas. Att 
ibland våga ändra sina roller gentemot varandra, utan 
att känna att det är farligt. Det kommer att ge oss ännu 
mer kraft.

Tycker du att kommunen ibland agerar lite 
för försiktigt? 

- Ur perspektivet att allt vi gör ska ske på lång sikt, 

gärna minst tio års tid, så nej. Men vi kan säkert ibland 
upplevas vara lite otydliga kring vart vi är på väg och an-
dra gånger finns förväntningar på att vi ska göra mycket 
mer än vad vi har vare sig möjlighet eller uppdrag till. Då 
behöver vi sortera och informera om vad vi kan göra, och 
självklart kommer en del ha åsikter om det. Jag tycker det 
är positivt att man har åsikter om kommunens ageran-
de, det är så vi är uppfostrade i vår demokrati, att nyttja 
vår rätt till åsikter och uttryck av den. Sen måste tonen 
och det mellanmänskliga klimatet ändå vara respektfullt 
naturligtvis.

Det är verkligen en spännande dynamik i Söderkö-
ping. Folk är så engagerade och vill så mycket. Söderkö-
ping är en fantastisk plats och många får verkligen höras 
i debatten och det är bra. I en större kommun är det 
oftast de stora företagen som får plats. Här får även de 
mindre företagen synas och höras. Det skapar en balans 
och bredd som hela kommunen mår bra av.

Anders och Therése, ett par röster om näringslivsran-
kingen och som har förväntningar på en fortsatt positiv 
utveckling.

Åke Serander
Text och Foto

Kontorsstädning - Fönsterputsning - Storstädning 
Trädbeskärning - Trädgårdsservice

Hushållsnära tjänster

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

Starta med företagsstäd i  
höst och upplev skillnaden

Rot-  
och Rut

Söderköping

Adress: Ågatan 1A

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

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

ALLT, ÄVEN HALLDÓRS MODELLHÖRNA

LAKRITSBUTIK 
I Söderköping

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

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

Välkommen in till oss

Extra öppettider: www.nammi.se
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Vi träffar Linda Wahlman på redaktionen. Hon 
har varit anställd som samhällsbyggnadschef i åtta 
veckor.
     Linda bor i Norrköping, mitt inne i stan. Senast  
arbetade hon som sektionschef för samhälls- 
byggnad på AFRY (tidigare ÅF). Ett konsultföretag 
som arbetar brett med samhällsbyggnad innefattande 
geoteknik, VA- och gatuprojektering, landskap, 
trafik, m.a.o. allt som behövs för samhällets utveck-
ling. Lindas sektion arbetade fram detaljplaner, 
tekniska utredningar och projekterade infrastruktur. 
Tidigare har hon arbetat på andra konsultföretag, 
men också på Linköpings- och Norrköpings 
kommun. 

När det gäller detaljplanearbete har hon erfarenhet av 
både utförar- och beställarsidan. I Söderköpings kom-
mun hanteras vissa detaljplaner som exploatörsdrivna 
detaljplaneprojekt (externa konsulter utarbetar kommu-
nala planer på uppdrag av exploatörer, red.anm.), där har 
kommunen en mer granskande och kvalitetssäkrande 
roll. I Söderköping är det först på senare år man har gett 
exploatörer den möjligheten, men nu har vi ett par pågå-
ende externa planarbeten.

Vad har du för utbildning? 
- Jag är planarkitekt från högskolan i Gävle, en kan-

didatexamen innefattande hela planprocessen, lantmä-
terifrågor, GIS (geografiska informationssystem) och 
kartteknik, att utarbeta bebyggelsestrukturer, system-
tänk, trafikplanering m.m.

Hur är samhällsbyggnadsförvaltningen  
organiserad? 

- Det finns ett miljökontor (myndighetsutövning 
inom miljö och hälsoskydd), ett plan- och bygglovskon-
tor (bygglov, förhandsbesked samt detaljplaner), dessut-
om finns verksamhet inom mark- och exploatering, trafik 
samt samhällsbetalda resor med skolskjuts och färdtjänst. 
Förvaltningen har ca 30 medarbetare.

Vilka är dina arbetsuppgifter? 
- I första hand att leda förvaltningen, att stötta de 

förtroendevalda i visionsarbetet samt att prioritera ar-
betsuppgifter för att nå uppsatta mål.

Är det inte långa handläggningstider för 
byggärenden i kommunen?  

- Nej, vi har helt normala handläggningstider. När det 
gäller bygglov och förhandsbesked bedrivs detta arbete 
i enlighet med kraven i lagstiftningen, och det tar tid i 
och med att det bl.a. ska inhämtas yttranden, vilket är 
förenat med svarstider. Som medborgare kan man säkert 
uppfatta det som att det tar lång tid, men det är kanske 
för att de inte känner till alla arbetssteg i processen. När 
det gäller detaljplaner finns det en kölista som sträcker 
sig fram till år 2028.  Det pågår i dagsläget ett tjugo-
tal detaljplanearbeten inom kommunen. I planbeskeden 
som exploatörerna får, framgår när arbetet kan beräknas 

påbörjas och avslutas, men dessa tider kan behöva ändras 
om det kommer andra planer som måste prioriteras, uti-
från att de innefattar samhällsviktiga funktioner.

Har din förvaltning tillräckligt med resurser 
för planarbetet? 

- Nej, inte i den omfattning som exploatörerna för-
väntar sig. 

Varför anställer inte kommunen fler 
bygglovshandläggare och planarkitekter för 
att snabba på byggandet, när denna  
verksamhet till stor del är avgiftsfinansierad 
utan skattemedel?

- Planarbete tar även andra resurser i anspråk som inte 
finansieras av avgiften, så det är inte bara planarkitek-
terna som är den trånga sektorn. Jag har en viss mängd 
resurser i min budget och jag ser till att vi arbetar effek-
tivt mot uppsatta mål. För tillfället har vi ett bra tempo i 
framtagandet i de flesta detaljerna.

Vad är de största utmaningarna för  
kommunen och samhällsbyggnad under  
kommande år? 

- När det gäller kommunen så finns detta beskrivet 
i kommunens strategiska plan. För förvaltningen gäller 
det att uppnå en bra handläggning med god kvalité och 
god samordning inom kommunen.

Är inte byggnationen av nya E22 en stor  
fråga eller har den nu kulminerat och  
ansvaret åligger mer på Trafikverket? 

- Vägplanen är nu fastställd, så nu ligger mycket på 
Trafikverket för fortsatt arbete med själva vägen. De an-
svarar för hur det ska projekteras och upphandlas. Men 
den nya vägsträckningen har stor inverkan på olika typer 
av planerad exploatering i kommunen. Den nya förbi-
farten medför också nya trafikflöden till, från och inom 
tätorten, och arbete pågår även med hur den tidigare ge-
nomfarten ska se ut i framtiden m.m. 

När man ser på kommunens tillväxt under senare år 
så har befolkningen inte ökat i planerad omfattning, man 
har haft svårt att få till den nybyggnation som krävts. 

När man ser på kommunens tillväxt under  
senare år så har befolkningen inte ökat i 
planerad omfattning, man har haft svårt 
att få till den nybyggnation som krävts. Vad 
kan nämnd och förvaltning göra för att öka 
takten?

- Historiskt sett så har det säkert varit så, men det är 
inget vi märker av nu med hög efterfrågan på planarbete 
från både exploatörer och Ramunderstaden samt olika 
typer av förfrågningar från andra intressenter som vill 
etablera sig i Söderköping.

Kommunen har inte så mycket egen mark att exploa-
tera, utan intresset kommer till stor del från fastighetsä-
gare och exploatörer.

Hur ser du på Söderköping som en kommun 
att bo och verka i? 

- Det är en del som har lockat mig till tjänsten i Sö-
derköping. En kommun med en tätort som har stor po-
tential, en landsbygd med vilja att leva och utvecklas och 
en otroligt vacker skärgård. Ur mitt perspektiv finns det 
jättebra potential i kommunen som helhet. Goda möj-
ligheter att locka nya innevånare och att få en robust och 
attraktiv framtidsstad. Söderköping har det som krävs, 
sen har jag väl varit här för kort tid för att kunna uttala 
mig om var de största utmaningarna finns. Men jag tän-
ker att vi har politiker som har mycket längre historia i 
kommunen än vad jag har och så finns det översiktspla-
ner och andra dokument som tydligt redogör för ambi-
tionen att göra Söderköping ännu mer attraktivt.

Jag har arbetet hela mitt yrkesverksamma liv inom 
samhällsbyggnad och jag känner att det är inom det fo-
rum jag vill verka. Inom konsultvärden har jag erfarenhet 
från allt från stora infrastruktursatsningar ner till lek-
platser. Jag har ju inte själv varit delaktig i allt, men har 
som chef upplevt hela spektrat. I en kommunal organi-
sation så ska allt giftas ihop till en helhetsbild och växa 
till något bra. I Söderköping som en mindre kommun så 
finns det möjlighet att tjänstemän, chefer och politiker, 
tillsammans blir ett tajt lag som arbetar mot samma mål. 

Kommunen är till för medborgarna, för att skapa nå-
got positivt. Det känns som att Söderköping har mycket 
på gång med god fart, på flera olika plan. Här finns det 
goda förutsättningar för att bli en ännu bättre kommun.

Åke Serander

Linda är ny samhällsbyggnadschef

Linda ser stor potential i Söderköping.

”Kommunen är till för 
medborgarna, för att skapa 
något positivt. Det känns som 
att Söderköping har mycket på 
gång med god fart, på flera 
olika plan. Här finns det goda 
förutsättningar för att bli en 
ännu bättre kommun.
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Våra kyrkor står öppna för dig! 

SE MER! 
Detaljerad information 
om våra gudstjänster

 hittar du i vårt 
kalendarium

Gudstjänster i församlingen

November 

Lördag 6 11.00 Minnesgudstjänst   Drothems kyrka 
  11.00 Minnesgudstjänst  S:t Anna kyrka 
  18.00 Minnesgudstjänst  Börrums kyrka 
  18.00 Minnesgudstjänst  S:t Laurentii kyrka 
 
Söndag 7 11.00 Mässa    S:t Laurentii kyrka 
  11.00 Minnesgudstjänst  Capella Ecumenica 
  17.00 Minnesgudstjänst  Mogata kyrka 
  17.00 Minnesgudstjänst  Skönberga kyrka   
 
Onsdag 10 13.00 Veckomässa   S:t Laurentii kyrka 
  17.00 Liv att dela   Drothems kyrka, församlingshem

Söndag 14 11.00 Mässa    S:t Laurentii kyrka 
  16.00 Gudstjänst   Börrums kyrka

Onsdag 17 13.00 Veckomässa   S:t Laurentii kyrka

Söndag 21 11.00 Mässa    S:t Laurentii kyrka 
  16.00 Gudstjänst   Skönberga kyrka

Onsdag 24 13.00 Veckomässa   S:t Laurentii kyrka

Torsdag 25 17.00 Tid för dig   Mogata kyrka, Tingshuset

Söndag 28 11.00 Mässa för små och stora S:t Laurentii kyrka 
  11.00 Mässa    S:t Anna kyrka 
  18.00 Tema julens sånger  Mogata kyrka

 
”Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida” 

Ps. 121:5

Kommande helg är det Alla Helgons Dag. En helg då vi vandrar till kyrkogården, smyckar gravar,  
tänder ljus och minns. Det kan vara första allhelgonahelgen där någon anhörig gått bort under året.  
Då kan det kännas extra tungt! Vi tänder våra ljus och tänker tillbaka: Vi minns dagar av arbete, tider 
av oro, ögonblick av lycka och kärlek. Dessa personer som fick betyda mycket för oss finns ju inte 
längre. Vi stavar på orden Älskad – Saknad. Ett ljus som vi tänder kan betyda så mycket. De kan stå för 
de orden vi inte själva kan uttrycka. Det kan vara ett tack och förlåt, en bön om ett återseende, det kan 
vara för obesvarade frågor vi bär inom oss. Vi behöver få tända våra ljus i Allhelgonatid. Vi behöver 
få bli stilla tillsammans med de människor som betyder – och har betytt – något för oss. Tänk vilken 
känsla och upplevelse det är att få vandra bland alla tända ljus på kyrkogårdarna.  
Vi får så även tända ljus för de levande mitt i våra liv. Här och nu. För våra relationer, vår familj,våra 
vardagsvänner, våra hotade systrar och bröder i otrygga länder. Låt oss verkligen få tända hoppets och 
uppmuntrandets ljus och komma ihåg Jesu ord: -Jag är världens ljus. Det som följer mig ska inte  
vandra i mörkret utan ha livets ljus.  

Guds rika välsignelse! 

Ola Linderoth  
Kyrkoherde

Med reservation för eventuella ändringar. 

Kaffeservering på våra kyrkogårdar
Fredag 5 november  Lördag 6 november  

S:t Laurentii 11-19  S:t Laurentii 12-19 
Drothem 11-17  S:t Anna 12-18 
Skönberga 11-17  Skönberga 12-16 
Mogata  11-17 
S:t Anna  11-17 
Skällvik  11-17 
Börrum  14-17

Kyrkogårdsförvaltningen
Vi söker innehavare eller någon annan med 
anknytning till de gravrätter som finns angivna 
på respektive kyrkogårds anslagstavla eller på 
kyrkogårdsförvaltningens hemsida: 
www.soderkopingskyrkogardar.se

Sopplunch
Tisdagar och torsdagar kl. 11.00-16.00  
Drothems församlingshem. 

Lunchträff 
Måndagar jämna veckor kl. 12.00-14.00. 
Drothems församlingshem/Mogata Tingshus 
Anmälan till expeditionen, 0121-358 00.

Liv att dela & Tid för dig
Kvällsmat! Gemenskap! Sång! 
För alla åldrar 0-100 år.  
Vi börjar med att äta kvällsmat tillsammans  
kl. 17.00. Kl. 18.30 går vi till kyrkan och har en 
andaktsstund. Kostnad vuxen 30:-  
Barn och ungdom gratis. Välkommen! 

Kontakt 

www.svenskakyrkan.se/soderkoping 
www.facebook.com/soderkopingsanktanna

Församlingsexpedition:  
Telefon: 0121-358 00
Mail: ssa.forsamling@svenskakyrkan.se

Diakonicentrum har öppet måndag-tisdag, 
torsdag- fredag 09:30- 11:30. 

Diakonicentrum:
Telefon: 0121-358 09

Hela denna sida är en annons
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Söderköpings första ungdomsråd - ”En meningsfull fritid” 
Den 11 oktober hölls det första ungdomsrådet i 
Söderköpings kommunhus där ett 20-tal elever från 
Söderköping i målgruppen 13-19 år medverkade. 
Inför ungdomsrådet träffar jag Anders Palmgren, 
förvaltningschef för kontoret barn och utbildning för 
att höra om bakgrunden till rådet.

- Som alla vet har barnkonventionen blivit lag i Sve-
rige. Vi har tittat från ett politiskt- och tjänstemannahåll 
hur vi kan göra så att barn och ungdomar kan få mer 
inflytande. Kommunfullmäktige tog beslutet att man 
skulle bilda ett antal råd. 

Sedan tidigare finns ett näringslivsråd, pensionärsråd 
och tillgänglighetsråd. Man tog utifrån barnkonventio-
nen beslut om att man även bör instifta ett ungdomsråd. 

Rådet handlar om att förstärka inflytandet kring frå-
gorna som berör ungdomar, tillvarata deras intressen och 
verka för att de beaktas i kommunstyrelsen, nämnder och 
förvaltningar. Rådet ska vara ett referensorgan för frågor 
som rör ungdomar samt ett forum för kunskapssprid-
ning.

- Ungdomsrådet är ett råd där politiken möter ung-
domarna. Tjänstemännen sköter dokumentationen. Ro-
land Nilsson som är ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden är också ordförande i ungdomsrådet och för 
frågorna vidare till kommunfullmäktige.

Inför starten funderade vi mycket kring hur vi skulle 
göra. Det föll sig så lyckosamt att samtidigt som vi skulle 
starta rådet, så hade BRIS (Barnens Rätt I Samhället) 
tagit fram en metod för att arbeta med ungdomar och 
barns inflytande vid namn ”Expertgrupp barn”. 

Länsstyrelsen fick i uppdrag att arbeta med projektet 
och hjälpte oss att söka bidrag för att kunna utbilda ett 
tiotal tjänstemän i metodiken som handlar om hur man 
får barn och ungdomar att få ett inflytande på riktigt. 

Vi ska jobba med ungdomarna på deras villkor. Vi 
är en föregångskommun som arbetar med Expertgrupp 
barn i Östergötland. 

En viktig del i projektet är att det ska göras på riktigt. 
Vi vill hitta en meningsfull fritid för barn och ungdomar 
i kommunen. Därför att vi tagit fram en projektleda-
re, Johanna Hellstrand, enhetschef vid kultur och fritid 
samt en projektgrupp bestående av medarbetare från 
serviceförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltning-
en samt socialförvaltningen. 

För att nå barn och ungdomar till rådet har vi gått 
ut till skolorna Ramunder, Waldorf, Nyströmska skolan 
samt via sociala medier för att även nå ungdomar från 
Söderköping som studerar i Norrköping. Vi har fått god 
respons och ser fram emot att träffas på måndag. 

Projektet meningsfull fritid ska vara klart i februari 
2022. 

Vid mötet ska vi behandla vad vi gör bra och vad som 
kan utvecklas. 

Det handlar inte bara om aktivitet, det ska finnas 

trygga vuxna som hjälper barnen att göra kloka val som 
att hålla sig borta från droger och annan kriminalitet. 

Projektet pågår under den pågående mandatperioden. 
Vi ser att det är mer meningsfullt att ses under en längre 
tid och att träffas två till tre gånger på ett år. 

Det ska finnas olika teman och vi får se hur det fortlö-
per. Exempelvis) Trygghet – många känner sig inte tryg-
ga i vissa situationer. När känner man sig trygg? Hur ser 
pojkar och flickor på sin vardag? 

- Rådet blir ett sätt för ungdomar och barn att få infly-
tande på riktigt. Skolan är duktiga på det med skollagen 
i ryggen. Men det finns många andra processer, som när 
man bygger i samhället – tänker man då på barn och 
ungdomars bästa? 

En problematik som man ser i Sverige är att man inte 
tycker att vi gjort det på riktigt.

Jag ska gå en utbildning i barnrättsstrategsutbildning 
för att lära mig hur man kan lyfta upp barnfrågor i min 
roll som förvaltningschef.

Så blev det dags för det första rådet. Jag träffar några av 
ungdomarna på plats i kommunhuset. 

Vad tycker ni har varit bäst här idag?
- Det var mest intressant att delta, få framföra sina 

åsikter och göra sin röst hörd för att göra samhället bätt-
re. Att vi ungdomar får vara med och tycka till om vad 
som ska hända.

Alla var engagerade, det framkom bra idéer och vi 
känner att vi fick gehör. 

Kan ni ge exempel på några av idéerna som 
lyftes?

- En plats där man kan umgås. En fritidsgård som inte 
är knuten till en skola. Fritidsgården Focus känns som 
den är till för Ramunderskolans elever och blir inte lika 
inbjudande för ungdomar vid andra skolor. Vi vill att den 
ska flyttas till en annan plats eller att man försöker ändra 
så att det inte är så många elever där under skoltid då den 
idag blir ett sammanhang för Ramunderskolans elever. 

Kulturskolan, fritidsgården Focus och Ramundersko-
lan använder samma typsnitt… De övriga skolorna som 
ligger längre bort får inte vara med lika mycket. Det bi-
drar till grupperingar – men tanken med fritidsgården är 
ju att den ska vara till för alla.  

Önskemål om fritidsaktiviteter såsom TV-spel, ping-
is, fotboll med mera. Alla har inte aktiviteter att gå till 
efter skolan.

En hemsida där det står vad som händer för ungdo-
mar i kommunen. 

Ungdomars trygghet. Det är viktigt att det finns upp-
lysta platser att vara på, så man inte drar runt på stan och 
hamnar i fel sällskap. 

Det har varit en negativ utveckling mot att det inte 

känns så tryggt. Det är viktigt att det finns poliser som 
cirkulerar på kvällarna och att man håller koll på ungdo-
marna. Nu håller man till på olika platser på stan, vissa 
med sina epatraktorer, andra smäller smällare...

Det har skurits ned på fritidsgårdens öppettider och 
resurser p.g.a. ekonomin. Det är lätt att man drar ut och 
bara hänger på stan, så det skulle vara bättre med mindre 
öppet på dagtid till förmån för kvällar under hela veckan.

Jag träffar Johanna som fungerar som projektledare och 
Roland som är ordförande i ungdomsrådet. 

Hur upplevde ni det första ungdomsrådet?
- Det var lyckat med många intresserade ungdomar 

som framförde kloka och kreativa idéer. Det framkom 
många fina tankar om hur man vill utveckla en menings-
full fritid i kommunen. 

Vi politiker är mycket nöjda med ett väldigt bra gens-
var. Det är ett bevis på att vi lyckats. Nu är det stora 
förväntningar på om vi kan möjliggöra önskemålen. Det 
blir svårt att mötas nästa gång om vi inte kunnat åstad-
komma resultat. 

Ni nämnde att det var bra samtal vid borden 
- Ja, alla vid borden ska få chansen att tala. De som 

deltog kom frivilligt och ville vara med. Det var ungdo-
mar som känner ansvar och är vana att vara med och ta 
beslut i exempelvis i elevråd. De vågade prata även om de 
inte kände varandra. Det gick fort att få i gång samtalen 
tillsammans med kuratorer som agerade samtalsledare.

Vid träffen medverkade även Susanne Stålhammar, 
samordnare för mänskliga rättigheter med fokus på bar-
nens rättigheter som arbetar på Länsstyrelsen. 

- Vi är med för att vi erbjöd utbildning i ”Expertgrupp 
barn” till alla kommuner under våren. Söderköping del-
tog, med fler medarbetare. 

Det är ett sätt för oss att arbeta i det uppdraget vi 
har att stärka tillämpningen av barnens rättigheter i hela 
länet, men vi ska också själva lyssna på barn och unga 
vad de tycker eftersom vi många gånger har dom som 
indirekt målgrupp. I stället för att vi på Länsstyrelsen 
bjuder in till samtal så är det bättre att vi samarbetar med 
kommuner som kan bjuda in barn och unga på ett lite 
mer naturligt sätt, i en mer naturlig miljö. För att därefter 
få ta del av resultaten.

Vi tycker det är ett bra sätt att testa och stötta i upp-
draget men också ta del av ungdomarnas synpunkter.

Läs mer om ungdomsrådet på www.soderkopingsposten.se.

Daniel Serander
Text och Foto

Benjamin Baca, Britta Friberg, Isac Thörn, Tindra Moberg och Maja Fagerstedt  
var några av deltagarna vid första ungdomsrådet.

Johanna Hellstrand, Susanne Stålhammar, Anders 
Palmgren, Cecilia Karlsson och Roland Nilsson.

  "- Det var mest intressant att  
delta, få framföra sina åsikter och 
göra sin röst hörd för att göra  
samhället bättre. Att vi ungdomar 
får vara med och tycka till om vad 
som ska hända."
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S:t Anna 
Mars 2021

Skärgård

RUBRIK
INGRESS - Idundem que odiorisincit odi 
derrunt et landuciene labor alit rem verorro 
quo cusam ea ditem ariae sape peliciet hit mod 
entur? Qui tota doluten itatis idebis aborit a 
sum doloritatur? 

BRÖDTEXT - Qui doluptatetus volesedis sitae 
plabore pa quibusapidus anis volo del id quiaturi 
offic temquid eliquas velendunt et quassus, odici 
resequuntis uta quiditatus eum exeror suntisim 
fuga. Recupidi qui autento dolupient imuscium 
im fugitiam fugiae quiant et eum si quam que 
nima dolorro cus.

Ulpa con res cus. Udi optat aspedig natibus dera-
tur mod moluptatiae re non esequat urestis etur?
Ut quam corem a ation non rempori sciaspe rspiet 
quiates equianimpore cora conet quibus mil et alit 
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Nätverksrapport
67 kg kapris, parkeringsplatserna tog slut och  
sommaren var galen! Sedan några år tillbaka driver 
Navet i Havet ett turistnätverk. I början av september 
träffades vi för att summera sommaren 2021. Många 
nya verksamheter har tillkommit,  bl.a våffleriet,  
padelbana, båtturer, discgolfbana  och bed and  
breakfast. Vid rundan runt borden hördes  
beskrivningar av välbesökta kulturkvällar, fullsatta 
restauranger, fullbokade  boenden och campingar. 
Kajakuthyrningen är enormt uppskattad och  
naturstigar populära utflyktsmål.

Förbättringspotential
Petra Östelius, besökskoordinator vid Visit  
Söderköping,  presenterade besökssiffror och  
förbättringen av rankingen i företagsklimatet.   
Vi passade på att ge förslag till förbättringar -   
sopstationer som räcker för alla besökare, toaletter 
vid  naturstigarna  och en bättre karta att ge  
gästerna. 

Planer för nytt destinationsbolag
Regionen tillsammans med många kommuner på 
Ostkusten ser över idén om ett större, gemensamt 
destinationsbolag. Sankt Anna är ett starkt varumär-
ke som det är, men vi ser nyttan med att finnas i ett 
större sammanhang för t ex marknadsföring mot 
Tyskland. Fortsättning följer…

Till sist enades vi om glädjen att få genomföra 
Vårsprattel och Sankt Anna dagen 2022! 

Träff om bygglov och strandskydd
Vi är många som snickrar och vill bygga i vår bygd. 
Fler vill bo här. Den 21 oktober bjöd Navet in till ett 
offentligt möte där vi tillsammans med bl a 
kommunens planchef diskuterade hur detta kan 
förenas med alla lagliga krav på bygglov, långa 
handläggningstider  och med hårda 
strandskyddsregler. Rapport kommer,  
bl a på www.sanktannaportalen.com.
 

Vad händer med Stenbrinken?
2016 flyttade de sista ut från särskilda boendet 
Stenbrinken. Några år senare beslutade kommunen 
att sälja fastigheten. Köpare är Idea Factory Sweden.
Navet i Havet har träffat ett par av ägarna, Kenneth 
och Gunilla Wåhlberg. De berättade att de ville köpa 
något som kan utveckla och gagna bygden. Exakt vad 
som skall hända är ännu inte klart, någon form av 
bostäder ska det i alla fall bli. Gärna också företagse-
tableringar inom t ex friskvård eller 
matservering. De tar gärna emot idéer från boende 
och andra som intresserar sig för Sankt Anna. 
Mer info finns på deras hemsida: www.ideafactory.se.

Ordförande i Hembygdsföreningen Boel Holgersson och 
Britta Andersson, ordförande Navet i Havet diskuterar 
sommarens verksamhet. Foto: Östergötland i Bilder

Livet i skärgården, förr och nu
I höst startar Navet i Havet, i samarbete med 
Sankt Anna Hembygdsförening, Studieförbundet  
Vuxenskolan, Kulturkontoret Söderköpings 
kommun och Folkuniversitetet en föreläsnings-
serie. Vi tar upp både dagsaktuella frågor och 
historiska händelser, natur och kultur,  
levnadsvillkor ute i skärgården.Föreläsningarna 
är i matsalen, Sankt Anna skola, lördagar kl 
14:00. Fri entré , kaffe serveras i anslutning till 
programmen.

13 november 
Tåget stannar inte längre här. Edvard Hollertz,  
politisk redaktör ATL och författare, berättar om 
sin bok och tankar kring landsbygdsutveckling. 

20 november 
Betraktelser från ytterskärgården. Föredrag av 
Carina Bergqvist, biolog och åretruntpaddlare.

5 februari
Skeppssamhället. Marinarkeolog Patrik Höglund 
berättar om sin doktorsavhandling som beskriver 
rang,roller och status på örlogsfartyg under  
1600-talet. Programmet är en del av jubiléet 
Marinen 500 år. 1522  föddes svenska flottan 
då Gustav Vasa köpte 10 bestyckade fartyg från 
Lubeck som levererades den  7 juni vid Slätbaken.

14 maj 
Skärgårdsguiden Margareta Jovanovic tar oss 
med på en vårvandring i Herrborums  
naturreservat.

Hela denna sida är en annons
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NYMÅLAT

Vi utför även fönsterrenoveringar i vår 
lokal på Slussportens industriområde

070-834 65 57    -    jonas@hardhsmaleri.se

Kunskap, tradition och kvalitet sedan 1996

Vi utför nybyggnation, renovering, 
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

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

Vi utför alla slags plåtarbeten  
till takrenoveringar

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

Lördagen den 9 oktober delades årets kulturpris, 
kulturstipendium samt hederspriset till Tord Kempes 
minne ut vid en ceremoni i brunnssalongen.

Pristagarna utses av representanter för Servicenämnden i 
samråd med Kulturkontoret. Inga-Lill Östlund, Service-
förvaltningens ordförande agerade konferencier.

Årets kulturpris - tilldelades Korp och  
Robert Wallman
Motiveringen löd: ”För sitt outtröttliga arbete med Sö-
derköpings Gästabud. Korp och Robert var initiativtaga-
re till Gästabudet och har under alla år varit delaktiga på 
olika sätt och i olika roller. Deras hängivenhet, kunskap 
och energi har utvecklat evenemanget till stadens största 
som nu genomförts under 15 år. Kvalitetstänkandet och 
medeltidskunskaperna märks också i de olika textil- och 
läderhantverk Korp och Robert skickligt utövar.”

Hur känns det att ta emot priset och vad  
betyder det för er?

- Jättebra. Vi vet att folk är glada för det vi gör med 
Gästabudet men det här är en extra uppskattning. Det 
hade aldrig slagit oss att vi kunde få ett kulturpris. Vi 
arrangerar Gästabudet för att vi tycker att det är så roligt. 

Vi är glada att vi kunde genomföra Gästabudet i år, om 
än i något mindre skala och trots den tidspress det blev 
att slutföra allt i tid efter att restriktionerna lättade. Vi 
hade inte kunnat genomföra det utan förståelse från fa-
miljen och stödet från våra kollegor.

Kulturstipendiet - tilldelades Embla Niklasson
Motiveringen löd: ”För fortsatt förkovran inom sitt 
konstnärskap. Embla vågar testa många olika uttryck och 
tar ut svängarna genom tänkvärda, kreativa och roliga 
alster. Som yngsta utställare på Liljevalchs vårsalong tar 
hon nu sin konstnärliga utveckling vidare genom fort-
satta studier.”

Embla som tyvärr inte kunde närvara säger i 
en kommentar:

- Jag är väldigt glad att få mottaga årets kulturstipen-
dium. Att min hemstad väljer att uppmuntra mitt ska-
pande betyder mycket för mig. Jag är väldigt tacksam och 
kommer att använda pengarna för att fortsätta skapa. 

Hederspriset till Tord Kempes minne  
- tilldelades Lovisa Lesse
Motiveringen löd: ”För sin förmåga att i Tord Kempes 
anda röra sig inom många olika konstnärliga uttryck. 

Lovisas skicklighet som illustratör har setts av många i 
böcker, tv, film och utställningar. Bilderna berör över flera 
generationer, och priset belyser hennes unika färdighet 
som fler bör få kännedom om.”

Grattis Lovisa, hur känns det?
- Jag är otroligt glad och blir ännu mer hedrad ju mer 

jag läst på om Tord – vilken människa och vilken bredd! 
Jag känner mig verkligen välkomnad till Söderköping, 
riktigt kul! Blev helt stum och förvånad när juryn hörde 
av sig. 

Vid ceremonin deltog Roland Engdahl som bidrog 
med trombonfanfar samt sitt musicerande till de unga 
talangerna William Samuelsson (sång), Maja Fagerstedt 
(tvärflöjt) samt Ida Zackrisson (sång). Magnus Jonsson 
svarade för ljudteknik.

Ungdomarna bjöd på finstämd sång och musik, kan-
ske finns någon av de framtida kulturpristagarna bland 
dem?

Vi på Söderköpings-Posten gratulerar pristagarna!

Daniel Serander
Text och Foto

Utdelning av kulturpris,  
kulturstipendium samt hederspris

Ola Niklasson (mottog pris för Emblas räkning), Lovisa Lesse, Korp och Robert Wallman.
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DET HÄR ÄR TEATER 
VILL JAG LOVA

CORREN

KONSERTER MED

NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER

LÄS MER OCH BOKA BILJETTER PÅ 
NORRKOPINGSSYMFONIORKESTER.SE

HISTORIEN OM EN SOLDAT

ÄLSKAD PIANOKONSERT

SONS DIGITALA SCEN

STENHAMMAR 150 ÅR

Årets stora samarbete mellan 
Östgötateatern och SON. Mästerlig 
musikteater baserat på rysk folksaga. 
Musik av Stravinsky.  

DE GEERHALLEN Norrköping ons 13 okt

Rachmaninovs andra pianokonsert med 
solisten Yeol Eum Son. Denna kväll leds 
orkestern av dirigent Joana Carneiro.

DE GEERHALLEN Norrköping tors 4 nov

Digitala konserter med SON, från 
kammarmusik till verk med hel orkester. 
Kan ses på SONs YouTube-kanal.

En hyllningskonsert till vår störste 
tonsättare Wilhelm Stenhammar som firar 
150 år. Dirigent Patrik Ringborg.

DE GEERHALLEN Norrköping tors 28 okt

NorrkopingSymphOrch

ABONNEMANG HOS OSS
En egen stol i salongen, läs 
om våra abonnenmangserier i 
Norrköping och Linköping på 
webben.

KATEDRAL AV KLANGER
Orkestern får glänsa i två monumentalverk 
med andliga dimensioner. Chefdirigent 
Karl-Heinz Steffens. 

CRUSELLHALLEN Linköping fre 3 dec
DE GEERHALLEN Norrköping lör 4 dec

@norrkoping.symphony       @norrkopingsymph       NorrkopingSymphOrch
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Foto: S:t Ragnhilds Gilles årsbok 2020

Vi träffar ordföranden Barbro Alvebo och Ola 
Lönnqvist för att få veta mer om föreningens historia, 
nutid och framtid. Ola är den regissör som satt upp 
flest produktioner genom åren, inte mindre än 23 
mellan 1983 och 2017. 

Här följer en historisk tillbakablick. Hösten 1980 flyt-
tade Gunilla Lewenhagen till Söderköping och träffade 
radio- och TV-handlaren Lars Perlinger. Paret bosatte 
sig på Egnahemsområdet. Gunilla hade tidigare sysslat 
med historisk teater, medan Lars även var konstnär. Un-
der det första året repeterade teaterföreningen hemma 
hos paret.

Gunilla hade förmågan att få folk att engagera sig 
och det bildades ett antal arbetsgrupper som skulle byg-
ga scenografi, sy teaterkostymer, skriva manus m.m. Lars 
ritade scenografin och var med och byggde den. Han ri-
tade även kostymerna, skisserna finns fortfarande beva-
rade i teaterföreningens arkiv.

Skådespelare engagerades under våren 1981, däri-
bland Ola Lönnqvists hustru Katarina, och på så sätt 
blev Ola senare också engagerad. Första skådespelet 
”Kungliga kröningen 1281” var ett ”ett krönikespel” d.v.s. 
en berättelse. Föreställningen repeterades under våren 
och hade premiär i juni. 

Krönikespelet inleddes med att man samlades i S:t 
Laurentii kyrka för kröning av drottning Helvig. Förut-
om teaterföreningen medverkade kyrkokören. Därefter 
vandrade skådespelare och publik utmed ån till Rådhus-
torget där skådespelet fortsatte framför Rådhuset. Lars 
hade gjort en stor kuliss framför Rådhuset föreställande 
ett långbord eftersom föreställningen fortsatte med en 
fest. Scenografin till vänster och höger om bordet före-
ställde en smedja respektive ett gästgiveri. Ola hade en 
berättarroll som ”Peter Målare”. Rollen var först tänkt för 
Lars Perlinger, men han valde istället rollen som kung.

Ola reciterar: "Välkommen hit mina vänner. Till en 
stad som jag känner så väl, där historien satt sina spår. 
Ni undrar nog, vem är väl jag som står här på vår krö-
ningsdag? Peter Målare, filosof eller tok, det vet bara den 
som är klok."

Förutom kröningen handlade stycket om ekonomiska 
stridigheter mellan Magnus Ladulås bror Bengt som var 
biskop i Linköping och Söderköpings stad.

Man blev så entusiastisk efter föreställningarna så 
man tänkte att det här måste vi göra mer av. Vi måste 
dock bestämma, vem som gör vad, hur det ska vara med 
ekonomin m.m. November 1981 bildades föreningen 
Teater Sythercopie. Namnet är taget utifrån det gamla 
latinska namnet på Söderköping. Då bestämde man ock-
så att nästa år skulle det framföras en ny historisk pjäs, 
”Maktens ansikten”. Stycket skrevs av Gunilla Lewen-

hagen. Pjäsen som utspelas under 1500-talet uppfördes 
inomhus i Brunnssalongen. Ola säger; jag hade även här 
rollen Peter Målare och spelade bl.a. mot Lars Perling-
er (se foto där vi sitter tillsammans och repeterar). En 
annan rollinnehavare var Bengt Ottosson med hustru, 
numera boende i Valdemarsvik. Bengt som på den tiden 
var ung och grön, säger Ola och skrattar.

1983 spelades återigen stycket från 1981. De olika ak-
terna av spelet regisserades av olika personer. Min upp-
gift, säger Ola, blev att lägga ihop de olika delarna. Då 
och då kom Mårten Harrie, skådespelare och regissör 
från Östgötateatern och lämnade regiråd. Jag hade skri-
vit lite sångtexter och vi hade mer musik i denna före-
ställning. Kröningen skedde i S:t Laurentii kyrka, men 
sedan fortsatte skådespelet inte på Rådhustorget, utan på 
Forsemanska gården. Det var ett stort uppförande med 
83 skådespelare, sångkör och scenarbetare, totalt 125 
medverkande under de sex föreställningarna.

1984 spelade sällskapet greve Stenbocks pjäs, ”Ons-
dagsbröllopet på Stegeborg. Föreställningen skedde 
på Stegeborg och i Brunnsparken. Samma produktion 
framfördes året därpå. 

1986 (när staden fyllde 800 år) gjorde man ”En 
Brunnskomedi” med dans och sång, dessutom med mu-
sik av Ramunderblecket, enligt min mening bland det 
bästa föreningen gjort. 

Från 1989 - 2009 uppfördes folklustspel, istället 
för historiska pjäser. Parallellt så spelade man under 
1987–2019 barnteater. Här minns vi ”Madicken”, "Pippi 
Långstrump”, ”Tant Grön, Tant Brun och Tant Grede-
lin” samt ”Peter Pan”. 

Från 1992 till 2002 (inte varje år) försökte man ock-
så spela nyårsrevyer bl.a. på Logen Vidar. Under samma 
period framfördes också vanliga teaterstycken som inte 
var historiska, lustspel eller revyer.

Under årens lopp har åtskilliga aktörer, scenar- 
betare, läktarresare och biljettförsäljare och andra lagt 
ned mycket energi i föreningen. Bland dessa framhåller 
Ola och Barbro främst Carl-Gustav Pettersson, kallad 
CG, som under flera år varit föreningens starka man. 
Han har funnits i nästan alla funktioner och uppdrag, 
dessutom har han vid flera tillfällen agerat på scenen. 

Därefter vänder jag mig till föreningens ordförande. 
Barbro flyttade till Söderköping 2016 och ville lära kän-
na folk i stan och teatersällskapet tog emot henne med 
öppna armar. Barbro hade då länge saknat skådespeleri 
som tidigare varit en del av hennes liv. 

- Min roll sedan barnsben har varit att vara den roliga. 
Alla familjemedlemmar har ju en roll. Så det blev en hel 
del teater under skoltiden. Revyer och pjäser på högsta-

diet och gymnasiet. Senare på en skola där jag arbetade, 
medverkade jag i julshower tillsammans med eleverna. 
Men på senare år blev det i princip inget eget skådespe-
leri förrän jag kom till Söderköping, förutom det teatrala 
som ingår i lärarrollen.

Med Sythercopie har jag medverkat i kröningsspel 
och skådespel i samband med Gästabuden, en västern-
pjäs, och ”Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin”. 
2018 skulle vi sätta upp ett folklustspel som vi författat 
själva, men det fick tyvärr ställas in när tre rollinneha-
vare hoppade av kort innan premiär. Den föreställning-
en, ”Bottenlösa brunn” hoppas vi kunna framföra inom 
en överskådlig framtid. Handlingen utspelar sig i tidig 
1900-talsmiljö med i grunden legenden om Sankt Ragn-
hild. Det sker med mycket humor och musik. Men vi 
behöver bli fler medlemmar, säger Barbro engagerat. Alla 
som är intresserade av att bli medlemmar och/eller att 
vara med och spela teater är välkomna att höra av sig till 
föreningen. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats. Vi 
jobbar alla ideellt och medverkan hos oss bygger på att vi 
har roligt tillsammans. Skådespeleri handlar mycket om 
personlig utveckling och självkänsla. Ola har exempel på 
att det inte är ovanligt att någon som till en början vågar 
sig på en liten roll så småningom kan axla större. I no-
vember kommer vi att ha en jubileumsfest för att fira vårt 
40-årsjubileum. Alla medlemmar är välkomna, nya som 
gamla, så håll utkik efter inbjudningskortet.

Vad är visionen för kommande år? 
- Det är att sätta upp åtminstone ett skådespel per år, 

vid sidan av några mindre aktiviteter. Vi har skrivit en 
barnpjäs som först skulle ha satts upp 2020, senare 2021 
men som vi fick lägga på is p.g.a. pandemin. Vår målsätt-
ning är att varva folklustspel och barnteater med histo-
riska skådespel. Vi har även ambitionen att genomföra 
barnaktiviteter där unga får komma och lära sig teaterns 
grunder, från manus till färdig produktion.

Ola håller på att skriva till marinens 500-årsjubileum 
i Söderköping kommande sommar, en historisk pjäs som 
kommer att ges i Teater Sythercopies regi.

Avslutningsvis, lite intressant statistik: Från 1981 
fram till dags datum har 104 produktioner satts upp, med 
778 föreställningar inför en publik av 65 536 personer. 
Siffror som imponerar.

Grattis till jubiléet och ett stort tack till föreningens 
representanter Barbro och Ola. Verkligen bra genom-
förda insatser för kulturlivet i Söderköping under 40 år! 

Åke Serander
Text och Foto

Teater Sythercopie firar 40 år 
Ola Lönnqvist, regissör och Barbro Alvebo, ordförande. Lars Perlinger och Ola Lönnqvist repeterar.
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www.ramunderstaden.se

Det finns några lägenheter kvar! Centralt  
beläget på Södra Eriksvik i Söderköping 
 

Intresserad?
Ring 0121-19600

eller maila
info@ramunderstaden.se

Vi finns här när livet förändras

www.capellaab.se          info@capellaab.se

Underbara är de - Höstens alla blommor!
Fyll ditt hem med blommor i årstidens varma färger,  
eller ge bort lite omtanke till någon du bryr dig om 

 Extra öppet
Hos oss under  

Handelns dag den  
30/10 kl. 10-16

Vi hjälper er att smycka gravarna med vackra 
Smycken och Ljus till Alla helgons dag

Lördag den 6/11 har vi öppet kl. 10-16

Välkommen in till oss önskar
Susanne och Therese!

Skönbergagatan 6
614 30 Söderköping

Telefon: 0121-101 95

Öppettider:
Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-14

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

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

Välkomna att kontakta oss 
för en kostnadsfri offert.

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

Föreningen Guldkant i Söderköping vill bidra 
till bättre livskvalitet för äldre och ensamma 
människor i kommunen
Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten är värda all uppmuntran de kan 
få. De gör en fantastisk insats för att våra äldre ska få ett bra liv. Men ibland 
räcker varken tid eller resurser till för att åstadkomma det lilla extra – en 
guldkant på tillvaron.  Det är där föreningen Guldkant i Söderköping fyller ett 
behov. Vi har under några år kunnat bjuda på både små och stora glädje- 
ämnen. Nu när livet sakta återgår till det normala blir det lättare att realisera 
våra idéer. I december räknar vi med att bjuda på stor julfest för alla äldre som 
vill komma. Den dubbleras för att undvika trängsel.
Följ vår verksamhet på Facebook - där tar vi gärna emot tips på aktiviteter.
Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar. Ge gärna ett bidrag!
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arför jag satt där, på en bänk, på Rådhustorget, 
är oklart. En aning trött var jag nog och bänken 
mitt på torget passade bra efter motionsprome-
naden tillsammans med min käpp som jag nu-

mera behöver. Nåväl, det vackra Rådhuset fångade mina 
blickar och tankarna kom. Vad som är länge sedan kan 
alltid diskuteras, beroende på tidsperspektivet. För mig 
är mitten på 40-talet inte så länge sedan. Då hade jag 
tenterat in i Realskolan, som låg i den byggnad som i 
dag heter Bergaskolan. För att få fortsätta studera efter 
sex år i grundskolan var man vid den tiden tvungen att 
avlägga prov i svenska och matte. Kände mig belåten ef-
ter lyckat prov och nästan stor, vuxen, tolv år. Men – vad 
har detta med Rådhuset att göra? Jo, i tidsperspektivet 
inom mig dök två gubbar upp som regerade i huset under 
början och mitten av 40-talet. Den ene var Söderköpings 
siste ”riktige” borgmästare Anders Öster, med juridisk 
utbildning och med fullmakt att döma i rådhusrätten. 
Den andre var stadsfiskalen Björklund, chef över stadens 
poliskår oftast bestående av 3 – 4 poliser. Polisväsendet 
var då alltså kommunalt. Detta var två viktiga gubbar 
som man kände respekt inför. De representerade lagens 
långa arm som nådde medborgarna vid de mest oväntade 
tillfällen. Som ett exempel på detta kan nämnas att trä-
den på Åpromenaden på flera ställen var försedda med 
meddelanden, satta inom glas och ram, vilka talade om 
att det var ”vid vite förbjudet” att cykla på promenaden. 
Något som också respekterades.

Lämnar jag Rådhuset och juridiken för att låta blick-
en glida litet åt höger ser jag Saluhallen. Den hyser nu 
någon typ av glassbar och försäljning av fiskedon. Då, i 
mitt minnes – 40-tal var den en av stadens många char-
kuterier. Här härskade Josef Johansson. När man kom in 
i den källarsvala butiken fångades genast blicken av de 
många djurkroppar som hängde utmed ena långväggen. 
”Josef i hallen” gick omkring med vit rock och skar av de 
bitar som kunderna önskade. En lång disk med diverse 
delikatesser fanns förstås också. Det källareko som upp-
stod när man talade därinne i hallen ingav mig alltid en 
högtidlig känsla. Men nu har blicken, ögonen fört mig 
alldelses fel. Förlåt! Jag skulle ju gå Storgatan upp under 
ett svunnet 40-tal. När jag kommer upp i dagsljuset igen 
från besöket i den en aning dunkelt upplysta Saluhallen 
styr jag därför stegen snabbt över Rådhustorget mot det 
gamla Fisktorget.

Rådhusbron är vacker. Visst är den så – men – den 
saknar något numera. Fisktorget finns, som torg, men 
ingen fiskförsäljning. Här var förr en livlig kommers där 
”Fisk-Alma” var drottningen bland många försäljare, var 
och en i sitt stånd.  Trappan ned till sumparna i ån finns 
kvar, men inga sumpar. Det som förvarades i dem, på 
den tid jag nu beskriver, var mest ål, annan fisk tålde 
inte transporten som till stor del skedde med buss från 
skärgården. Den tid när de som fiskat rodde eller seglade 
in med sin fångst var sedan länge förbi och bilens tid 
hade ännu inte kommit. Man bedrev aldrig något fiske 
vid bron utan det som skedde där var försäljning av fisk. 
Således bör platsen heta Fisktorget och inte alls Fiskar-
torget som jag hört nämnas vid debatt om namnet.
 
Kom! Låt oss gå över Rådhusbron! Se där till höger står 
Kalle Wiberg med sitt glass-stånd. Denne ”Wiberg” som 
vi pojkar alltid kallade bara för efternamn hade kommu-
nens tillstånd att bedriva försäljning av varm korv och 
någon gång glass. Det sistnämnda endast sommartid och 
vid tjänligt väder. Korven såldes från ett portabelt stånd 
lördags- och söndagskvällar på Hagatorget. Vackra vår-
och sommardagar kunde han slå upp sitt glass-stånd vid 
brofästet just där Rådhusbron möter Åpromenaden. Det 
var ett tecken för många, särskilt barn, i staden att våren 
eller sommaren hade kommit.

Efter ett par steg är vi nu inne på Storgatan. Vi har 
hamnat på den högra, eller ska vi säga västra, sidan ef-
ter besöket i glass-ståndet och stöter direkt på den stora 
garveri-tomten. Carlssons Garveri var en stor rörelse då 
ägt av och med Gustaf Carlsson i ledningen. Företaget 
har en intressant historia, om vilken tomten och byggna-
derna än i dag skvallrar. Om allt detta är jag inte mannen 
att berätta här men så mycket vill jag nämna att på det 
40-tal jag här skildrar rådde full verksamhet på den sto-
ra tomten. Här fanns flera brunnar nedgrävda i marken 
där olika hudar behandlades. Men, stopp Lars, låt någon 
annan och bättre påläst få beskriva det här intressanta 
garveriet.

Där jag nu, i skrivande stund, står utanför Storgatan 2 
alldeles vid ingången till garveriet kan jag se att den gam-
la mottagningen av garveriets kunder är ombyggd till 
kontorslokaler för Serander Fastighetsförmedling och 
dessutom blivit redaktionslokal för den återuppståndna 
Söderköpings-Posten. 

På samma tomt och hörande till garveriet finner man 
kanske gatans märkligaste hus, ett så kallat källarhus, vars 
nedre del är medeltida och övre delen troligen 1700-tal. 

Mitt emot den stora garveritomten ligger flera hus. Det 
första är mycket gammalt. Källaren är från 1500-talet. 
När jag nu i tanken går förbi vid 1940-talets början så ägs 
huset och den stora skjutsgården intill av Axel Wallberg. 
Han drev skomakeri och skoförsäljning där. Huset och 
skjutsgården är så intressanta att det skrivits en bok om 
området av Lars Bodelius som är den nuvarande ägaren. 
Vid slutet av gården och med långsidan mot gatan hittar 
vi Storgatans första livsmedelsaffär Einar Ericssons spe-
cerier. Einar var gift med Axel Wallbergs dotter.

På samma sida av gatan dyker nu upp en av stadens 
sex(!) charkuteri-butiker, Hjalmar Svenssons charkuteri. 
Här kunde man också, vid den här tiden, finna djurkrop-
par hängande utmed butikslokalens sidor men i gårds-
huset finns också en medeltida källare som på 40-talet 
användes vid slakt och förvaring och gav verklig källar-
svalka. Hjalmar Svensson hade flera söner som jag vet att 
han utbildade till skickliga charkuterister. Flera startade 
egna butiker. Vi återkommer nog till detta senare. Frågan 
är emellertid om inte Hjalmar är mest känd för att de 
flesta av hans söner var så duktiga bandyspelare. Bandy 
var i ett halvt århundrade (1920 - 1970) den stora spor-
ten i staden. Till butiken hörde som så ofta också en stor 
gård och ett rejält hus där familjen bodde. I bortre delen 
av huset fanns en liten dörr som vette mot gatan. Där låg 
ett cafe, Malins cafe. Dörren är numera borta men spår 
av den går att se.
 
Om vi nu går över till andra sidan av gatan så har vi 
kommit till garvar-tomtens slut och vi är alltså framme 
vid Skolgatan. Där låg vid mitten av 40-talet ännu Djur-
bergs Järnhandel och som närmaste granne hade man 
Henning Högbergs specerier. Båda stora affärsrörelser 
och båda omgivna av stora gårdar. Särskilt var detta fal-
let med Högbergs affär. Här såldes det mesta ifråga om 
livsmedel och man hade en stor kundkrets på landsbyg-
den. Sannolikt fanns här stadens största skjutsgård. Här 
kunde man så sent som vid fyrtiotalets mitt se hästar och 
vagnar, bundna och fastgjorda väntande på sina handlan-
de ägare. Henning Högbergs stora specerihandel hade då 
sedan länge övertagits av sonen Hans som är mera känd 
som konstnär. Snabbköpens tid var nu inte långt borta 
och i den konkurrensen försvann snabbt, den en gång i 
staden dominerande, livsmedelsbutiken.

Med Djurbergs Järnhandel blev utvecklingen den 
motsatta. Man utvidgade sortimentet med olika typer av 
jordbruksmaskiner som fick en explosiv utveckling vid 
slutet av fyrtiotalet och dessutom ökade virkeshandeln. 
Företaget växte och därmed blev tomten vid Storgatan 

för trång och Djurbergs finns nu som mycket annat i 
stadens utkant. Då, omkring 1945 var Nils Djurberg fö-
retagets chef.  
 
För att avskärma den stora skjutsgården mot gatan låg 
i rak följd efter ”Högbergs” ett mindre hus med två stora 
skyltfönster. Butiken man fann i det huset gjorde på mig 
alltid ett stillsamt intryck vilket kan bero på att det man 
saluförde oftast passade en äldre publik och inte en tolv-
årig pojke. Löfbergs kläder drevs vid den här tiden av ett 
äldre par. Minnet säger mig att han hette Petrus Löfberg.
 
Nu är vi framme vid öppningen till ”Högbergs” stora 
skjutsgård men vi har kommit alldeles för långt fram på 
gatans västra sida och skymtar redan Hagatorget snett 
till vänster. Alltså, över gatan igen och tillbaka, kanske 
ett femtiotal meter. Åter står vi nu vid slaktare Hjalmar 
Svenssons bostadshus och som vi redan vet också inrym-
de Malins lilla cafe. Husets innergård kom man in till 
från en bred gränd som ledde ned till Storån. Grändens 
andra sida ansågs vid den här tiden vara stilig och inte 
så litet modern. 

Östergötlands Enskilda Bank hade nämligen på 
1920-talet låtit bygga ett nytt hus för sina lokaler i sta-
den. Bankens lokale härskare var Martin Pharmansson 
och så vitt jag vet kallade han sig inte bankdirektör men 
idag skulle han nog ha varit det. Huset var tjänstebostad 
för honom och hans familj. Det stora husets solida in-
tryck förstärktes av en stor trädgård som gick ända från 
Storgatan ned till ån. Numera har de gamla banklokaler-
na och valven övertagits av en guldsmed som alltså har 
goda möjligheter att där förvara sina dyrbarheter.

Det låter kanske som en billig vits men är en ren tillfäl-
lighet att i det närmaste huset efter banken kunde man 
stiga in i en blomsterhandel där ägaren bar det passande 
namnet Blomberg. Butiker av det här slaget, där man 
kunde köpa blommor, ofta kombinerat med frukt, var 
redan på 40-talet, talrika i staden. Blommor och frukt 
kunde man köpa hos Blombergs på Storgatan.  

Vad ska jag skriva om nästa hus utmed Storgatan? Vår 
bokhandel. Jag är ju så glad att den finns. Huset är gam-
malt och bär i sig en intressant historia.

Många vet nog att Karl XIV Johan övernattat här i 
huset vid Göta kanals invigning. Andra, som har fått 
möjligheter att, som jag, strosa runt och botanisera på 
vinden där, bland böcker, almanackor, bokmärken, jul-
prydnader och mycket annat, vet vad en bokhandelsvind 
kan bära med sig ifråga om århundraden av minnen. 
Några gånger har jag talat med arkeologer och även icke 
fackmän som grävt i bokhandelns trädgård. Man sa mig 
att kulturlagren var drygt fyra meter djupa. Vördnaden 
fyllde mig och gjorde mig stum. Både huset och tomten 
är en kulturhistorisk upplevelse vilket till viss del gäller 
hela den här gatan. Men, det är inte detta som jag först 
tänker på när jag ska skriva om det här huset. Utan – vad 
då? Ja, just detta, att vi har en bokhandel i vår stad. 

Låt mig berätta! Jag kom för inte så länge sedan till 
en stad i vår relativa närhet. Vi kom båtvägen, jag sökte 
en inte särskilt svåråtkomlig bok och gick i land för att 
leta rätt på en bokhandel. Där gick jag bet! Turistby-
rån upplyste mig så småningom om, att det var sant, vad 
människor på gatan tidigare sagt när jag frågat, detta, att 
någon bokhandel fanns inte. ”Du får gå till kiosken vid 
stationen om du ska ha en bok”. Där fanns givetvis inte 
vad jag sökte. Tack för att vi har en bokhandel i vår stad 
som gör att vi i Söderköping kan hålla näsan över vat-
tenytan kulturmässigt sett. Bokhandelsparet på 40-talet 
var makarna Georg och Mary Karlén. Bokhandelshuset 
är dessutom vackert och hade, precis som banken, en 
underbar trädgård, som förr gick ända ned mot Storån.

Storgatan vid 1940-talets början
Gatan mellan torgen - genomfart för riksväg

V
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De stora handelshus som låg utmed någon affärsgata 
var förr ofta försedda med en extra lokal, där det fanns 
möjlighet att bedriva något slag av köpenskap, så var ock-
så fallet med bokhandeln. En liten dörr, som nu inte finns 
längre, ledde här in till en tvål- och parfymaffär där man 
nog kunde finna det mesta av den tidens skönhetsmedel 
för damer. I ett rum innanför den lilla butiken bodde dess 
innehavare Ingeborg Johansson. Hon var väl synkroni-
serad med sina varor, alltså stod hon där, välmanikurerad 
och väldoftande när man trädde in genom dörren till ett 
försynt plinge-ling. Ryktet kunde meddela, minns jag, 
att hon varit en skicklig pianist, men någon flygel såg 
jag aldrig där. 

Så är vi åter framme vid en gränd och den här gången 
en mycket smal sådan med det passande namnet ”Smala 
gränd”. Det vitrappade hus som sedan följer är en del av 
en kringbyggd gård, bland de flesta i staden känd som 
”Kondisgården”. I det rappade huset låg nämligen ett 
konditori, ”Bröderna Nilssons Konditori”, vilket drevs 
av mina föräldrar och min farbror. Jag har vuxit upp på 
den här gården. Den var nästan helt kringbyggd och 
innehöll bland mycket annat en stor utomhusservering 
för konditoriet med flera bersåer och fruktträd och med 
plats för omkring hundra personer. Om konditoriet och 
dess historia har jag förut skrivit en bok så jag vill här 
försöka fatta mig kort och bara tillägga att två samman-
byggda hus i den borglika gården gav gott utrymme åt 
konditoriet både när det gäller tillverkning, servering och 
försäljning.

Utmed Storgatan följer nu ytterligare två små hus innan 
man når Hagatorget och efter en högersväng också por-
ten till den nämnda ”Kondisgården”. Det första av dessa 
två hus innehöll under tidigt 40-tal en mjölk- eller me-
jeriaffär. I minnet dyker nu upp en händelse med skarpa 
konturer och kanske är den tidstypisk på flera sätt. Jag 
måste nog berätta. Alltså: kylskåp fanns knappast på den 
här tiden. Största delen av butikens mjölk förvarades i 
stället i ett stenkar, något mindre än ett normalt badkar, 
och detta var placerat längst in i huset mot gårdssidan. 
Över karet satt ett fönster. Jag var elva år och hade fått en 
fotboll med vilken jag utförde diverse tekniska övning-
ar på gården innanför huset. Plötsligt satt bollen mitt 
i fönstret. Katastrofen var fullständig. Glas föll i bitar 
ned i karet som var fyllt med mjölk ty det var tidig för-
middag och ännu ej så många kunder. Mjölken ansågs 
efter inspektion oduglig, måste ersättas och jag fick som 
straff utegångsförbud den dagen. Nåväl, detta hade sin 
övergång och om gården kan i övrigt sägas att den var 
generöst tilltagen och gav möjlighet till lekar av olika 
slag. Dessutom fanns en stor så kallad torkplan där går-
dens hyresgäster kunde torka sin tvätt. Under krigstiden 
byggdes på den ett stort skyddsrum mot bombsplitter. 
Lägger man därtill den stora konditoriserveringen som 
vette mot Hagatorget så inser man att ”Kondisgården” 
var en ovanligt stor men samtidigt ljus och öppen tomt. 

Nu återstår endast ett hus innan vi på den här sidan 
gatan är framme vid torget. Hörnhuset mellan Storga-
tan och Hagatorget alltså. Huset är gammalt och har 
haft en skiftande historia. Här låg det första konditoriet 

i gården som startades av Robert Wigander 1895. Sone-
sons urmakeri startades här för att sedan flytta snett över 
torget till det stora hus som i Söderköping går under 
namnet ”45:an”. Damfrisering har det i hörnhuset varit 
flera gånger och under många år på 40- och 50-talet var 
det Gudrun Wennman som stod för damernas frisering 
här. Albin Anderssons förr kända fastighetsmäklarfirma 
hade i många år sina kontorslokaler i det här lilla, men 
innehållsrika huset. 

Vi är framme vid Hagatorget och ser hur den lummigt 
gröna Kondisgården med sitt gula trästaket mjukt möter 
den inbjudande Hagaparken med sina träsoffor och sin 
stora nästan kärleksfullt omfamnande hängbjörk. Ja, så 
kan man drömma sig tillbaka till 40-talsmiljön. I den 
verklighet vi idag ser är hela den främre sidan av gården 
förvandlad till en grå betongmur. Många fina lägenheter 
och affärslokaler förstås men, man må förlåta mig om jag 
saknar den ljusa öppna gården och föredrar den, framför, 
vad jag ibland kallar ”en stor gråsugga”.

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag är fullt medveten 
om att det utmed Hagatorget ligger flera butiker som 
kan sägas höra till Storgatan men till dessa och samtliga 
byggnader utmed Hagatorget vill jag eventuellt åter-
komma en annan gång.

Lars Nilsson 
Text 

S:t Ragnhilds Gille 
Foto

Rådhusrättens sista sammanträde (troligen 1940). 
Här kunde man bl.a. bli dömd för att ha cyklat över 
någon av Storåns broar eller på Åpromenaden. 

Stadsfiskal Björklund som var chef för stadens 
poliser (tre-fyra stycken).

Några av fiskförsäljarna vid ett typiskt stånd. Vem 
tror du är "Fiskalma" eller "Almagås"? 

Söderköping

Just bakom knuten till Garveriet, där på  
Åpromenaden, slog Kalle Wiberg ofta upp sitt 
glass-stånd. Då var det vår!

Nog ser Hjalmar stolt ut över sin fina butik och 
kanske också över sina populära bandypojkar. 

Tittar man noga ser man Djurbergs skylt (JÄRN) 
och då kan läget för affären fastställas. Det stora 
Högbergska husets gavel var en ofta använd  
anslagstavla. 

Henning Högbergs specerihandel. Till vänster Hans 
Högberg som tog över affären omkring 1940.  

Bokhandeln tidigt 20-tal med två damer som arbe-
tade där Elna Bäckmark och Inez (efternamn okänt). 

Bokhandelshuset med den lilla parfymaffären vars 
ingång nu är svår att upptäcka. 
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FÖRSÄLJNING    MONTERING    RENOVERING

BASTU OCH BRASKAMINER
011-14 90 40

JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING     SPISCENTER.COM

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98
Storgatan Söderköping

Nu finns 2022 års  
almanackor på plats

Hjälp oss att lätta på lagret 
inför vår inventering

Stor REA 20-25 augusti

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98

Storgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

Anders och Louise

Följ oss på Facebook

Köp din hos oss i Sveriges  
äldsta bokhandel!

Naturnära
KundaliniYoga-/Ayurveda-/

Kultur-Center

Fullständiga möjligheter!
Ängsbacken Övre vid Göta kanal

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

0709-58 96 45 / 0704-10 49 22

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

Har du en gammal sliten 
betongtrappa?

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

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

sträv med Antihalk.

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

avdrag.

Vi säljer, monterar  
och reparerar  

luftvärmepumpar 

Telefon: 0704-508 929
Hemsida: www.energiochservice.se

Utställningen Minnesbilder sker på Galleri  
Rådhuset i Söderköping, under lördagar och  
söndagar i oktober. Till minnet av konstnären Ulf 
Ekervik, som levde och verkade i och omkring 
Söderköping, Norrköping och Valdemarsvik sedan 
1982. Ulf föddes i Stockholm 1949, och somnade in i 
Mogata i april 2020. 

Malou Jergner-Ekervik, med barnen Sofia och Johan 
vill med denna utställning visa en del av Ulfs fantastiska 
bildvärld och de konstverk han lämnat efter sig. I utställ-
ningen visas bredden i Ulfs konstnärskap med bilder ur 
hans rika arkiv av akvareller, grafik, skulptur med mera 
från 1980-tal till 2020. 

Ulf ägnade sig i första hand åt akvarellmålning och 
grafik, med motiv och inspiration från natur och land-
skap. Ulf hade en mycket unik blick för det vackra i var-
dagen, i det slitna och karga likväl som i det varma och 
glada.
- Det känns fint att kunna ge ett avslut till ett så brett 
konstnärskap fyllt av nyfikenhet och experimentlusta, 
säger Johan. 

- Det är många verk vi aldrig sett tidigare. För mig 
har utställningen gett en möjlighet att upptäcka pappas 
konst och kreativitet på nytt, avslutar Sofia.

Utställningen pågår till den 31 oktober, lördag-söndag, 
kl 12-16.

Åke Serander
Text och Foto

Minnesutställning över  
Söderköpingskonstnären  
Ulf Ekervik

Sofia, Johan och Malou iordningställer utställningen.

Färgstarka målningar.

Utställningen Minnesbilder  
sker på Galleri Rådhuset i  
Söderköping, under lördagar 
och söndagar i oktober.

”

TEXTIL-LOPPIS
- tyg, garn, kläder mm

 Tisdag-Torsdag 10-18, Fredag 10-16, Lördag 10-14

För mer info. 073-87 86 092 eller e-post: info@tygsparven.se

Extraöppet 

Lördag 30/10 

kl 10-16

Välkom
men!

Köp 3 plagg betala för 2!
Gäller 25/10-6/11

Malmqvists Plåtslageri AB
Tänker du byta tak?

Plåt, tegel eller papptak

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

Berga 1 Söderköping

Kontakta oss för en  
kostnadsfri prisuppgift

Malins Fotvård 
Storgatan 5, Söderköping

Anna från FACE STHLM finns på plats  -  Konsulterar

VI FIRAR 2 ÅR!! 
lördag den 30/10 kl. 11-14

40% PÅ UTVALDA SKOR
Med reservation för slutförsäljning
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Tack för att du 
stöttar våra  
företag och 
väljer att  
handla lokalt!

Info 0121-18291, bibliotek@soderkoping.se
Arr: Biblioteket och Litteraturscen Söderköping

Skogsmys
Kom ut i skogen på sagostund! Vi läser, pysslar 
eller går tipspromenad. Vi ses vid SOK-stugan 
i Albogaskogen för promenad till vindskydden 
längre in i skogen. Ta gärna med fika. 
Ingen anmälan. Gratis! Gåvobok till barnen.
29 okt kl 13 Författaren Emma V Larsson 
läser ur sina böcker och lär ut friluftskunskaper.
26 nov kl 10 Sagoläsning ur boken Vem ser 
Dim? av Maria Nilsson Thore. Pyssel.
10 dec kl 10 Sagoläsning ur Jonna 
Björnstjernas böcker om familjen Kanin som 
bor i Sagoskogen. Pyssel & tipspromenad.

SKRIV POESI! 
För nybörjare
Tillsammans lär vi oss måla med ord, 
utforskar poesins makt och magi,
leker med konsten att skapa och flytta 
bilder mellan hjärnor. 
Skriv ditt liv & sätt ord på dina drömmar!
5 träffar för dig som aldrig provat att 
göra poesi förut. Inga förkunskaper 
krävs. Pedagog är Jesper Lundby.

17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12
Kl. 18 – 20 på Stinsen

Anmälan till biblioteket 0121-18291 
bibliotek@soderkoping.se
Arr: Litteraturscen Söderköping m stöd från Kulturrådet

Skönbergagatan 8, Söderköping    0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping    011-28 72 50

De Wijks väg 13, Finspång    0122-211 11

www.ostgotabegravning.se

ÖSTGÖTA
Begravningsbyrå

Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

Åsa Börjesson, en av våra 
begravningsrådgivare i 
Söderköping
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Söderköpings-Posten 
hundra år tidigare...
Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t 
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen  
28 oktober 1921.  

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

Öppettider
mån-tor 11-21, fre 11-22  

lör 12-22, sön 12-21

Lunch serveras  
helgfria vardagar 11-14

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

Varmt 
välkommen

öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14 - tele: 0121-21404

erbjudandet gäller handelns dag lördag 30 okt kl. 10-16
20% på en valfri vara

I början av oktober var återigen lekplatsen i  
Ringarum i lekbart skick efter renovering. Vi stämde 
träff med Kristina Hörqvist, arbetsledare på  
gatu- och fastighetskontoret i Valdemarsvik för att 
höra om arbetet.

- Den tidigare lekplatsen uppfyllde inte regelverket 
för avstånd mellan gungor och lekredskap samt att den 
var i dåligt skick, så det kändes bra att kunna göra ett 
rejält omtag. Vi genomför årligen besiktning av lekplat-
serna och åtgärdar brister allteftersom. Det är mycket 
som är viktigt att tänka på vid utformningen samt att det 
ska finnas utrymme för barnen att röra sig på.

Vad är det ni har gjort vid renoveringen?
- Lekplatsen har fått uppta en större yta, bland annat 

för att uppfylla avståndet mellan lekredskapen. Den har 
tillgänglighetsanpassats med en del lekredskap som går 
att rulla in med rullstol under samt att en tillgänglig-

hetsgunga med sele satts upp. Nya lekredskap finns på 
plats såsom marknadsstånden. Stånden kom till som en 
referens till den lokala Baljandagen med sina marknads-
knallar som brukar äga rum här i Ringarum. Det är roligt 
för barnen att kunna leka affär. 

Har ni någon mer renovering på gång?
- Nästa år ska vi renovera en lekplats i Gusum som 

ligger inne i samhället på Hästskovägen. 

Men vad tycker då invånarna i samhället? Stella från 
Ringarum leker på lekplatsen tillsammans med mamma 
Jenny. 

- Vi tycker den blev jättebra. Bra också att den blivit 
tillgänglighetsanpassad. Tidigare var det bara rutschkana 
och gungor. Så det är roligt med lite nya saker också, 
säger Jenny. 

Daniel Serander
Text och Foto

Lekglädje på Ringarums nya lekplats
Kristina visar upp den nyrenoverade lekplatsen.

Stella testar nya gungorna. Sandlåda och marknadsstånd.

Towe och Charlotta Widerberg tillsammans med Ro-
land Engdahl har en höstkonsert på IOGT-NTO Vidar 
79 i Söderköping den 13 november kl 14:00 och kl 17:00.

- Vi stöder föreningen med olika arrangemang, be-
rättar Roland. 

Höstkonsert i Söderköping
Roland, Towe och Charlotte. Foto: Privat
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ons-tors 10-18, fre-lör-sön 11-15

Finns på gården
Sörby 2, Ringarum
073-063 04 93

Håll dig uppdaterad

Hemma hos Elsa i Ringarum

hemmahoselsa

Din lokala inredningsbutik!

Vi firar 1 år! 
Tänk att ett år redan 

gått sedan vi öppnade 
butiken, detta vill 

vi fira med dig. Den 
3-7/11 får alla som 

handlar 10% rabatt på 
hela sortimentet

Välkomna!

Lördag 30 oktober kl. 16-18

HALLOWEEN PARTY FÖR DE YNGRE

UTLOTTNING BLAND DE UTKLÄDDA 

Fika och
gottepåse

Anmälan och
betalning  
senast 

27 oktober
Stationsvägen 1, Ringarum

0123-100 19
Ons, tors, fre: 10-19  -  Lör, sön: 10-15  -  Mån, tis: stängt

Guldkorn & SmulorGuldkorn_och_Smulor

Pris 99 kr

Den lokala närvaron är väldigt viktig för Swedbank, 
som går mot strömmen i bankvärlden och satsar lo-
kalt. Det är fortsatt lokal service på riktigt som gäller, 
med det mänskliga mötet i fokus. Swedbank i Söder-
köping, Norrköping och Finspång är dessutom på 
olika sätt engagerade i samhällets utveckling framåt.

Swedbank är en unik bank på det sätt att servicen finns 
kvar lokalt i din närhet, bland annat på plats i Söderköping.

- Vi finns lokalt på orten och finns här för dig som 
invånare. Du är välkommen in till oss för att få hjälp 
av olika slag eller för att utföra klassiska bankärenden. 
För både privatpersoner och företag erbjuder vi också 
personliga möten på hemmaplan. Oavsett om det gäller 
pensioner, bolån, försäkringar, sparande eller något annat 
är vi här och möter dig där du finns, förklarar Göran 
Bergort som är kontorschef på Swedbank i Söderköping.

Den lokala närvaron och betydelsen av det småskaliga 
är ett arv från sparbankstiden. Bankvärlden har i övrigt 
förändrats under de senaste tio åren, med en stark digi-
talisering.

- Det har gått fort och det går nästan ännu snabbare 
nu, men vi har valt en medelväg där vi är en digitaliserad 

bank som behåller fysiska mötesplatser och lokal service. 
Där skiljer vi oss åt mot våra konkurrenter, eftersom vi 
fortsätter att finnas i de mindre orterna. Dessutom med 
fullt sortiment och en förstärkt närvaro. Lokal förank-
ring är otroligt viktigt för oss, säger Göran.

Swedbank är en aktiv del av det lokala samhället, både 
som sponsor till det lokala föreningslivet och med ett 
särskilt engagemang för unga.

- Vi är engagerade som en naturlig del kring Ung 
Företagsamhet på gymnasiet och hjälper ungdomarna 
med att starta upp banktjänster för UF-företagen. Att få 
ungdomar att prova på företagande och att förverkliga 
sina idéer är fantastiskt, tycker Göran.

- I Östergötland har vi varit väldigt aktiva med Ung 
Ekonomi, där Swedbank föreläser för elever på högsta-
diet och gymnasiet. Nu när samhället öppnar igen kom-
mer vi att återuppta det engagemanget för att få ung-
domar att komma förberedda inför det liv som väntar 
som vuxen.

Tidningen Lyckoslanten når därtill hundratusentals 
elever i mellanstadiet, som får läsning och tips med bland 
annat de klassiska karaktärerna Spara och Slösa.

- Utöver vår kärnverksamhet som bank vill vi aktivt 
vara en del av att skapa ett bättre samhälle och få fler att 
stå bättre rustade inför framtiden.

Avslutningsvis är budskapet med den lokala närvaron 
tydligt och konkret.

- Vi finns kvar i Söderköping. Dessutom anställer vi 
nu för att kunna möta det ökade behov som vi ser av 
banktjänster, i takt med att våra konkurrenter antingen 
minskar servicen eller lägger ner kontor, säger Göran och 
avslutar.

- Det är otroligt viktigt för oss att vara ett bankkontor 
med lokal service på riktigt!

Kontakta oss eller besök vårt kontor
Varmt välkommen till oss på Skönbergagatan 1 i 
Söderköping. 

E-post: soderkoping@swedbank.se

Bankkontor  
med lokal  
service på riktigt Samling med genomgång för teamet innan dagen startar. På bilden från vänster Filippa, Pontus, 

Christina, Göran, Magnus, Linda och Anita.

Denna text är en annons

Håkan 0705-777546  
www.lbmbygg.se 

Vi önskar alla 
våra kunder och 

samarbetspartners 
en riktigt God Jul och 

ett Gott Nytt År!

Håkan 0705-777546   -   www.lbmbygg.se

Tillbyggnad, renovering,  
Attefallshus, stugor/bodar, 

badrum, fönster- och dörrbyten

Välkommen att kontakta  
oss för mer information

i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

Din lokala installatör sedan 1989

Linda, Filippa och Göran menar att bankens 
digitala tjänsteerbjudande för enkel och effektiv 
service för kunder är viktig kombinerat med en 
fysisk mötesplats och lokal närvaro.

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

Kör säkert!
Kontrollera dina däck 
och hjulinställning 
innan semesterresan.

Vi hjälper dig på  
med vinterdäcken!

0121-721730

Boka tid för däckskifte redan idag 
på telefon: 0121-721 730
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Sarah Åkerblom är uppväxt i Snäckevarp, Gryt. När 
föräldrarna separerade kom hon att bo halvtid i Gryt 
och i Norrköping. 
     - Att jag skulle bli näringslivsutvecklare var inte 
min ursprungliga tanke. Efter gymnasiet studerade 
jag äventyrsturism, men kom fram till att det inte 
fanns så många tjänster i branschen. Jag kom i stället 
att arbeta som reseledare på Fritidsresor efter min 
utbildning. 
      Därefter har jag tagit en kandidatexamen i turism-
vetenskap vid Linköpings universitet och en master i 
Hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. 

Berätta om hur ni åter hamnade i Valdemarsvik
- Vi bodde i en tvåa i Linköping, men då vi fick vårt 

första barn så blev vi trångbodda och började söka efter 
ett fritidshus. Intresset för friluftsliv har alltid funnits då 
vi har haft hund i familjen. Vi letade hus på några olika 
orter, men vi fastnade för ett torp från 1800-talet i Gryt. 
Det var en del att göra med renoveringar, men det är kul 
att vårda det gamla. 

Efter studierna tänkte jag att jag skulle pendla till 
mitt dåvarande arbete som projektledare på Ung Fö-
retagsamhet i Linköping. Men så utlystes tjänsten som 
näringslivsutvecklare med utvecklingsfrågor, projektled-
ning, marknadsföring, kommunikation och turism – som 
passade mig perfekt. Jag hade turen med mig och den 16 
augusti tillträdde jag tjänsten.

Sedan 1,5 år tillbaka bor vi året om i Gryt. Vi har 
blivit med höns och katt, bor mitt i naturen och trivs 
jättebra. 

Jag antar att det blir många företagsbesök i 
din tjänst?

- Ja, det är en naturlig del. Jag har varit ute till företag 
inom olika branscher. På egen hand eller tillsammans 
med vår kommundirektör Karl Öhlander, Jenny Elander 
Ek (C) och/eller Lars Beckman (S). 

Nästan alla jag besökt talar om sina framtidsplaner 
och visioner. Det är få som är pessimistiska. Jag brukar 
få med mig en fråga eller två tillbaka till kommunen för 
att lyfta med mina kollegor.

Är det någon återkommande fråga?
- En fråga är kring upphandling. Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) är till för att öppna upp ”EUs inre 
marknad”. Själv vill jag ju helst uppmana till att handla 
lokalt. Det är viktigt att vi når våra lokala företag och 
uppmuntra dem till att lämna anbud men lagen måste vi 
ju fortfarande förhålla oss till. 

En oro är att folk flyttar från kommunen. Alla är  
överens om att det måste hända något och att vi får in-
flyttning till orten och till skärgården. Det finns många 
vackra byggnader i centrum och runt norra kajen som 
man skulle vilja blåsa liv i men vårt arv från industrin har 
lämnat efter sig en hel del föroreningar att ta hänsyn till, 
och kostnader därtill. Om man utifrån ser att vi satsar 

på utveckling och att det sker positiva förändringar så 
är min förhoppning att det får ringar på vattnet och fler 
vågar satsa här. Det finns entreprenörer som verkligen 
brinner för Valdemarsvik. Håkan med styrelse på banken 
är ett ypperligt exempel som generöst beslutade att reno-
vera torget. Jag tror det finns fler som vill satsa på bygden. 

Har du genomfört några företagsbesök i 
Ringarum och i Gusum?

- Ja en del, men det kommer bli fler. Det är prioriterat 
att få till detaljplaner i Ringarum för bostadsområden, 
inte minst med attraktionskraften som nya E22 för med 
sig. 

Kollar man på översiktsplaner så finns de flesta 
LIS-områdena (landsbygdsutveckling i strandnära om-
råden) utpekade i Ringarum/Gusum, vilket medför en 
alldeles särskild typ av dragningskraft som ju inte är möj-
lig i skärgården där man bara i sällsynta fall får bygga i 
strandnära områden enligt miljöbalken. Industrierna RK 
teknik och Nordic Brass har fått nya ägare och båda fö-
retagen satsar. Så visst är det framtidsbygder. 

Vi kommer att lägga vårt kommande näringslivsråd i 
Ringarum och tar med kollegor från plan- och bygg så 
de får berätta om kommande planer.  

Det var tråkiga siffror för Valdemarsvik efter 
näringslivet svarat på enkäten från Svenskt 
Näringsliv

- Verkligen. Jag arbetar på en åtgärdsplan för företags-
klimatet. Nu får vi ta i ordentligt!

Vi behöver uppdatera strategin och bli mer konkreta. 
Det finns såklart en strategi sen tidigare, men den är lite 
luddig och inte helt mätbar. Det är lätt att sätta mål att 
vi ska ha tillväxt eller bygga mer men vi behöver titta på 
vilka aktiviteter vi har gjort och ställa oss frågan ”hur når 
vi tillväxt?”

Jag ser i de olika svaren från företagen vad vi har att 
förbättra. Ett exempel är näringslivets kontakt med sko-
lan. Jag har själv bakgrund från skolan där jag arbetat 
med UF (UngFöretagsamhet, reds anm.), så det ligger 
mig nära till hands.  

Det är också tydligt att vi behöver ta ett större grepp 
innanför kommunväggarna och hur vi hanterar före-
tagsärenden. En lösning på detta är bland annat ”före-
tagslotsning”. Det innebär att jag får mandatet att driva 
och samordna ärenden från företagare. De har ofta kon-
takter med flera sektorer men de skulle egentligen bara 
behöva ha en ingång, genom mig, och så samordnar jag 
berörda handläggare inom kommunen så att alla är in-
satta i ärendet och vet var vi är i processen. Mindre jobb 
för alla och snabbare handläggning är målet.

Vilka anser du är de viktigaste stegen för att 
förbättra företagsklimatet?

- En plan för hur vi för dialog inom kommunen med 
företagen. Det ska vara smidigt att ha en kontakt med oss 

och man ska veta var man ska vända sig. 
Samordning i stort och inom besöksnäringen. Det 

pågår bra projekt i regionen om att samordna vårt turis-
mområde till en större destination – ”Destination Ost-
kusten” som sträcker sig mellan Nyköping-Mönsterås. 
Det kan handla om samordning av infrastruktur, vand-
ringsleder, båtresor, marknadsföring med mera. Man kan 
jämföra med Österlen som sträcker sig över ett större 
område, men man vet vilket område som avses.

Det är en utmaning med olika intressen, budget och 
fokus att ta i beaktande för de olika kommunerna i pro-
jektet. 

Det kommer bli workshops med entreprenörer, politi-
ker, ledare från regionen med flera. För att få en samsyn, 
ge svar på hur vi ska organisera oss med mera. 

Jag skulle vilja uppdatera vår näringslivsstrategi efter 
den vision vi har och se hur vi kan arbeta mer systema-
tiskt med samordning och samråd. 

Bilden av Valdemarsvik är också en stor utmaning – vi 
vill få folk att flytta hit. I budgeten räknar man med att 
40 personer flyttar från Valdemarsvik varje år och det är 
ju inte positivt. 

Man kan bo riktigt fint i kommunen med naturen 
inpå knuten utan att behöva ha en massa lån på banken. 
Jag kan bara se till mig själv som tidigare ägare av en 
lägenhet i en centralort till ett fint hus i fantastiskt läge. 
Vi behöver vässa våra uspar (unique selling point (för-
säljningsargument), reds anm). Här finns skärgården, 
centrum med mera! Storgatan är viktig när man ska visa 
Valdemarsvik för turisterna och det ska vara ett levande 
centrum. 

Valdemarsvik är inte ensam med att ha tomma af-
färslokaler. Det blir svårare att tävla mot e-handel och 
stora köpcentra utanför stadskärnorna. 

Vi behöver uppmuntra alternativa verksamheter. 
Men det ska tilläggas att det generellt sett har gått bra 

för handeln i somras och under pandemin. 
Jag har även fiberutbyggnad på mitt bord – vilket är 

viktigt för att man ska kunna arbeta hemifrån. 

Vilka är dina argument för att en företagare 
ska etablera verksamhet här i Valdemarsvik? 

- Vi ligger bland de högsta kommunerna i Östergöt-
land och även i riket i stort, vad gäller att starta företag. 

Det blir en livsstil när man startar ett företag inom 
något man är bra på och brinner för. Det finns många 
möjligheter här. Exempelvis inom turism – du kan bli 
först ut i din bransch här. 

Folk säger att vi tappar befolkning för att det inte 
finns några arbeten. Men det finns ett stort behov av 
att anställa inom industrin, hantverkare, det behövs fler 
undersköterskor inom vården med flera. 

Välkommen hit - det är fint att bo i Valdemarsvik!

Daniel Serander
Text och Foto

Sarah Åkerblom är näringslivsutvecklare i Valdemarsvik

  "- Vi ligger bland de högsta 
kommunerna i Östergötland 
och även i riket i stort, vad 
gäller att starta företag. 
Det blir en livsstil när man 
startar ett företag inom något 
man är bra på och brinner 
för. Det finns många möjlig-
heter här. Exempelvis inom 
turism – du kan bli först ut i 
din bransch här. "

Sarah tillträdde som närinslivsutvecklare under slutet av sommaren.



21

Kontakta oss så hjälper vi er vidare.
Ecobox är robusta, kemikaliefria 
minireningsverk som ersätter markbäddar 
och infiltrationer. De klarar reningskraven 
vid normal och hög skyddsnivå och fungerar 
lika bra för villan som för fritidshuset.

Ecobox är utvecklad och tillverkad i Sverige. 
Vi tycker som våra kunder: Avloppsrening 
ska vara enkelt och pålitligt.  

Boka ett 
kostnadsfritt 
hembesök!

0927 775 75    www.ecot.se 

Dags för nytt avlopp?

Pelle Frisk 
070 685 89 06
info@friskentreprenad.se 

      Besök hemsidan för mer information.

       I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Klappat & klart!
Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen! 

www.isoderkoping.se

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

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

Vi önskar Dig trevlig  
handel i Söderköping och 

en riktigt God Jul!

Vill du: 
Företagare se hit!

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

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

Kontakta oss för mer info:   
info@isoderkoping.se

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

Robert  Johansson 
Kontorab

”För oss på Kontorab är det  
viktigt med lokal förankring.
Det nätverk som medlemskapet  
i Stadskärnan ger, för oss  
närmare de människor och  
företag som lever och verkar i 
Söderköping.

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

EKLUNDS SPOLTEKNIK
Avloppsspolning / tv-inspektion

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

Följ oss gärna

Snart är det jul 7%
Rabatten gäller ej receptbelagda  

läkemedel och kan inte kombineras  
med andra erbjudanden

Köp 2 julglögg/julsenap så får du 
en saffranpåse från Iran på köpet (värde 20 kr)

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

Varmt välkommen in till oss!

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

Öppettider
Mån-fre: 9-18, lör: 9-15, sön: 10-14

   Telefon: 0121-102 04            
   Hemsida: www.angen.se               
   E-post: blommor@angen.se  
                                                               Håll dig uppdaterad

Bind din egen dörrkrans 
med oss på Ängens

Varmt välkomna

17-19 november kl. 17:00
21 november kl. 14:00
Anmäl dig och dina vänner!
(Begränsat antal plaster)
0121- 102 24 - blommor@angen.se

Vi firar 11 år 28-31/10

Masso
r av fina erbjudanden i b

utiken

Första  gången  någonsin 
igen

           Vi spelar i december
4/12 kl. 14.00 • 5/12 kl. 14.00 & 17.00

11/12 kl. 14.00 • 12/12 kl. 14.00 & 17.00 

Salong Ramunder

:

WAOW PRODUCTION PRESENTE
 R

Biljetter bokar du på Tickster.se  
eller på tel.nr. 0766 - 04 22 06

i Söderköping
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Blott elva år gammal började Isak Huddén att bygga 
på sin dröm – en egen kickbike park på övervåningen 
i sin mormors lada. Han är mer eller mindre  
uppvuxen på gården då han varit där varje helg. 

Som liten var det traktorerna och maskinerna som var 
hans största intresse och drömmen var att driva ett lant-
bruk. Men så upptäckte han extremsporten kickbike och 
sedan dess är det den som gäller.

- När jag började bygga scooterparken var det ett 
brädgolv med springor mellan planken, rundbalar, hö på 
hög och jag hade bara några lastpallar att göra trick på. 
Sedan har det undan för undan byggts till och om med 
ramper och hinder. Idag hyr jag hela övervåningen av 
min mormor. 

Efter ett par år ville jag göra något nytt. Det blev en 
omfattande renovering från grund- och förstärkningsar-
bete, design, till att klä in väggar, bygga ramper och hin-
der. Jag har gjort mycket själv, med lite hjälp från vänner 
och sponsorföretaget Monkids designer Peter Mäkelä 
som har hjälpt till med en del av rampområde i hallen. 

Det går även att köra BMX, inlines och skateboard 
här men jag har anpassat efter eget tycke. Det här är den 
enda parken i Sverige som är byggd för kickbike, annars 
byggs extremsportparkerna oftast till förmån för någon 

av de andra nämnda sporterna. Är det inomhus så är de 
oftast i en svettig idrottshall. Här är vi inomhus men i 
och med ladan så blir det luftigt. 

Det är en liten park men med många ramper på liten 
yta. Det händer saker hela tiden när man åker här.

Den 25 september hade jag nyinvigning av parken. 
Det blev en mycket lyckad dag. Vi hade 120 besökare där 
några av de bästa åkarna i Sverige var med och tävlade. 
Det inträffade inga olyckor och det var ingen trängsel. 
Vi arrangerade tävlingar för både amatörer och proffs 
med prispengar och pokaler. Det blev det första öppna 
evenemanget på flera år utan föranmälan. 

Det råder inga tvivel att Isak är en duktig entreprenör 
men han är dessutom tvåfaldigt bronsmeriterad i nord-
iska mästerskapen i kickbike.

- Det har varit dåligt med tävlingar under pandemin. 
Men nu i höst är det dags för mästerskap i Linköping.

Jag har lagt mitt fokus på ungdomarna och lägren så 
det blir spännande att se om jag fortfarande kan mäta 
mig med andra tävlande.

Upptäckte sporten som 11 åring
- Jag hade kompisar som körde kickbike och tyckte 

det såg roligt ut. Upptäckten gjorde att jag fokuserade 
mer på skolarbetet för att kunna åka mer kickbike på 
fritiden. Det första jag tog mig an på ”kicken” var att 
hoppa från en kant och det slutade med att jag ramlade. 
Därefter har jag ramlat 1000-tals gånger och kämpat på. 
Det handlar mycket om muskelminne och träning. När 
jag kunde det som mina förebilder kunde så kände jag 
mig fullärd men upptäckte snart att det alltid finns nya 
tricks att lära sig.

Vad behöver man för utrustning?
- Hjälm och knäskydd. Det är livsviktigt med hjälm! 

Ett misstag kan leda till förlamning. 
Knäskydd är bra för att träna tricks på bästa sätt. 
En kickbike kostar mellan 1500-7000 kr. Jag skulle 

säga att det är en sport för alla. Det finns många begag-
nade och billigare modeller som är bra. 

Tänk efter och lär dig lite i taget – hitta din nivå.  

Har du råkat ut för många skador?
- Skrapsår, svullnader och blåmärken är vardagsmat 

inom sporten. Jag har en deformerad nagel och fått sy 
i benen några gånger – men det läker fort. Den värsta 
skadan skedde dock en tid efter att jag deltagit i TV4s 

Isak Huddén driver Sveriges största  
kickbikepark - Vikbolandets Scooterpark 

Isak visar upp nyrenoverade kickbikeparken i ladan på sin mormors gård.

Foto: Jerry Gauffin

   "Det går även att köra BMX,  
inlines och skateboard här men 
jag har anpassat efter eget tycke. 
Det här är den enda parken i 
Sverige som är byggd för  
kickbike, annars byggs  
extremsportparkerna oftast till 
förmån för någon av de andra 
nämnda sporterna."Isak klipper bandet under invigningen. Många besökare kom för att delta.

Foto: Jerry Gauffin
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Talang. Jag skulle göra samma trick som i programmet 
men hamnade snett och stukade foten. Skadan satt i ett 
år i mjukdelarna. Till sist gick jag till en fysioterapeut – 
fick övningar och blev frisk direkt. 

Berätta om din medverkan i Talang
- Det var 2018 (programmet sändes 2019) – samma 

dag som jag fyllde 18 år och hela publiken stämde upp 
och sjöng "ja må han leva".

Jag hade byggt en ramp och skulle göra en bakåtvolt 
över programledarna Samir Badran och Pär Lernström. 
Tidigare hade jag bara testat tricket över en person, i 
programmet var de två och på en scen under TV-sänd-
ning – men det gick bra.  

Än idag blir jag igenkänd från min medverkan. 
Jag deltog också i SVTs "Vem kan vad". Där fick jag 

visa några tricks utklädd till Super Mario. Det var en 
rolig upplevelse. 

Drömmen är att få göra en egen TV-serie. På min 
YouTube-kanal har jag gjort en filmserie om byggnatio-
nen av hallen från första dagen till sista skruven.

Är du känd på sociala medier?
- Jag började filma i samband med att jag började köra 

kickbike 2011 då jag fick en knappmobil från min farfar. 
Jag filmade, redigerade direkt i mobilen och laddade upp 
på YouTube. 

Sedan har det tuffat på, jag har gjort det jag tycker är 

roligt och dokumenterat det jag gör – en tråkig, regnig 
dag kan jag titta och återuppleva det jag gjort.

Jag har ca 30 000 följare på YouTube, lika många på 
TikTok och ca 12 000 på Instagram. Folk känner igen 
mig då jag reser runt i landet.

Min YouTube-kanal är grunden till allt jag byggt 
upp och gjort. Därigenom har jag fått jobberbjudanden, 
sponsorförslag, kontakter, fått göra TV-program, åkt på 
resor och evenemang och fått förmånen att arbetat med 
mina förebilder. Men det roligaste är att få inspirera.

Hur är det att vara en förebild?
- Det är jättekul, hedrande och jag tar det på allvar. 

Det är många konstiga filmklipp på YouTube så barnen 
får konstiga idéer och i mitt tycke lite skev verklighets-
uppfattning. 

Jag vill vara en bra förebild, så jag håller mina filmer 
fria från svordomar. 

Jag uppmuntrar barnen och ungdomarna att inte kän-
na massa krav utan att ha roligt i första hand och får ofta 
höra från föräldrar att de uppskattar mig som förebild. 

Det känns bra att få uppmuntra till rörelse och att 
få ungdomarna att komma ut hit på landet. Visa på att 
det är en sport för alla där man deltar utifrån sin egen 
förmåga. Vill man inte åka så kan man hänga här med 
sina kompisar, filma deras tricks eller varför inte bygga 
en egen park hemma hos sig? 

Vilka är dina förebilder?
- Från början var det de mest uppmärksammade in-

ternationellt – Ryan Williams från Australien och Da-
kota Schuetz (flerfaldig världsmästare). Jag har fått ar-
beta tillsammans med Dakota i Barcelona men även här 
i Sverige. Det är så roligt att gå från idoldyrkan till att 
få arbeta ihop!

Ser man till förebilder här i Sverige så är det först och 
främst min mormor. 

Inom sporten har jag arbetat med Andreas Lindqvist, 
en BMX åkare från Stockholm. Han har varit världs-
mästare och arbetar idag med ett eventbolag inom ex-
tremsport. 

Vad har du för framtidsplaner?
- Jag har planer på att fortsätta bygga på hallen, klä in 

väggar, ordna läger med övernattningar med mera. 
På längre sikt finns planer på att utöka till ett centrum 
för extremsport – med hinder både inom- och utomhus. 

Jag vill introducera nya företag som sponsorer till 
sporten. Sporten har funnits ca tio år, men i Sverige är 
det ont om tävlingar och knappt inga prispengar. 

Jag planerar att fortsätta åka så länge jag orkar och det 
fungerar med kroppen.

Daniel Serander
Text och Foto

Nytt nummer ute  
den 20 november

50 kronor per såld annons går till Guldkants viktiga  
arbete för ensamma och äldre i Söderköping
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Du som fått Dagens Ros kan hämta den på Ängens 
blommor på Ågatan, Söderköping.

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

Vill du också  
ge bort en 
Dagens ros?

Dagens Ros 

I samarbete med Ängens Blommor

Läs lokala nyheter i Söderköpings-Postens app varje dag
Ladda hem appen från App Store eller Google Play

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

FAMILJERÄTT

Terese  
Landin

Jurist

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

Branschledande sedan 1994

Inte så konstigt om du är osäker.  

Vattnet från en egen brunn kan innehålla 

både det ena och det andra – en av fem  

brunnar i Sverige har till och med  

otjänligt vatten. Vår kostnadsfria vatten- 

analys ger svar på pH-värde, järnhalt,  

hårdhetsgrad m m och är ett första steg  

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

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

Moa Martinssons Gata 2, 603 72 Norrköping

- Besittningsrätt eller besittningsskydd som det också 
kallas, innebär att du som hyresgäst många gånger har 
rätt att bo kvar i din lägenhet även om din hyresvärd vill 
säga upp ditt  hyresavtal. Detta skydd finns till för att du 
ska kunna känna dig säker i ditt boende. Som hyresgäst 
har du oftast ett starkt besittningsskydd från första da-
gen när du får ett förstahandskontrakt.

Stark besittningsrätt med förstahands- 
kontrakt
Detta innebär att du har rätt till en förlängning av ditt 
hyreskontrakt om din hyresvärd vill säga upp det innan 
hyresperioden är slut. Detta gäller dock inte alltid. Har 
du på något vis misskött dig, till exempel inte betalt din 
hyra eller vanvårdat bostaden har du brutit mot ert hy-
resavtal och ditt besittningsskydd kan brytas. 

Besittningsrätt vid andrahandsuthyrning
Om du hyr ut din hyresrätt till någon i andrahand i en 
period längre än två år får den personen besittningsrätt 
gentemot dig. Du kan med andra ord inte säga upp ert 
hyreskontrakt hur som helst. Dock gäller inte besitt-
ningsskyddet för din hyresgäst om du själv vill flytta till-
baka till din lägenhet. 

Avtala bort besittningsrätt
Det går att avtala bort besittningsskyddet, vilket kan vara 
bra att göra vid en andrahandsuthyrning. Det är även 
vanligt att besittningsrätten avtalas bort vid ett tillfälligt 
förstahandskontrakt t.ex. vid en korttidshyra för en hy-
resrätt som ska rivas eller renoveras.

Vad innebär  
besittningsrätt  
för en hyresrätt?

Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60

Följ oss på Facebook

BUUUSIGT OCH GOTT HOS OSS

Till biblioteket Stinsen Söderköping. Alltid trevligt att 
besöka den vackra miljön och få service av den trevliga 
personalen.
Bokslukare

Jag vill ge många rosor till Louise Gudjunsson! Louise är 
en fantastisk vän, hjälpsam och omsorgsfull!
Gunnel

Dagens Ros till David Strenge Wingren som har satt 
Söderköping på Sveriges nöjeskarta.
Anders

Till Malin Danielsson och Pillan Hjelm i F-klass Björk-
hagaskolan i Söderköping.
Tacksamt barn och föräldrar 

Till Stefan Sandberg, Söderköping S:t Anna församling. 
En modern präst som finns bland oss i vardagen.
Troende

Dagens ros vill jag ge till min moster Ulla Wikström som 
tack för all hjälp i samband med min mammas bortgång. 
Tack för att du finns.
Sandra 

Tack till parkansvarig för Söderköpings blomstersmyck-
ningar! Dina arrangemang gläder oss var dag.
Söderköping i våra hjärtan

Tack mamma och pappa för att ni lånade ut bilen till mig 
när min var på verkstaden.
MK

Jag vill ge en stor ros till Guldkant för det fina arbete ni 
gör för oss äldre i Söderköping.
Tacksam

Jag vill tacka min bästa vän Tilda för att du skjutsar mig 
till skolan varje dag.
Ebba 

Nytt nummer ute  
den 20 november
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När höstmörkret faller och det blir allt kallare i våra 
vatten ja, då det dags för våra inhemska skaldjur. 
Visst är det häftigt att botanisera i fiskdisken som 
just nu har mycket att erbjuda. Havskräftor, hummer, 
krabba och inte minst musslor och ostron. I slutet av 
september är det hummerpremiär och även om man 
fångar havskräftor året om så är de som bäst nu. Ju 
större desto godare. För ett hållbart fiske bör man 
välja burfångade kräftor.

Äter jag svenska skaldjur av hög kvalitet, då tycker jag 
bäst om att avnjuta dem så lite tillagade som möjligt med 
en god sås eller brynt smör och bröd, det räcker. 

Betydligt billigare än havskräftor och hummer är blå-
musslor som är en favorit hos mig. Kan varieras på många 
sätt och är både lättlagat och snabb mat. Jag bjuder på ett 
favoritrecept med egenlagad pasta, men köper du färdig 
pasta, ja då har du en middag tillagad på mycket kort tid.

Och så har vi ostron som man antingen hatar eller äls-
kar. Jag älskar ostron och ju fler gånger man äter dem ju 
godare blir dessa. Jag lovar! I november-december kan vi 
få tag i svenska vildfångade ostron. En verklig delikatess 
med en ganska hög prislapp, men de importerade är inte 
så dumma de heller. Pröva med att t.ex. gratinera eller 
fritera dem, det brukar vara en bra inkörsport till att bli 
ostronälskare.

Flera veckor om året tar jag med mig ett gäng mat- och 
vinintresserade gäster till Frankrike och den lilla byn 
Sauve i Languedoc. Vi går på marknader och hallar och 
frossar i regionala och för säsongens aktuella råvaror som 
vi sedan lagar till i Olivens charmiga kök. Dryga timmen 
från Sauve ligger Etang de Thau eller Bassin de Thau 
som den också kallas. Den största lagunen i Occitanien 
där man bl.a. skördar 13.000 ton ostron om året. Vilken 
fantastisk upplevelse det är att gå och välja bland många 
olika ostronsorter och massor med musslor och havsnig-
lar av olika slag. I varje gathörn finns det små nästan 
kioskliknande affärer som säljer Coqiullage (översatt 
blötdjur) till mycket bra priser och superfärskt. När vi 
sedan tillagat våra inköpta ostron på kvällen, ja då bru-
kar även de mest skeptiska vara omvända och tycka att 
ostron, det är ju gott.

I det här området ligger vindistriktet Pic-poul de  
Pinet där man gör ett vitt vin på druvan piquepoul. Ett 
trevligt vin med bra syra och läckra aromer och förstås 
perfekt till ostron och skaldjur.

Vintips
Picpoul de Pinet
Gerard Bertrand 
79175 109:-

Picpoul de Pinet
Villa Blanche 
2588  119:- 

Alkoholfritt alternativ
Non Alkohol Blanc de Blanc
 

Rödbetstagliatelle med vitlökskokta  
blåmusslor
300 g dinkelmjöl
1 liten rödbeta
3 ägg
1 msk olja
1 tsk salt

1 kasse musslor
1 stor gul lök
3 vitlöksklyftor
250 g smör
1 dl vitt vin
1 dl vatten
1 tsk salt
1 dl finhackad persilja

• Riv rödbetan på den finaste delen av rivjärnet och mät 
upp till ca 2 msk saft.

• Lägg mjöl på bordet och gör en grop där du lägger i 
olja, ägg, salt och rödbetssaft. Blanda med en gaffel 
och knåda sedan för hand i ca 10 minuter tills degen 
känns smidig och elastisk Låt degen vila under en 
handduk i minst 30 minuter.

• Dela degen i tre bitar.
• Om du har en pastamaskin använder du förstås den 

eller så kavlar du ut degen tunt till långa plattor och 
viker den längst långsidan i fyra lager och skär sedan 
i jämna remsor.

• 
• Rengör musslorna och släng de som är öppna 

Knacka dem mot bänken och om de stänger sig så är 
de okej.

• Hacka lök och vitlök och svetta i lite av smöret, an-
vänd en stor kastrull.

• Lägg i musslor och rör om.
• Slå på vin och vatten, salta.
• Låt koka några minuter tills musslorna öppnat sig.

Släng de som inte öppnat sig.
• Ta upp musslorna på ett fat och koka ihop spadet. 

Klicka i smöret och smaka av med salt och peppar.
• Slå i persiljan.
• Koka pastan i ca 2-3 minuter.
• Häll av vattnet och blanda pastan med musslor och 

smörsåsen.

Variation på ostron  (4 port)
12 stycken ostron

Dressing 1
½ röd chili
2 cm ingefära
2 msk limesaft
1 dl olja
1 tsk salt

• Mixa samman ingredienserna och lägg dressingen på 
det öppnade och avrunna ostronen.

• Garnera med färsk koriander, en tunn skiva chili och 
limeklyfta.

Dressing 2
1 dl grön olja (mixa olja med dill och några spenatblad)
2 msk fransk senap
2 msk socker
2 msk citronsaft
½ tsk salt

• Blanda samman alla ingredienser utom oljan.
• Vispa ner oljan i en tunn stråle, lite i taget. 
• Smaka av.
• Öppna ostronen och häll av spadet. Klicka över dres-

singen och garnera med en grön kvist.

Gratinerat ostron
150 g rumsvarmt smör
1 dl panko
1 finhackad vitlöksklyfta
½ dl finhackad basilika

• Öppna ostronen och häll av spadet. Lägg på ett  
ugnsäkert fat.

• Blanda samman ingredienserna och klicka över  
ostronen.

• Gratinera i 250 grader i ugn ca 7–8 min eller tills de 
fått fin färg.

Anne-Marie 
Bardler Weibe

Njut av goda 
skaldjur i höst

Foto: Anne-Marie Bardler WeibeSkaldjur från en av Anne-Maries resor till Sauve i Frankrike.

Anne-Marie tipsar och inspirerar

Foto: Johanna Forsell Foto: Johanna Forsell
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Hans 
Fredriksson

Foto: www.pixabay.com

Datorer!

esan till världsmiljömötet har nu kommit till 
Östergötlands skärgård. Här möter Göta kanal 
Österhavet. Sött vatten blandas med salt och livet 
i den miljön måste vara bra på att anpassa sig. I 

skärgården är det lugnt och det finns gott om mat. Många 
fiskar från det öppna, salta havet, tål det utsötade vattnet 
och söker sig dit. Detsamma gäller sötvattensarter, som 
gädda och abborre. De finns inte längs västkusten, där 
vattnet är mycket saltare. Ålen är speciell. Den vandrar 
mellan Sargassohavet och våra kuster och kan klara flera 
tusen meters djup ute i den salta Atlanten, men också 
leva i en liten tjärn, i Östra Ryd. Spiggen är nästan lika 
robust och finns över hela norra halvklotet och klarar av 
nordatlantisk kyla, men också 40-gradiga häll-kar ute på 
Aspöja. Eller ett igenväxt dike, mitt ute på Vikbolandet. 
Den är så anpassningsbar att när skärgården drabbas av 
övergödning konkurrerar den ut andra firrar och förökar 
sig till enorma mängder. En resurs som borde utnyttjas. 
Då tar man också ut mycket av överflödig näring ur ha-
vet. Förr kokade man olja till färg och lampor av spiggen, 
runt om i vår skärgård. Den är en indikatorart också. 
Man kan alltså se på spiggens antal hur vattnets status 
är. På min barndoms Vänsö var jag besatt av spiggfiskan-
de och min faster kallade mig ”Spiggen”. Fascinationen 
för denna förunderliga firre har hängt med genom åren. 
Därför har jag låtit sagoprofessorn Gullström tillverka 
en radiostyrd, artificiell spigg som heter Pigge. Han kan 
filma, ta prover och lysa upp ett ställe. 15 år senare har 
man börjat robotisera kontrollen av mikromiljöerna i 
vattnen och snart har vi fantastiska system som håller 
ordning på utsläpp och igenväxning. Sagan blev plötsligt 

alldeles på riktigt. Det finns några nördar som vill göra 
en riktig Pigge. En kombinerad leksak och vetenskapare.

Rapport från övriga resan: Ett fartyg till Göta kanal är 
inhyrt. Tre kommuner är med och sex på väg in. Motala 
blir centrum för deltagarna. På Hunneberg i Vänersborg 
dyker kung Carl Gustaf upp i sagan och vi ska meddela 
hovet och förvarna. Det är Tomas Höglund, exilbroder 
från Naturvärnet i Söderköping som dragit in både sin 
kommun och kungen i projektet. Kul att jobba ihop med 
denne mycket kompetente nytänkare igen, efter 20 år. 

Dessutom: Sagoprofessorn blev just välkommen att 
byta härkomst, från S:t Anna till Norröra i Stockholms 
skärgård, den riktiga Saltkråkan. Historieförfalskning? 
Han finns ju, men bara nästan… eller? Där kommer 
det också att hända en del, även efter konferensen. 
Inom Söderköpings-Postens område är Norrköping 
och Vikbolandet med. Vi efterlyser barndomsberättel-
ser om Esterön. Kontakta Söderköpings-Posten eller  
www.framtidensroster.org om du vill medverka.

Roland 
Arvidsson

R
Resan till världsmiljömötet

Illustration: Roland Arvidsson

Reklam per post och på affisch vid stadens gator
Uppmanar att var och en bör ha tillgång till en dator 
En del med små väskor de verkar att ”va” pop
Förstår jag det rätt så kallas dom ”lap-top”
Men tacka vet jag en stationär och stadig maskin
Den står där och blänker förnumstig och fin
Med en härva av sladdar till allt som behöves
Där nyttjandet utav datorn så högtidligt ”utöves”

Man noterar och samlar en massa data
Och skriver brev som med mejl vi mata
Man ska väl lagra allt om något händer 
Funderar en stund på de blad man vänder
Man tror sig behöva varenda notis
Som man tråcklat ihop på något vis
Och känner sig glad och ett tekniskt geni
Lycklig och glad och med stor energi

Det fixas så lätt man sorteras i mappar
Det gäller att veta om minnet glappar
Man lagrar på hårddisk en massa program
Som skvalpar omkring och samlar damm
Man glor in i skärmen på informationer
Och lyssnar på datorfläktens enfaldiga toner
Allt går som en dans man är glad som en tupp
Nu efteråt vet man ,- man har missat backup -

Man glor in i skärmen som upplyser kallt
Om du nu har otur så missa Du allt
Som du har lagrat som text en fil i ”nån” mapp
Det försvann lika fort som du tryckt på en knapp
Man känner sig dum att man ej följde råd
Det händer ibland när tiden är bråd
Vad gör man nu när maskinen gör halt
Gäller som alltid att ta det helt kallt

Man börjar fundera när spara man sist
Och spekulerar hur mycket man möjligen mist
Det är bra att ha en ”datanörd” som man känner
Som man kan ta till ibland sina vänner
Han sätter sig ner och trycker på knappar
Och flyttar på filer och fixar i mappar
Så lyser han upp och uttrycker -asch-
Du har ändå inte drabbats av crach

Helt plötsligt syns livet åter vara i dur
Man ser väl det som man haft lite tur
För allt det man tycke rätt viktigt var
Det visar sig finnas på hårddisken kvar
Numera så finns det lagrat man får väl se upp
Att i fortsättningen verkligen ta en backup
Men så här efteråt kan man väl då ändå känna
Man skulle nog ha skrivit med blyertspenna! 

             

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

Tänker du sälja
din bostad i höst?

 
Välkommen att kontakta  
din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering

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

Tänker du sälja
din bostad i höst?

 
Välkommen att kontakta  
din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering

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

Tänker du sälja
din bostad i höst?

 
Välkommen att kontakta  
din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering

Tänker du sälja  
din bostad i vinter?
Välkommen att kontakta din lokala 
mäklare för en fri muntlig värdering
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Oktober, den perfekta tiden för att ge sig ut i naturen 
med svampkorgen. Stövlarna är på, solen skiner och 
löven frasar. I tanken har du redan den toast som du 
ska avnjuta till kvällen, givetvis med kantareller på. 
Men var får du gå och vad får du göra?

I Sverige har vi allemansrätten, det vill säga en fantastisk 
möjlighet att röra oss fritt i skog och mark.

Men vad finns det för begränsningar – får vi traska in 
på första bästa tomt och plocka äpplen?

Svaret är nej, vi måste respektera den så kallade hem-
fridszonen. Det som avses är området närmast en bostad 
där den boende har rätt att få vara i fred - även en up-
podlad trädgård betraktas som hemfridszon. Att det är 
förbjudet att plocka blommor och äpplen i trädgårdar 
säger sig självt då det snarare blir en fråga om snatteri.

Problem kan också uppstå när rättigheter för enskilda 
utnyttjas av näringsidkare där användandet blir för inten-
sivt. Att tälta några nätter och bada i sjöar går bra, men 
att bedriva organiserad forsränning på annans fastighet 
är förbjudet enligt ett avgörande från Högsta domstolen 
från 1996. Den som är markägare ska inte behöva tåla ett 
så pass intensivt utnyttjande med uppkomna skador på 
grund av allemansrätten.

Hur är det då med svampen? 
Du får plocka svamp utan mängdbegränsning på annans 
mark, till och med så mycket så du kan sälja den vidare 
(men här kan det trots allt vara klokt att ta kontakt med 
markägaren) – du får dock inte plocka tryffelsvamp ef-
tersom den växer under markytan. Den tillhör därför inte 
allemansrätten utan anses tillhöra markägaren. Så håll 
dig till kantarellerna och låt bli tryffeln!

Kantareller är okej 
men inte tryffel  
enligt allemansrätten

Isabelle  
Ekstedt

Affärsjurist

Foto: www.pixabay.com

Marianne
Wik

tt städa innebär inte bara att man får det renare 
och finare. Det kan också betyda att man gör ett 
fynd, att det plötsligt dyker upp något som man 
inte kom ihåg att man ägde.

För ett tag sedan återsåg jag den. Brevkniven, brev-
sprättaren. Jag minns att den alltid fanns på ekskrivbor-
det i mitt barndomshem. Den låg till höger på det bruna 
skrivbordsunderlägget och den var alltid där. Pappa an-
vände den och mamma också, bland annat till alla brev 
jag skrev när jag vistades på annan ort.

Den är gjord i tunt trä och har målade blad i grönt och 
röda prickar, som kanske föreställer blomknoppar. Med 
åren har dekorationen nästan nötts bort. En sak jag inte 
la märke till då, när jag växte upp, var att det finns en text 
på den. Med snirkliga bokstäver har någon bränt in: Rik 
nog som nöjd är. Vänder man på kniven står det: Minne 
af en vän. Vem var vännen? Det frågade jag aldrig. Sen 
funderar jag över hur gammal brevkniven kan vara. Efter 
1906 stavade man af med v, alltså av. Så kniven bör ha 
gjorts innan 1906, fast gammalstavningen levde förstås 
kvar ett bra tag till. Min pappa var född 1902, men det 
här kan knappast vara en present till ett barn. Kanske 
fick han den av en gammal släkting. Kanske den låg i en 
diverselåda, som han ropade in på en auktion. Visst är det 
så, att vi ofta tänker: Så synd att jag inte frågade, när jag 
kunde få ett svar. Nu blir det i stället så att fantasin far 
iväg åt olika håll och frågorna förblir obesvarade.

Men det är inte föremålet i sig som engagerat mig 
mest utan texten. Rik nog som nöjd är. Ja, tänk så tillfreds 
man känner sig, när man har gjort något, som blev bra. 
Kanske bakat en kaka som gick att äta. I mitt fall är det 
inte alltid så … Eller man hjälpt någon som blev glad 
och möter en med vänliga ögon. Visst känner man sig 
nöjd – och rik. Eller man unnar sig att bara vara.

Ibland är det annat som skapar glädje. Jag sådde luk-
tärter och plantorna växte och såg friska ut. Men inga 
blommor, dessa underbara blommor. Jag vet att man ska 
prata med sina krukväxter, för att få dem att trivas. Nu 
försökte jag använda mig av samma knep. Jag sa också 
till de slingrande stjälkarna: Snälla, några blommor kan 
jag väl få! Och efter några dagar såg jag tre knoppar och 

plötsligt fanns där tre blommor. Så nöjd jag blev. Jag hit-
tade ett smalt litet glas som jag satte dem i. De prydde 
verkligen mitt köksbord. Jag var rik! Men nu är jag inte 
riktigt ärlig. Det är så klart att jag velat plocka en stor 
bukett med luktärter i olika färger. Inte ynka tre blå. Och 
jag fick anstränga mig för att känna någon doft. Om det 
berodde på mig eller blommorna, vet jag inte. 

Nu kanske en del blir påminda om alla dessa kurser 
i positivt tänkande, som var så vanliga på 80-talet. Då 
skulle man lära sig att inte gnälla och klaga. Om man 
till exempel vid frukosten råkade slå ut en mugg kaffe, 
och den heta vätskan hamnade på låret så man skrek av 
smärta, då skulle man tänka så här: Oh, så bra, nu vet jag 
att jag har känsel i låret! Med tanke på vad jag skrivit just 
nu, vill jag citera en gammal dam jag kände. Hon sa ofta: 
Ja vet ju inte om dä ä sant, dä ä bare som ja hört.

På tal om nöjd och förnöjd påpekade någon att man 
ska vara förnöjd, ett ord som förresten verkar vara utrot-
ningshotat, men inte för nöjd. Det är ju sant. Vi måste ju 
ta tillvara vårt missnöje också för att kunna förändra och 
förbättra. Men kan vi hitta guldkornen känns det bra. 
Det behöver inte vara några stora saker. 

Vi träffar säkert alla på, då och då, människor som 
utstrålar förnöjsamhet och de ger oss energi. Det positiva 
med Söderköping är att det finns många sådana personer 
här. Kanske jag kommer att träffa på någon av dem om 
jag slutar skriva nu och går ut. Den personen kanske ock-
så har en brevkniv med texten Rik nog som nöjd är och 
kan berätta för mig om knivens historia. Så rik jag blir då!

Förnöjd
A

Foto: PrivatBrevkniven, brevsprättaren.

  "Men det är inte föremålet i 
sig som engagerat mig mest 
utan texten. Rik nog som nöjd 
är. Ja, tänk så tillfreds man 
känner sig, när man har gjort 
något, som blev bra."

Café JägmästargårdenVälkomna till

Söderköping

www.cafejagmastargarden.se 
0761-38 31 56       Söderköping

Gilla oss på

Höst- och julmarknad med loppis  
och Tårtkalas 31 okt

11-14 finns hantverkare och loppissäljare på plats

Fynda julklappar till bra priser

Tårtkalas med smörgåstårta och  
kaffetårtor 160:-/pers
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Med segel mot okända mål

Med stadig blick på kompassen.

Äldre sea gypsie.Insegling mot Zamboanga. Oss fotografer emellan.

Foto: Rolf Clipper

Reseminnen - Del 2
Vi hade drabbats av bryggnoja här i Puerto Princesa. 
Lite allmän lättja och en viss osäkerhet inför kommande 
segling höll oss kvar längre än tänkt. Och det var okända 
vatten vi var på väg mot. Okända för seglare, om man då 
bortser från världsomseglaren Fernao de Magalhaes på 
1500-talet. Men honom gick det ju inte så bra för när 
han anlände till Filippinerna. Vi var också fundersamma 
över vad vi hört om piratöverfall på sina håll. Det behöv-
des därför en rejäl puff från befälhavaren på en filippinsk 
jagare för att vi till slut skulle komma iväg. Vi blev helt 
enkelt ombedda att lämna Puerto Princesa på den filip-
pinska ön Palawan.

Den friska nordostmonsunen hade lugnat sig lite när 
vi abrupt tvingades lämna vår trygga tillvaro i viken. Ty-
värr hade vi inte fått tag i något sjökort, men fått rådet 
att hålla ca 110 grader. Vi är på väg österut, mot staden 
med det vackert klingande namnet Zamboanga på ön 
Mindanao. Som den seglare jag är börjar jag omedelbart 
trimma seglen för bästa fart, men blir skarpt tillsagd av 
skeppare Rolf att sluta upp med sådana fånerier - släpp 
inte blicken på kompassen. Om vi hamnar fel kan det 
gå riktigt illa. Strax norr om vår kurs har vi hört att det 
ligger ett utbrett korallrev som vi inte bör stöta på.

Det blir en härlig segling under första dagen och efter 
mörkrets inbrott upplever jag den mest fantastiska natt-
segling jag varit med om. Under fullmåne förs vi framåt 
av en ljum nordostan samtidigt som delfinerna oavbru-
tet, med ett fosforescerande ljus efter sig, leker kring stä-
ven. Så hårdnar vinden och och sjön börjar byggas upp. 

Det går nu riktigt höga vågor - som höghus är väl att ta 
i - men jag drabbas nästan av svindel när jag tittar ner i 
vågdalarna.

Efter något dygn till havs börjar tröttheten infinna sig. 
Vi är bara två som seglar båten och utan vindroder eller 
annan form av självstyrning blir det dåligt med sömn, 
ingen alls egentligen de första dygnen. Vi seglar fyra om 
fyra, som Evert Taube skulle ha sagt. Fyra timmar till 
rors och fyra timmars vila - dygnet runt. Och i den höga 
sjögången var det närmast omöjligt att sova på frivakten. 
Dessutom skulle man försöka peta i sig något att äta. 
Och efter snart två dygn utan sömn säger kroppen ifrån. 
Jag mår riktigt illa och har svårt att få ihop tankarna.

Men på tredje dygnet somnar jag och sover stenhårt 
några timmar och vaknar först när Rolf från sittbrunnen 
ropar - Land i sikte! På håll ser jag toppiga berg sticka 
upp - det borde vara Mindanao. I alla fall hoppas vi det. 
För vi vill inte ha drivit söderut och hamnat i Suluarkipe-
lagen - öarna vi blivit varnade för och som i viss bemär-
kelse påstås vara laglöst område. Motsättningar mellan 
religösa grupperingar och anspråk på självständighet har 
gjort Sulu särskilt utsatt och flera kidnappningar och 
våldsdåd har förekommit.

Vi hissar nu den svenska och den filippinska flaggan 
när vi till slut glider in och ankrar upp i en vik, strax utan-
för ett hotell i Zamboanga. Efter fyra dygn till sjöss, med 
ett evigt stirrande på kompassen, och brist på både mat 
och sömn känns det nu skönt att koppla av ordentligt, 
sova och få ett riktigt skrovmål på restaurang. Fast staden 

känns inte helt säker att vandra runt i. Flera bombdåd 
har nyligen skett i och utanför Zamboanga. Och vi möts 
ömsom av nyfikenhet, ömsom av misstänksamhet samt 
de evinnerliga tillropen - “Hey Joe, where do you go”. 

Säkrast känns det ändå att vara kvar i båten och det är 
ingen dålig plats vi hamnat på. Runt omkring oss rör sig 
ständigt små båtar, urholkade stockar med utriggare på 
båda sidor. Det är främst ”sea gypsies” som lever i och av 
vad havet ger. Till oss vill man sälja halsband av snäckor, 
koraller och mindre hantverk. Vi ligger strax utanför ett 
hyggligt hotell och för en del av båtfolket tycks affärerna 
ha gått riktigt bra. De är prydligt klädda och en grabb 
halar upp sin kamera för att ta bilder på oss - vikens 
märkliga besökare. Men de flesta är fattiga, riktigt fattiga. 
Några grabbar tar sig ut till vår båt och försöker ta sig 
ombord. När vi schasar bort dem skriker de ilsket åt oss - 
”German - German”, som tycks vara det värsta skällsord 
de känner till.

Det är ändå en behaglig plats där vi ligger på svaj. Och 
lättjan griper åter tag i oss,  men vi måste vidare så det 
är bara att ta sig samman. I land har det varit en del när-
gångna frågor om vart vi är på väg, säkert av nyfikenhet, 
men några var också väldigt intresserade av tidpunkten 
för vår avsegling. Vi känner oss lite osäkra på syftet och 
uppger avsiktligt felaktig destination för nästa mål. Och 
någon tidpunkt när vi tänker ge oss av nämner vi aldrig. 
Rolf har nu varit och tiggt sjökort på ett ryskt fartyg, och 
dessutom fått lite vodka också, tycks det som. Sjökorten 
var visserligen i storleksordningen 1:1 000 000, som halva 
Asien ungefär, men bättre än min skolatlas i alla fall.
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Boy  
Svedberg
Text och Foto

Min stora fina snäcka. Folksamling, Bitung.Första parkett i Bitung.

Avsegling från Zamboanga.

Så efter att mörkret fallit glider vi tyst ut från viken 
och lämnar Zamboanga. Lite sorgligt då jag tänker att 
den här platsen lär jag aldrig mer få återse. Det är en 
underbar natt. Solen som gått ner har lämnat en eldröd 
himmel efter sig och efterhand lyses havet upp av mån-
ljus. Den kraftiga nordostmonsunen har också avtagit så 
seglingen känns nu bara behagligt rogivande. Har också 
kommit på att det fungerar fint att segla med blicken 
på stjärnorna. Och här på den södra stjärnhimlen känns 
det väldigt exotiskt att få se den berömda stjärnbilden, 
Södra korset.

Vi går ju på fyratimmarspass och ett av mina bästa 
pass infaller på morgonen, mellan fyra och åtta, när solen 
skickar ut sina första strålar. Och just då hälsar en stor 
svärdfisk morgonen genom att kraftfullt borra sig upp ur 
vattnet för att åter med ett plask försvinna ner i djupet, 
det djup som sträcker sig 5000 meter ner under vår köl. 
Längre fram på dagen ser vi flera stela ryggfenor som 
rör sig helt nära båten. Just nu kanske inte så hälsosamt 
att ta sig ett dopp - omgivna av hajar. Dessutom ser vi 
flera ytterst giftiga havsormar som slingrar sig fram på 
ytan. Vi är nu långt ute på Sulawesisjön, flera dygn från 
land. Så konstigt då att vi stundtals ser flockar av små-
fåglar som far fram och tillbaks över vattnet. Några flyger 
högre, krockar med seglet och faller ner i sittbrunnen - 
flygfiskar förstås!

Så händer det! I horisonten ser vi en båt som är på 
väg åt vårt håll - har siktet inställt på oss. I kikaren kan 
vi se en grå, kraftigt byggd motorbåt som snabbt närmar 
sig - varken försedd med namn, beteckning eller nations-
flagga - pirater? Båten går upp och lägger sig bredvid oss 

på ca 20 meters avstånd. De följer och studerar oss ingå-
ende med kikare och visar inga tecken på att vara vänligt 
sinnade. Vi gör det som vi kommit överens om. Rolf tar 
fram sin enkla lilla transistorradio, drar ut antennen och 
börjar låtsasprata. Tanken är att man skall uppfatta det 
som en kommunikationsradio. Vinden är fin, det är en 
härlig seglingsdag. Jag står till rors, känner mig ganska 
lugn och avslappnad, men min hjärtklappning tyder på 
annat. 

Piraterna kör nu flera varv runt oss och försöker kom-
ma ännu närmare. En av dem vill  kommunicera med oss, 
ropar “cigarettes” och visar upp ett cigarettpaket. Men jag 
vinkar avvärjande alltmedan Rolf pratar på i sin trans-
istorradio. De förföljde oss någon halvtimme. Och så, 
lika plötsligt som de kom, sätter de fart och försvinner 
bort - åt Borneo till. Och vi seglar vidare, glada över att 
ha lyckats med vår plan, att göra dem osäkra på vilka vi 
kunde ha stått i kontakt med. 

Efter sju dygn till havs siktar vi så land, toppiga vulkanö-
ar som växer sig allt större. Och till slut kan vi segla in 
i en underbar arkipelag, öar med kritvita stränder om-
givna av palmer. I det klara ljusgröna vattnet syns flera 
rev som måste undvikas, men ett gäng delfiner lotsar oss 
fram mellan grunden - en helt osannolik upplevelse. Vi 
kastar nu ankare utanför en fin strand och ror iland till 
denna sagolika, helt orörda ö. Jag har blivit lite insnöad 
på att samla snäckor. Men den riktigt stora snäckan, en 
tiotaggare, fick jag inte ta ombord. Den har vi inte plats 
för, sa skeppare Rolf.

Vi går nu ner mot Indonesien och Sulawesi, denna 
stora ö som förr hette Celebes och har en märklig, spre-
tande, taggig form. För att klarera in i det nya landet styr 
vi in mot staden Bitung på dess nordspets. Och när vi 
lägger till vid kajen strömmar stans innevånare till för att 
få en glimt av de främlingar som kommit för att besöka 
dem. Till slut anländer polis och ser till att folkmassan 
hålls på behörigt avstånd. Flera kommer dock ombord, 
både med och utan uniform, för att inspektera vår båt. 
Fast osäkert varför, eller om de har något egentligt upp-
drag. Men inklareringen till Indonesien går ändå smärt-
fritt och efter att ha tankat både vatten och bränsle, samt 
handlat matvaror, mest nudlar och det ständigt "färska" 
vita brödet, är vi nu beredda att hissa segel och dra vidare 
söderut.

I nästa nummer kommer vi, ganska så tumultartat, att 
angöra Bali - slutmålet, i alla fall för min del.

 

Foto: Rolf Clipper

Karta över färdvägen.
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Välkommen till Walls Bilplåt
Hos oss kan du lämna in samtliga bilmärken

Våra Tjänster:
- Billackering/Plåtskada
- Bilservice/Reparationer
- Bilglas/Stenskott
- Rekond/Tvätt
- AC-Service/Däck

Öppettider:           
Mån-Tors 07-17    
Fre 07-16 

Kontakta oss gärna med ditt ärende så hjälper vi dig! 

Albogaleden 2
614 31 Söderköping

Vi lagar och 
servar alla  
bilmärken

0121-127 65
www.wallsbilplat.se

Följ oss gärna på  Facebook

Nu närmar vi oss den tid på året när viltet rör sig 
mest. Då ökar risken att råka ut för viltolyckor. Här 
delar vi med oss av några tips för att du ska vara  
förberedd och uppmärksam. 

Viltolyckor sker oftast kvällstid
Det finns tydliga toppar för när flest viltolyckor anmäls 
till Polisen; det är när vi tar oss till och från arbetet samt 
vid aktiviteter, dels runt 17-18 på kvällen och 22-tiden 
på kvällen.

Vanligast på medelstora vägar utan viltstängsel. Det 
finns också ett samband mellan omfattningen av vilt lo-
kalt och antalet viltolyckor. Viltolyckorna sker framför 
allt i viltrika områden på medelstora vägar som saknar 
viltstängsel. Ungefär 75 procent av viltolyckorna sker 
med rådjur. Flest olyckor sker i de södra delarna av landet 
där det finns både mycket vilt och mycket trafik.

Så minskar du risken för en viltolycka
• Hastigheten påverkar upptäcktsrisken. Sänkt hastig-

het ökar möjligheten att upptäcka vilt på vägen och 
att hinna reagera i tid.

• Var vaksam. Håll ögonen på vägområdet och sök 
av vägkanterna med blicken. Var särskilt vaksam i 
skymning och gryning och när landskapet ändras, 
till exempel i övergångar mellan skog och öppen 
mark. Fokus ska vara på vägen, inte på telefonen.

• Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en 
anledning.

Om olyckan är framme 
Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, 
hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du 
skyldig att anmäla olyckan till polisen. Du larmar polisen 
genom att ringa nödnumret 112. 

Hämta din viltremsa hos Bilprovningen
Du är också skyldig att märka ut platsen, gärna med en 
viltremsa som du kan hämta hos Bilprovningen.

Har du inte en viltremsa kan du använda dig av det 
som du har till hands, exempelvis en påse.
Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som söker 
efter och vid behov avlivar viltet så att det slipper lida.

Ovanstående text är hämtad från www.bilprovningen.se

Nu ökar risken för viltolyckor  
Hämta din viltremsa på Svensk Bilprovning

Var vaksam och håll ögonen på vägområdet och sök av vägkanterna med blicken. Foto: www.pixabay.com

Vi utför reparation & service av din AC

011-105080       0121-21760

Vi utför service, reparationer & hjulinställning

Du kan 
dela upp dina 

kostnader med 
mekonomenkortet 

räntefritt.

Telefon: 0121-21760

Fordonsteknik
Söderköping

Nytt nummer ute  
den 20 november
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Johans Däckservice AB 0121-721 730  www.dackia.se

BOKA TID FÖR DÄCKSKIFTE  
PÅ TELEFON: 0121-721 730

BOKA PLATS  

I VÅRT  

DÄCKHOTELL

Nu har hjulen kommit  
till Söderköping...

Vi träffade Johan på Däckia i Söderköping för att få 
en påminnelse om vad som gäller vid byte till 
vinterdäck. 

När är det lag på vinterhjul? 
- 1 december till den 31 mars är det lag på vinterdäck. 
Vi rekommenderar att byta däck under sista veckan i 

oktober eller första veckan i november. 
Det är bra att mjuka upp däcken med 50-100 mils 

körning på barmark innan det blir snö och halka. 

När är det tillåtet att använda dubbdäck? 
- 1 oktober till den 15 april. 

Hur mycket mönsterdjup behöver däcken ha?
- Lagen säger att mönsterdjup ska vara minst tre mm. 

Rekommenderat är att byta vid fem mm.

Hur lång brukar livslängden på däck vara? 
- Max 5-7 år. 

Kom ihåg att byta till vinterdäck i tid och kör försiktigt 
på vägarna i vinter. 

Mikael Karlsson

Nu är det dags att byta 
till vinterdäck igen

"1 december till den  
31 mars är det lag på  
vinterdäck."

Foto: www.pixabay.comSnart är det dags för vinterdäck.
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Martin Almroth är ägare till Walls Bilplåt. Företags-
namnet kan förleda till att tro att det är en plåtverk-
stad, men det är mycket mer än så.

Berätta lite om företaget 
- Vi är idag elva anställda. Jag tog över efter Lasse 

Wall för 15 år sedan. Jag startade hos honom som prak-
tikant och därefter som anställd efter skolan, då var det 
bara Lasse och jag. Under tiden när jag arbetade där, fick 
jag erbjudandet att köpa Walls Bilplåt. Det var för 16 år 
sedan och jag var 21 år. 

Efter något år anställde jag ytterligare en medarbetare. 
Därefter tillkom serviceverkstaden och jag anställde en 
servicetekniker. Sedan började vi med egen lackering och 
det har rullat på sedan dess. För fyra år sedan flyttade vi 
ner från Hamra till nuvarande lokaler på Albogaleden 2. 

Hur är ni bemannade? 
- Vi är tre anställda på lackeringen, tre plåtslagare, en 

som bara arbetar med rekond, två servicetekniker och så 
Lina, min sambo, som är kundmottagare. Själv admi-
nistrerar jag men är också den sammanhållande länken 
i processen. 

Vi har under senare år expanderat med verkstadsser-
vice och håller på mycket med husbilar. Vi servar alla 
bilmärken. Säljer också nya däck och har däckhotell. 
Service med bilglas och AC. Vi lämnar inte iväg något 
arbete utan gör allt här.

Det måste vara praktiskt att en och  
samma verkstad kan göra allt även vid större 
krockskador? 

- Javisst, tidigare höll man på och flyttade bilar fram 
och tillbaka till Norrköping för olika moment. Det var 
en väldig logistik att få det att fungera.

Hjälper ni andra serviceverkstäder som t.ex. 
Bilexperterna i Söderköping? Ni är väl  
konkurrenter i och med att de också har  
bilservice och däck? 

- Ha, ha skrattar Martin.  Johan och jag är bästa kom-
pisar sedan många år, så vi samarbetar bra. Jag tror att 
det är så med de flesta företagen i Söderköping, att man 
försöker att hjälpa varandra och inte ser varandra som 
konkurrenter.

Kan du redogöra för hur ett skadeärende 
hanteras hos er? 

- Första steget är att få ett skadenummer från för-
säkringsbolaget. Sen hänvisas kunden till oss och vi gör 
en skadebesiktning, fotograferar och tar reda på vilka 
reservdelar som krävs. Kunden får ett datum när bilen 
ska lämnas.

Hur lång är väntan att få komma på en  
skadebesiktning?  
    - Drop-in gäller på skadebesiktningar, sedan får man 
en tid efter cirka en vecka. Försäkringsbolagen brukar 
sedan vara snabba. Vi har en godkänd kalkyl efter bara 
1-2 dagar. Vi har ett samarbete med ”Sixt biluthyrning” 
så om kunden har förmånen i sitt försäkringsavtal, kan 
vi erbjuda en hyrbil som vi levererar från oss.

Vi har ett gemensamt system mellan verkstäder och 
försäkringsbolag, där det finns angivet hur lång tid olika 
arbetssteg ska ta på olika bilmodeller, allt är kontrollerat i 
tidsstudier. Det blir nästan aldrig några diskussioner med 
försäkringbolagen, fotografierna som vi också kommuni-
cerar med säger mycket. Men ibland kan det tillkomma 
något som inte har kunnat förutses innan demontering, 
så det blir också en slutkalkyl.

Vem bestämmer var bilen ska repareras, kun-
den eller försäkringsbolaget? 

- Det vet vi nästan alltid i förväg när det gäller oli-
ka försäkringsbolag eller bilmärken. När det är arbeten 
inom vagnskadegaranti så vet vi att vi får reparera vissa 
bilskador, men inte andra. Oftast hänvisar försäkrings-
bolagen till en märkesverkstad, men om man som kund 
frågar var bilen får repareras så har försäkringsbolagen en 
lista på godkända verkstäder och då får vi oftast anlitas.

Sen tar det mellan en och två veckor efter en skade-

besiktning tills vi tar hand om bilen, mycket beroende 
på väntan på reservdelar. Normal tid för att reparera en 
skada är fyra till fem dagar. Bilen tas in och demonteras 
dag ett. Dag två, riktning, grundmålning och förbere-
delse för lack med grundfärg. Dag tre, slipning och lack. 
Dag fyra, montering. Sista dagen, dag fem sker tvätt och 
överlämnande till kund. Sen kan det också vara en stöt-
fångare eller ett annat enklare jobb som går på ett par 
dagar. Det kan också vara ordentligt krockade bilar, då 
det kan handla om veckor.

Hur mycket är plåt och hur mycket är plast? 
- Idag är det mycket plast, men vi reparerar också plast 

istället för att byta. Det är ibland ett krav från försäk-
ringsbolagen. Sen finns det vissa bilmodeller som man 
inte får reparera i t.ex. krockzoner och fotgängarskydd. 
De delarna måste bytas när de ingår i integrerade system 
med sensorer.

Hur går det att rekrytera personal, många 
företag tycker att det är svårt? 

- Ja det är svårt men vi är mycket nöjda med den per-
sonalsammansättning vi har nu, ett bra fungerande team. 
Vi kan inte byta folk mellan de olika processtegen, alla är 
specialister inom sina områden. 

Du själv då, kan du rycka in på olika ställen? 
- Jag har ju gjort alla typer av arbeten genom åren, så 

jag är ganska ”allround”.

Hur ser framtiden ut? 
- Vi satsar på auktorisation för något bilmärke säger 

Martin och ser hemlighetsfull ut. Att vi ska få arbeta med 
ett märke fullt ut med vagnskadegarantiärenden, när det 
gäller kunder från Norrköping eller ett ännu större upp-
tagningsområde. Vi vill fortsätta att växa, men precis som 
nu i lagom takt. Det gäller att hänga med i utvecklingen, 
nu när bl.a. elbilarna är under introduktion i större skala. 
Vi är formbara för framtiden!

Åke Serander

Så tar verkstaden hand om din bilskada
Martin är ägare till Walls Bilplåt sedan 15 år tillbaka. Foto: Privat

   "- Första steget är att få ett skade- 
nummer från försäkringsbolaget. Sen 
hänvisas kunden till oss och vi gör en  
skadebesiktning, fotograferar och tar reda 
på vilka reservdelar som krävs. Kunden 
får ett datum när bilen ska lämnas."

Före lagning... och efter lagning.

Så här ser det ut när lackskadan repareras. 
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Café JägmästargårdenVälkomna till

Söderköping

www.cafejagmastargarden.se 
0761-38 31 56       Söderköping

Gilla oss på

JULTALLRIK
Varmt och kallt 

kaffe och dessert 169:-/pers
Serveras efter bokning på tel 0761-383156

Övriga dagar mot förfrågan 
I större sällskap ingår buss

Boka även vårt förmånliga  
boendepaket med julbord och  

hotellrum eller stuga

Boka på 0121-511 33 ank 4
www.skargardsbyn.se

Julbord i S:t Anna
Lördag-Söndag 2-4 advent

Skärgårdsin
spire

rat ju
lbord  

med mycket lo
kala råvaror

Boka julbord eller catering från  
våra lokala restauranger

Sid 33-36
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RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
Underhållning, bra stämning & vällagad  

mat hela vägen fram till jul!
Fredagar quiz, lördagar trubadur med underhållning.  

Se hemsida för artister & schema!

Välkomponerad höstmeny & många nya spännande pizzor!
Boka bord på 0121-30098

Boka julcatering redan nu!
Jultallrik 149kr, lilla julbuffén 229kr & stora julbuffén 359kr

För bokning eller frågor om julcatering ring 0121-30098 eller catering@tslroc.se

Hjärtligt välkomna till oss!
www.bakfickansoderkoping.se

Stegeborgs Hamnkrog
Jul i Stegeborg hela december!

Vi har i år valt att presentera 
ett riktigt skärgårdsjulbord 

som vi tycker passar i tiden! 
Temat kommer att vara fisk 

& skaldjur, vilt & lokalt

Mer information om detta, öppettider och menyer under hösten hittar ni på stegeborg.se - Hjärtligt välkomna till oss!

För allmänheten är bokning öppen 3/12-5/12, 10/12-12/12, 17/12-19/12
För företag eller större grupper öppnar vi givetvis andra dagar på förfrågan

Förfrågningar eller bokningar gör ni på 0121-42002 eller hamnkrogen@stegeborg.se  
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Boka årets
roligaste julbord
på Event Center
www.eventcenter.se
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Våren 1991 slog Ingegerd Karlsson upp portarna till 
sitt företag där hon sålde smörgåstårtor och  
hälsokost. 1995 blev deras nuvarande lokal på Gamla 
Landsvägen ledig. Lokalen hade tidigare inrymt  
fiskaffär, mottagning för distriktssköterska, 
blomsterbutik med mera. Anledningen till att man 
kom att hyra lokalen var behovet av ytterligare kök. 

- Jag arbetade som värdinna på församlingshemmet 
och fick en dag förfrågan om catering med smörgåstårta. 
Det var starten på cateringverksamheten. 

Redan tidigt började vi med loppis utanför butiken 
vilket visade sig vara ett bra dragplåster.  

Därefter började vi sälja garn och det har kommit att 
bli en betydande del av verksamheten. 

Då det är en liten ort och vi har bra lokal så vill vi fylla 
ut den. ”Varje gång jag vänder ryggen till upptäcker jag 
något nytt så det är så roligt att handla här” har vi fått 
höra från flera kunder. 

Vissa kunder kommer hit, går ett varv, tar en fika och 
går ett varv till medan andra vet vad de ska köpa och går 
rakt på sak.

Jag får en rundtur i lokalerna och blir förevisad det breda 
utbudet. Här finns underkläder, strumpor, garner, vaxdu-
kar, presentartiklar, leksaker, te och hälsokost med mera.

- Det är roligt att arbeta här för man vet aldrig hur 
dagen kommer att bli. Det är också mycket socialt med 
pratglada kunder.

Julen 2016 gick jag i pension och då tog mitt barnbarn 
Josefine över verksamheten där även min dotter Katari-
na arbetar. Josefine tyckte att det var roligt att få driva 
det vidare, i och med övertagandet så köpte hon även 
fastigheten som förutom verksamheten inrymmer sex 
hyreslägenheter.

Berätta lite om era smörgåstårtor och  
hembakta bröd?

- Det bakade består av tårtor, kakor, bullar och semlor 
till säsong. Det är många som uppskattar det hembak-
ta då det inte är så många som orkar eller hinner med 
bakningen.

Förutom försäljning över disk levererar vi fikabröd till 
badhuset i Gusum, olika träffar i församlingshem, fören-
ingsträffar med mera.

Vi erbjuder en rad olika smörgåstårtor från en portion 
och uppåt. Tårtorna behöver en dag för att safta sig, så 
man beställer med fördel i god tid. Garneringen lägger 
vi på samma dag som de ska levereras för att det ska vara 
så färskt som möjligt. Vi kan oftast ordna smörgåstårtor 
med kort varsel.

Vi erbjuder även enklare mat som bakpotatis och kall-
skuret.

Populära evenemang
- Vi har inbjudit till olika evenemang som varit om-

tyckta. Däribland tårt- respektive smörgåstårtabuffé till 
livemusik, kallskuret på tallrik, stickdagar och vi har även 
haft samarbete med cykelgänget här i Ringarum och an-
ordnat cykelrunda runt sjön Tjen.
 
Stickdagarna sticker ut, berätta om dem?

- Det började med att vi blev inbjudna av ett par 
damer från Tryserum som arrangerade stickdagar varje 
höst, för att medverka med att sälja garner. Vi anordnade 
stickdag på våren i Ringarum. Senare, när damerna skulle 
sluta fick vi ta över konceptet även på hösten då det var 
mycket omtyckt. Vi skulle kunna genomföra det varje 
månad, då många längtar efter träffarna.

Träffarna pågår kl 10-16. Vi ger tips och idéer. I priset 
ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika. Senast var det 
25 deltagare. 

Det är inte alla som är med för att sticka, utan vissa 
tittar när de andra arbetar och på våra garner och samta-
lar med likasinnade.

Det händer att kunder kommer in till oss med sin 
stickning då man kört fast och vi hjälper gärna till i mån 
av tid. En period var ”pluppgarn” väldigt populärt för att 
sticka halsdukar med – alla skulle ha garnet. Vi var bland 
de som sålde mest i Sverige. Försäljaren undrade hur vi 
bar oss åt, skrattar Ingegerd. 
 
Solarium blir nagelsalong

- Att sola solarium var väldigt populärt tidigare. Så det 
har vi testat på. I början var det kö långt in på kvällarna. 
Nu har efterfrågan sinat så nu ska vi testa på något nytt. 

Det är en tjej som är uppväxt här i Ringarum som ska 
öppna nagelsalong, i början av december. 

Det är många etableringar i Ringarum
- Det finns en stor efterfrågan på lokaler i Ringarum. 

Så vi är övertygande att fler skulle etablera sig här, men 
det saknas lokaler. 

Det finns även behov av fler lägenheter. Vår snabbaste 
uthyrning i huset skedde två timmar efter att lägenheten 
sades upp.

Hur är det med konkurrensen?
- Vi ser inte de andra företagarna som konkurrenter. 

Vi kompletterar varandra här i Ringarum och kan hän-
visa kunderna till varandra om vi inte har den aktuella 
produkten.

Vi har ett brett kundunderlag från Västervik i söder 
till Norrköping i norr.

Daniel Serander
Text och Foto

Smörgåsshopen i Ringarum firar 30 år

Yvonne Karlén Pettersson från Gusum köpte  
spetsar till sitt pyssel.

Josefine tillsammans med sin mamma Katarina, som också arbetar i verksamheten. Entrén till Smörgåsshopen.

  "Det är roligt att arbeta här 
för man vet aldrig hur dagen 
kommer att bli. Det är också 
mycket socialt med pratglada 
kunder."
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Ola NiklassonEn målning från Ola Art.

Nytt nummer ute  
den 20 november

 Maria HellqvistTeckning från bokstavligtmalat.se.Gunilla DahlgrenFrån boken ”Lilla Fruntimret”.

Att det alltid skulle vara så svårt att hitta  
en vettig parkeringsplats i stan

HeidiHeidis lokala serie.

Läs lokala nyheter i  
Söderköpings-Postens  

app varje dag

50 kronor per såld annons går till Guldkants viktiga  
arbete för ensamma och äldre i Söderköping
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Söderköpings-Posten  
Storgatan 2  
614 30 Söderköping
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Svara senast den 10 november.
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Namn:                        Adress:      

Läs gärna tidningen  
på nätet:  

www.soderkopingsposten.se

Korsord

Ratta in RadioWix på 97,9 
Din lokala Radiokanal i 

Valdemarsvik

Tack för att du läser 
Söderköpings-Posten

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

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

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

VÄRMER DU UPP 
DITT HUS EFFEKTIVT?

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

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

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

Välkommen att kontakta vår 
energi- och klimatrådgivare 
med frågor. 

Per Sjöström 
011-15 16 44

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

BEHÖVER DU HJÄLP 
MED STÄDNING?

Trappstäd - Fönsterputs - Golvvård 
Hemstäd - Flyttstäd - Kontorsstäd
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011-33 11 30
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Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se
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FÖRSÄLJNING    MONTERING    RENOVERING

BASTU OCH BRASKAMINER
011-14 90 40

JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING     SPISCENTER.COM
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