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Vi önskar alla våra patienter
en glad och skadefri jul..
Klin.chef Krister Julinder

Jag älskar att
planera

Så här års, när senhösten
snart övergår i vinter - när
man gärna kurar framför
brasan - då börjar jag min
planering. Det är komman-
de sommars äventyr som
hägrar. Jag älskar plane-
ring. Vet ni, jag tror att jag
upplever en resa minst tre
gånger.

Första gången är själva
planläggningen. Det är
ingen planering i detalj,
utan ett upplägg i stora
drag. Resmål/område väljer
vi noga. Det är underbart att
vara två som delar på
upplevelsen. Att kunna
glädjas tillsammans. Vi
planerar bara färdvägen i
stort. Inget spikat som blir
till måsten. Sen skaffar vi
litteratur över resväg och
resmål. Vi ser noga ut vad

som är intressant att ta del
av. Vi tycker om att uppleva
gamla tiders minnesmär-
ken. Och annorlunda kultur
och natur. Vi ser på bilder
och upplever resan redan på
planeringsstadiet. - Ny-
fikenheten är väckt. Vi
börjar längta.

Europa är unikt. Det är där-
för vi tar oss ner i Europa.
Här finns en mångfald som
inte har sin motsvarighet i
någon annan världsdel. Och
allt detta inpå våra knutar.

Nästa upplevelse är själva
resan. Vi stressar inte. Tar
dagen som den kommer.
Och vad vi ska göra nästa
dag, pratar vi inte om för-
rän sent kvällen innan. Vi
har aldrig tråkigt.

Ni har nog redan förstått att
vi reser med bil och hus-
vagn. I lugn takt. Stannar
när vi har lust eller ser något
lockande på vägen. Och
cyklar har vi med. Det blir
också många bilder nu-
mera. Digitalkameror har
öppnat nya möjligheter. Det
brukar bli så där 500-600
bilder på en resa.

Och nu kommer vi till den
tredje resan. Den, när vi
hemkomna har lagt över
bilderna på CD-skiva och
sitter behagfullt och leende
framför TV-skärmen och
låter bildspelet sköta  res-
ten. Då upplever vi resan
för tredje gången.

Höstmörker, köld och rusk
gör oss inget. Det sporrar
till planering.

Vi har just påbörjat nästa
sommars första resa. Den
suger redan…
                   Vidar Jansson

Premiär
för lilla tidningens

hemsida
den 30 november

www.lillatidningen.com
Samma dag denna tidning
distribueras till hushållen,
öppnar vi lilla tidningens
hemsida.

På www.lillatidningen.com
hittar du  uppgifter du har
nytta av som läsare och
annonsör. Här finns också
möjligheter att på enkelt sätt
tipsa tidningen eller
kommentera händelser eller
artiklar. Du kan själv skriva
inlägg som presenteras på
hemsidans debattforum.

På hemsidan kan du se när
tidningar utkommer eller
läsa tidigare nummer av
tidningen. Vi kommer även
att tipsa om kommande eve-
nemang i Söderköping.

Hemsidan kommer att utö-
kas med nya möjligheter
efterhand.

Den 15 januari kommer vi
med en braskande nyhet till
alla söderköpingsbor. Så
besök hemsidan även den
15 januari. Du kommer inte
att bli besviken!

Till våren går lilla tid-
ningen in på sitt sjunde år.
Det är vår ambition, att
inför detta förse läsarna

NYHET

med utökade möjligheter att
aktivt  delta och därmed bi-
dra till att göra tidningen
ännu bättre, ännu aktuel-
lare, ännu trevligare att lä-
sa.

Din medverkan är viktig för
att stärka tidningens lokala
identitet.

Vidar Jansson
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av Tullan Willén

Mummel från idet

Säga vad man vill om den
nya regeringen, men vi fick
i alla fall under en kort tid
anledning att fundera över
vad som är ”politiskt
korrekt” att säga och göra.
Det kan vara ganska upp-
friskande att tänja lite på
olika gränser som vi har satt
upp för oss, mer eller
mindre omedvetet. Nybör-
jare inom olika områden,
till exempel barn i livet, gör
det hela tiden. Vi som är lite
äldre har alldeles för lätt att
bara hålla oss inom ramar-
na, till och med anpassa oss
efter nya dumheter utan att
ens reflektera över det.
Utan reflektion blir det
ingen förändring eller ut-
veckling.
Ett exempel på vad man
inte får säga är ”Det var
bättre förr”. Den som säger
så blir omedelbart placerad
i facket ”obildad, bakåtsträ-
vande, medelålders kveru-
lant” Och vem vill hamna i
det facket? Bara att bli
betraktad som ”medelål-
ders” kan vara illa nog!
Men tänk om det ligger lite
sanning i det impopulära
påståendet? Personligen
kan jag tycka att en hel rad
saker var bättre förr:

Då när man visste vad
maten innehöll

När barnen lekte och
fantiserade själva och inte
överlät det till manicker
När alla åldrar var okey
När barn inte fick se våld
på teve
När män var romantiska
När barn tyckte mest om att
leka utomhus
När det fanns gott om fisk i
havet
När det inte var reklam i
teven
När våra behov inte styrdes
av kommersiella intressen
När ordet återvinning inte
fanns eftersom man gjorde
det ändå
När naturligt var likamed
självklart
När journalister visade
respekt
När det fanns biologisk
mångfald
När flickor inte hade
ätstörningar
När man hade ledigt på
fritiden
När vi visste hur man firar
jul

Apropå julen, ja. Den kom-
mer närmare nu, den vikti-
ga julen. Den älskade, var-
ma, ljusa julen. Den rika
julen, fylld med god fet mat
och nya prylar. Familjefes-
ten julen, då hushållet ofta
utökas med andra, nära och
kära eller ej. Den kravfyllda

julen då maten ska vara
hemlagad, hemmet välstä-
dat, granen perfekt, jul-
klapparna väl genomtänkta
och alla vara glada. Högti-
den då man kanske ändå till
sist kan koppla av efter den
hektiska tiden före jul. Eller
kollapsa.

För många är julen den
värsta tiden på året. Kraven
på att vara inom ramarna,
”normal”, känns starkare än
någonsin.
Tänk om man i stället kun-
de återvinna julen, vinna
tillbaka den från alla uiti-
från kommande intressen
till sin egna! Kanske till och
med ta bort den befint-liga,
förföriska julen och göra
om den från grunden till
något helt nytt! Nånting
riktigt!
Men hur skulle det gå till?

Själv skulle jag vilja gå i ide
under hela adventstiden.
Följa den biologiska klocka
som  det myckna mörkret
åstadkommer. Sova
mycket. Borde vi inte ha
kortare arbetstid på vintern
i stället för på sommaren?
Istället för att shoppa skulle
jag gå in för att i möjligaste
mån undvika påverkan
utifrån. Jag skulle ägna mig
åt att fundera på vad som

egentligen är viktigt för
mig.
Är det en ny morgonrock?
Är det en platt teve? Är det
att tjäna pengar? Att ha ett
jobb? Att resa? Är det vad
andra tycker? Är det att
läsa? Att få vara ifred?  En
speciell maträtt? Är det att
ha någon att bry sig om? Är
det katten? Är det att vara
frisk? Är det barns
uppväxtvillkor? Miljöpo-
litik?
Efter det skulle jag vara
mogen för att möta julen.
Opåverkad, klarsynt, utvi-
lad och stark. Jag skulle ta
hand om de viktiga relatio-
nerna i mitt liv. Kanske

skulle jag plocka fram sa-
ker från mina gömmor som
jag själv värdesätter och ge
bort dem.

Men vänta – det här på-
minner om något som redan
finns! En månad av
reflektion och återhållsam-
het, följt av en fest.
Det här liknar faktiskt Ra-
madan med efterföljande
Eid al-Fitr, det var ju kon-
stigt.

Men det är som man alltid
brukar säga om att Uppfin-
na Julen Igen.
Det är onödigt. Bortkastat
arbete.

Uppfinna hjulet heter det
förresten.
Okey då.
Jag får väl rulla över på
andra sidan och somna om
igen.

Tullan Willén

tulwil@hotmail.com

OBS! OBS! OBS!
NYÅRS-SUPE´
biljetter säljs i
restaurangen

”DEN LILLA STADEN VID BERGET”

Kjell Jonassons efterföljare till hans ett år gamla
vykortsbok över Söderköping finns att köpa från

och med 3/12. Den här gången visas kort från åren
1920 - 1960

Så här skriver Lasse Hallberg
författare, vykortsskribent, skådespelare:

”...en mångskiftande kavalkad, där Kjell Jonasson
berättar om det Söderköping han levt i under

många år och tagit till sitt hjärta.”
”Kjell jonasson ska veta att jag har haft roligt när

jag läste boken.”
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Utdedd till Finlands vackraste kommun

Du släckte väl?
Lämna aldrig ett
brinnande ljus!

Barn och ljus!

Prova på: Nåltovning - Smide - Varmt mjöd

Bielkegatan 14 Söderköping 0121-14254
www.korps.se

hantverksbodhantverksbodhantverksbodhantverksbodhantverksbod
KorpsKorpsKorpsKorpsKorps

- Vitlöks-, krydd- och pepparkorv
- Hällebröd - Glögg och mjöd - Godis

Presenttips till jul från 1:a advent
Matkorg med historisk mat

Två eldsjälar lämnar det kommunpolitiska arbetet vid nyår
Barbro Tjernström och Karl Evert Bevemyr

Tillsammans kan de se till-
baka på en tid då Söderkö-
ping expanderade. Det var
på 70- och 80-talen. - Då
byggdes det för fullt. Det
var under den tiden som vi
tog beslut och byggde
många kommunala service-
anläggningar till invå-
narna. Vi tänker främst på
äldreboende, skolor, re-
ningsverk, gymnastiksalar,
vårdinrättningar, nuvaran-
de kommunalhus, för att
nämna något, menar de.
Barbro och Karl Evert är
också glada åt att bibliote-
ket blivit en sådan fram-
gång. En riktig träffpunkt
för söderköpingsborna.
Karl Evert tillägger: Men
visst är det synd att  stadens

samlingssal inte är byggd
ännu. Tänk om vi i anslut-
ning till Stinsen hade denna
möjlighet till sam-ling,
konferenser, föreställ-
ningar, utställningar mm. I
en del av den byggnaden
var det även tänkt att EWK-
muséet skulle kunna
rymmas. Genomförandet av
detta byggprojekt tillfal-ler
emellertid kommande
förtroendevalda. En härlig
utmaning. Och ett lyft för
kulturlivet skulle det bli.

Barbro säger: Att vara
kommunalråd är främst att
se till alla söderköpingsbors
bästa. Partipolitik i all ära,
men i den befattningen får
allas bästa ges företräde.

Barbro har gillat att ha
många trådar att hålla i.
Men det tar för lång tid att
komma till beslut, säger
hon och tillägger: Man
skulle önska sig en snab-
bare beslutsgång. Och för
att komma fram, har det ofta
varit nödvändigt med
kompromisser. Sånt tar tid.
Det är motstånd ända tills
kompromissen är klar.

Söderköping, som alla an-
dra små kommuner, tvin-

gas med någon sorts nöd-
vändighet att söka samar-
bete. Det gäller regionalt,
nationellt och internatio-
nellt. Det är en intressant
utvecklingsfas vi är inne i.
Och den stimulerar till ny-
tänkande genom alla nya
intryck.

Barbro har varit ordförande
i Bygg och Miljönämnden,
ordförande i Socialnämn-
den och ordförande i Barn
och Utbildningsnämnden –

Efter mer än 20 år lämnar Barbro
-och efter nästan 35 år lämnar

Karl Evert sina kommunpolitiska
uppdrag

med andra ord en mycket
bred erfarenhet från kom-
munal verksamhet som hon
haft stor nytta av som kom-
munalråd.

När Barbro nu slutar, kom-
mer hon bl a att ägna tid åt
att bygga bostäder på egen
mark i Mogata. Det ska bli
varierat boende och skisser
över området är nästan kla-
ra att presenteras.

Karl Evert började i Cen-
trala Byggnadskommittén
1973och i fullmäktige
1978. Han var opposi-
tionsråd under tiden 1983
till 1998. Förutom glädjen
att få varit med och verkat
under alla åren av expan-
sion tycker han att det är
beklagligt att inte E22-ans
förbifart är löst och att vi
inte har ett badhus, som
egentligen var beslutat att
byggas, men inte blev byggt
av olika anledningar.

Karl Evert var som sagt
styrelseledamot i kommu-
nens Centrala Byggnads-
kommitté. Det var den som
i praktiken utförde de bygg-
nationer kommunen beslu-
tat. Karl Evert är också glad
över att Centern och Social-
demokraterna tog initiativ
till  att förverkliga Ny-
strömska skolan. - Ett
gammalt sjukhus som
byggdes om till ett ultramo-
dernt och trivsamt gymna-
sium, till vilket många ut-
socknes ungdomar nu söker
sig.

Karl Evert, en till naturen
föreningsmänniska, värnar
om demokrati och respekt-
full samlevnad.

Han är en trevlig och rak-
ryggad människa. En män-
niska, som man respekterar
och uppskattar mer och
mer, ju längre man lär kän-
na honom.

Vidar Jansson
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Det är klart att det kunde
vara lite obekvämt att stiga
upp i ottan och ha en ca 4
km lång promenad framför
sig till skolan. Men som jag
minns det så var det inte så
tråkigt att ta itu med skolar-
betet.

Min första lärare i ”små-
skolan”, som klass 1 och 2
kallades, var Anna-Stina
Pettersson. Det var väldigt
små klasser. Om jag minns
rätt så var det i klass 2 som
vi var två elever. Min kam-
rat var Karl-Gustav Peyron,
som egentligen var från
Stockholm men som bodde
en tid på Stegeborg. Om det
var en fördel eller ett besvär
med att vara så få i klassen
kan ju ses på olika sätt. Det
var i alla fall inte så lätt att
smita ifrån läxorna.

Nästa klass, 3: an, var bör-
jan på ”storskolan” och
med den första manliga
läraren, Gustav Wester-
berg.  Lärarna i den delen
av skolan var också orga-
nister i kyrkan. Tilltalet blev
därför Kantorn. Det var

också anledningen till att vi
elever några söndagar fick
uppdraget att trampa orgel.
Det var ett ansvars-fullt
uppdrag. Det gick så till att
man trampade ner
pedalerna som pumpade in
luft i en bälg som i sin tur
gav luft till orgelpiporna. På
väggen ovanför pedaler-na
fanns en visare som man
skulle passa så att luft-
trycket i bälgen var lagom.
När det var min tur att
trampa hade jag mera ö-
gonkontakt med mina kam-
rater som satt på läktaren,
än med tryckvisaren. Plöt-
sligt blev jag medveten om
att kamraterna pekade iv-
rigt på kantorn. Han hade
behövt fyra händer och
armar för att dels spela, dels
göra mig uppmärksam på
att orgeln var på väg att
sprängas. Det ordnade sig
till slut när trampandet hej-
dats. När sedan kyrkans
besökare sedvanligt stanna-
de upp på väg ut och samta-
lade kunde man höra att
aldrig tidigare hade man
hört en så mäktig orgelmu-
sik.

Westerberg hade i sin ung-
dom varit sjöscout. Han be-
rättade gärna om en stor-
mig seglats där det varit nä-
ra att båten gått under. När
han berättat detta slutade
han med den tankfulla
kommentaren:
 – Tänk barn om båten hade
kapsejsat och vi hade
drunknat, då hade lille
Alfred inte haft någon
pappa! Lille Alfred växte
upp och blev läkare. När vi
elever varit särskilt duktiga
i skolan slog Westerberg sig
ner vid orgeln och spelade
Björneborgarnas marsch så
att man nästan kunde se
orgeln flytta på sig. Det var
uppskattat!

Från klass 4 fick vi en ny
lärare, Gunnar Stenlid. Han
ville se skoldagen som
elevernas arbetstid och
övrig tid som fritid. Det
innebar att vi hade prak-
tiskt taget inga hemläxor.

Stenlid var på samma sätt
som de flesta eleverna road
av sång och organiserade
körsång på musiklektio-

nerna. Han konstaterade
snart att jag inte kunde
sjunga så jag fick välja
mellan att räkna och teckna.
Vid ett tillfälle, det blev
bara ett, satt jag i min bänk
och för att spexa lekte jag
dirigent bakom hans rygg
men synlig för kören.
Naturligtvis var jag inte
uppmärksam nog, så när
han vände sig om såg han
vad jag höll på med.
– Jasså, Åke kan leda

kören också! Kom nu
fram och dirigera
”Mors lille Olle”!

 Det ville jag ju inte, vilket
jag på olika sätt försökte
säga. Men det hjälpte inte.
Plötsligt stod jag där med
blyertspennan som diri-
gentpinne framför kamra-
terna som såg roade ut.
– Nej, nej Åke, det gick

inte bra. Det behöver
Åke träna och öva
mycket på, men inte
här. Sitt ner.

Trots stor respekt för vår
lärare upplevde vi starkt
hans omsorg och en känsla
av att vi var skolans huvud-
personer.

En dag kom det en bunt
affischer till skolan med ett
förslag och önskan att vi på
våra olika vägar och platser
skulle sprida nyheten att
kapten Ahrenberg skulle
komma till Stegeborg med
sitt sjöflygplan och göra
uppstigningar med hugade

intressenter. Min kamrat
Astor och jag hade tydligen
lyckats bäst. Det talade
Stenlid om för Ahrenberg
och eftersom det fanns plats
vid nästa uppstigning så
fick vi följa med och se en
del av vår hembygd från
ovan.

Att skolan låg i närheten av
Stegeborgs egendom gjorde
att människor och händel-
ser där var en del av skolans
vardag. Många av kamra-
ternas familjer arbetade där
och olika händelser blev
omtalade. Ett exempel var
när gårdens inspektor
Bergström en dag upp-
täckte ett antal stora skyn-
ken utplacerade på ett fält.
Han reagerade starkt på att
dessa fanns på ”hans” mark
och samlade ihop dem och
flyttade dem till ett ställe
där de inte var i vägen.
Följande dag cirkulerade ett
antal militärflygplan från
Malmslätts flottilj över
Stegeborgs marker. Dagen
efter kom flottiljchef och
stab till Stegeborg och det
blev sannolikt en innehålls-
rik överläggning med går-
dens inspektor som fick
förklara sitt handlande.

Stegeborgs mejeri var på
den tiden beläget i den
fastighet som ligger vid
vägskälet till skolan. Där
tävlade vi om vem som
kunde ta svängen i högsta
farten. I tävlingsivern kör-

de jag med en lånad cykel
in i väggen till mejeriet och
skrapade handen med blod-
vite och tårar som följd.
Min barmhärtiga samarit
var fru Ask som förestod
mejeriet. Med silvadd och
gasbindor förband hon den
skadade handen. Stig, so-
nen i huset, var min skol-
kamrat.

Till sist ett minne från en
julfest i skolan. Föräldrar
och elever var inbjudna till
festen dit vi kom med släde
och Bläsen. Det skulle så
småningom bli julklapps-
utdelning. Alla hade med
någon liten sak som place-
rades i tomtens säck. Sten-
lid föreslog ett litet skämt.
Det var jag som skulle dela
ut julklapparna.
– Då kan Åke säga till

mig att inte stå där
sysslolös utan istället
hjälpa till med utdel-
ningen.

Det gjorde jag så tydligt att
församlingen tystnade. Det
förlösande skrattet kom då
Stenlid avslöjade vår lilla
överenskommelse.

Det visade än en gång vår
lärares vad jag vill kalla
prestigelösa ledarskap.

God jul till er alla som har
orkat ta del av dessa mina
skolminnen.

Åke Larsson

Åke Larsson 79 år berättar skolminnen
från Stegeborgs kyrkskola

Det vita stora huset intill Skällviks kyrka var en gång en skola. Bilden är
tagen från kyrkogården. På övervån till vänster var det småskola (klass 1-

2) och lärarinnan bodde på övervåningens högra sida.

Framför skolhuset ser vi Åkes klass. Han själv står i övre raden näst längst
till höger i bild. I nedervåningen till vänster var det ”Storskolan” och läraren

bodde på nedervåningen till höger.

Om någon av tidningens läsare känner igen sig, vore det
roligt, menar Åke Larsson, om kan han eller hon kan höra av

sig till lilla tidningen 0121-42135

Sankt Anna
Församlings

Pastorsexpedition

har flyttat till Tingshuset
i  Mogata

Varstensvägen, Mogata, 614 90 Söderköping
Tel 0121-20445 (med telefonsvarare), fax 20146

Öppettider torsdag och fredag kl 10-12
E-postadress sanktanna.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sanktanna
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Karl Erik Edström (90 år) berättar vidare för
oss om Söderköping för så där 75 år sedan

Postdiligensen 1918. Munkbrogatan vid Munkbrostugan. I bakgrunden
Rådhuset och ett insmuget hemlighus för herrar. Postiljonen hette Nils-
Egon Ljungberg - en välkänd person i hela häradet. Man minns särskilt

hans praktfulla skägg. Området han betjänade var stort - från
Söderköping ända ut i skärgården - Sankt Anna och Gryt samt

socknarna däremellan. Postgången fortgick varannan dag i 30-40 år.
Omkring 1919 upphörde transporter med häst och vagn då Algot
Friberg, med automobil, fortsatte transporterna av postärenden.

”Gamla”  Munkbrogatan. 1957 revs de unika husen till höger i bild.
Nu har vi istället parkeringsplatser här

Riven idyll från Munkbrogatan. Bilden är tagen från Storån. I
bakgrunden ses Magasinet. I det gamla huset närmast Munkbrogatan

fanns Nybergs Café.

Vi fortsätter vår vandring
tillsammans med Karl Erik
Edström. Denna vandring
startar vid Rådhustorget
och för oss upp längs
Munkbrogatan.

På vänster sida passerar vi
första bostadshuset. Just där
det slutar fanns en liten
gränd ner till ån. I hörnet
vid Munkbrogatan fanns på
den tiden Nybergs Café
som även hade servering på
gården. Lite längre upp på
gatan kommer vi till
Magasinet på höger sida.
När Karl Erik var ung var
det här ett skjutshåll inne på
gården. För ett tiotal år

sedan fanns det på
magasinets gavel mot
rådhuset en lampaffär. På
Karl Eriks tid låg där en
fiskaffär, meddelar han.
Inne på gården fanns hästar
i stallarna. Det var åkare
Johansson som ägde
skjutsstationen.

Ute på Munkbrogatan igen,
omtalar Karl Erik att där det
nu är parkering låg förr
många vackra hus längs
gatan. Alla är borta utom
det närmast rådhuset.

På höger sida kommer vi till
ett av Söderköpings äldsta
nu bevarade hus, nämligen

det hus som Biskop Brask,
under Gustav Vasas tid
enligt sägnen lär ha haft sitt
tryckeri.

Lite längre upp på gatan
kommer vi på höger sida till
den större fastighet där det
förr även där var ett
skjutshåll på gården. Vi har
omnämnt detta i en artikel
några nummer sedan. Det vi
inte nämnde då var att i det
stora huset förr fanns en
speceriaffär och ett bageri
med ingång från gatan.

VJ

Vi fortsätter vår
vandring på

Munkbrogatan
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Torgdag vid Rådhustorget Rehnbergska fastigheten till vänster och rakt
fram Engströmska gården. Bild från 1915-1920

Del av kreatursvallen. I bakgrunden några kända byggnader. På
Kreatursvallen hölls hästpremieringar och här var också

boskapsmarknad.

Lövmarknad på Rådhustorget. Till vänster syns Engströmska gården. Till
höger i bild och bortåt går Ågatan. Mannen med pojken hette Valentin

Hagfelt och bodde i närheten av Vennerstorp. Sonen hette Bengt. Bilden
från omkring 1920.

Interiör från gamla konsumbutiken vid Rådhustorget. Den låg där
Systembolaget nu ligger. Föreståndaren heter Lars Hallving och

biträden är Holger Sandberg och Thor Johansson.

Gamla bilder från vårt kära Söderköping
bilderna är från Emil Ströms stora samling och har välvilligt ställts till förfogande av

Sankt Ragnhilds Gille

Vi har julklappar
för alla
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Evas Hus Tidsbokning vard kl. 10-14 tel. 0708-847 008
Pensionärer har alltid 20%. Även hembesök

www.evashus.se
Välkomna!
Eva Ljungholm
Cert. Nagelterapeut
Väle, Lyckebo
614 97  Söderköping

Allt inom manikyr och pedikyr samt
nagelförlängningar och förstärkningar i
en lugn hemmamiljö med naturen runt

hörnet

De här naglarna ska gå på fest

När lilla tidningen träffar
Eva Ljungholm (utbildad
nagelterapeut) håller hon
just på med nagelförläng-
ning. ” Nagelförlängning –
när korta naglar ska gå på
fest”, säger hon leende.
Förutom förlängningar
förstärker hon också na-
glar. Eva utför både mani-
kyr och pedikyr. Även SPA-
pedikyr. Och så förstås per-
manenta färger på naglar.

Evas affärsidé är att till
både män och kvinnor kun-
na erbjuda allt inom mani-
kyr och pedikyr i en lugn,
harmonisk miljö med natu-
ren runt hörnet.

Eva gör gärna hembesök.

När man är nagelterapeut
måste man vara praktisk,
lyhörd, omhändertagande,
öppen och social, säger
Eva.

Men du har ju din verk-
samhet 15 km från Söder-
köping – 7 km från Mogata
mot Stegeborg, konstaterar
jag, Blir inte det här lite av
nagelterapi för lantisar? -
frågar jag. Eva ler åter. Jag
har många kunder från
tätorter som Söderköping,
säger hon.

Än så länge tar Eva emot i
särskilt rum i familjens villa

i Väle och det är halv-tid
som gäller.

Det var en mycket trevlig
stämning när tidningen
besökte Eva och hennes
kund. Eva har lätt för att
umgås med sina kunder.
Dom trivs - både med henne
och resultatet av hennes
arbete.

Vidar Jansson

Rollerblades
stl 40 nypris ca 1000:-, använda ca 5 ggr

Pris 300:-

0121-42135, 42190

Säljes

125 år
i Söderköping

Före ombyggnaden 1960 fanns nuvarande
Vidarlokalens ingång mitt på huset mot gatan.

Lokalen användes stundtals som
mönstringslokal. Här några mönstrande.

Den här bilden är från logens 50-årsjubileum 1931

Den 29 december för 125 år
sedan bildades IOGT-
föreningen 79 Vidar – en av
de äldsta nu verksamma
föreningarna i landet.

1885 hyrde föreningen sin
första lokal - Elementär-
skolans gymnastiksal.
1889 invigdes den nybygg-
da Vidarlokalen
1890 startades sjuk- och
begravningskassa.
1990 startades studiecirkel
i rättskrivning och  väl-
skrivning.
1903 byggdes scenen till

1932-1933 biografverk-
samhet
1950- och 1960-talen var
det stor aktivitet inom syfö-
reningarna.
1957 sammanslås före-
ningarna 79 Vidar och 2120
Östgötabanéret.
1986 genomfördes en
omfattande renovering av
fastigheten varvid den även
försågs med tillbyggnad i 2
plan (mot Storån).
1988 var renoveringen klar
och en invigning av den
renoverade byggnaden
kunde äga rum.

Den 29 december blir det
stor fest i lokalen. Medlem-
mar och fd medlemmar
inbjuds. Det blir förtäring,
historisk återblick, utställ-
ning av bilder och föremål
och underhållning.

Föreningen har program-
verksamhet varje tisdag
med framträdanden, kåse-
rier, föreläsningar och
studiecirklar.

Föreningen har ett klart
samhällsengagemang. Man
deltar i debatter, skriver in-

sändare, sysslar med
lobbying och föreläsningar.
Det finns en barngrupp för
7-13 åringar och för 13-25
år en ungdomsgrupp varje
torsdagskväll.10 nya med-
lemmar har kommit det
senaste året. I hela landet
har föreningarna ökat med-
lemsantalet med 20.000.

Mattis Ravander är före-
ningens nuvarande ordfö-
rande.

Vidar Jansson
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Provkörning lördagar 10-14
måndagar 10-16

Säljes
Solifer 550
Jubilé -90

6 bäddar, stort
förtält med matta,

separat soltak,
markiser, solcell,

dusch, varmvatten,
el- och gasolvärme,

skidbox bak,
kassettoa, stereo

mm rökfri,
välvårdad,
välutrustad

Pris 78.000:-

Ge hela familjen en julklapp!

För info och visning ring
0121-42135, 42190, 070-3108370

Marianne Melin

Anne-Lie Carmdahl

Från Mässan
anordnad av

Kvinnliga Företagarföreningen
i Söderköping

Carina Karlsson, orförande
i föreningen intervjuades.
Hon berättade om den långa
tid av förberedelser som
föregått Mässan. Till en
början hade hon varit litet
bekymrad över att uppslut-
ningen inte riktigt verkade
att bli den hon hoppats på.
Men i slutspurten dök
många upp och hon var nöjd
med resultatet som det pre-
senterades på Mässdagen.
Jag språkade också med
Marianne Melin, som ägnat
mycket av sin sedvanliga
kraft åt organisationen och
de praktiska arrange-
mangen inför Mässan. Hon
påpekade att de allra flesta
som ställde upp måste göra
det utöver ordinarie jobb
med de egna företagen.

Landshövdingen Björn
Eriksson uttryckte sin gläd-
je och stolthet över alla de
varierade verksamheter som

demonstrerades i hallen.
Kvinnorna bidrar starkt till
ryggraden och styrkan i
länets samlade företag-
samhet där småföretagen
spelar en så viktig roll. Han
hade också uppgiften att få
annonsera att Anne-Lie
Carmblad utsetts till årets
kvinnliga företagare. Han
fick krama om Anneli, som
i glädjen föll i tårar över
den för henne ovänta-de
utmärkelsen.

Vad fanns i hallen ? Allt
från hotellrörelse, hälso-
vård, japanska strumpor
med åtskilda tår, kläder,
blommor, bröd, kosmetika,
hunddagis, hattar, frisör
och mycket, mycket annat

Många hade medverkat
med glädje och energi till
den fina manifestationen.

Sten Ahlbom
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Allt inom glas

Fixområdet                  0121 - 21200

Fix-området     0121-15555    0739-624646

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska

www.lumiere.nu/tartfixarn

Fixområdet  0121-15048

Fynda och känn dig rik i vår Loppisbutik
Har du något att skänka?
Ring 0121-12915! Vi hämtar gratis!

Vi har insamling av kläder till Lettland

Fixpunkten öppet vard 10 - 18, lörd 10 - 14

En av Sveriges
största tygaffärer

 J
ul

ny
he

te
r

Massor med Reatyger
för 30 kr per meter

www.jofotex.se

Husmanskost - A la carte - Pizza
Kebab - Gyros - Kyckling

Fix-punkten 0121-13185

Vitvaror
Hushållsprodukter
Belysning
Elmaterial

Vi
reparerar

även
vitvaror

alla
fabrikat

Kom till oss på
Fixområdet
smörgåsar
färskt bröd

smörgåstårtor
tårtor på
beställning
servering

Vardagar
9 - 18

Lördagar
9 - 14

Fullständiga rättigheter

Dagens lunch: välj mellan              2
olika husmanskost el. pasta-

el.salladsrätt, pizza eller kebab
Lunchlåda inkl dryck 49:-

SPEL

månd - fred 10-19
lörd - sönd 10-15

brickor

Välkomna 0121-
13960

0121-15000

Stängt
Julafton  & Juldagen

Nyårsafton &
Nyårsdagen

Första advent:
1 trisslott samt glögg
och pepparkaka 30:-

Golf och Boule för alla -
inomhus!

Under ett antal år har
Söderköpings Golfklubb
under vintersäsongen hyrt
lokaler för träning i Norr-
köping. Närmare bestämt
på Racketstadion. För un-
gefär ett år tillbaka började
man på allvar att söka
lämpliga lokaler i Söderkö-
ping. I år hittade man en
möjlighet i omedelbar an-
slutning till Bowl Inn på
Fixområdet.

I spetsen för projektet finns
Michael Rask, tidigare
ordförande i golfklubben,
samt hustrun Viveka Köhler
Rask.

När denna tidning når
läsarna har invigning just
skett. Lilla tidningen har
sett hur anläggningen vuxit
fram. Här kan du träna
ensam eller i grupp. Utslag
och även träna puttar på en
minibana om 9 hål på
konstgräs. Nivåskillnader
som på riktigt förstås.

Och så en golfsimulator. En
helt fantastisk anläggning
med elektronik som av-
slöjar allt i ditt slag – hur

långt du kommer, klubbans
vinkel på bollen och myc-
ket annat. Du går helt en-
kelt en 18-hålsbana – slår
på riktigt, förflyttar dig för
nytt slag osv. Allt registre-
ras elektroniskt och i din
träning kan du avhjälpa fel.

Här finns också en kom-
plett golfshop.

I anläggningen kan knattar,
juniorer och även proffs
träna. Och golfinstruktören
Peter Sundell kommer att
hålla nybörjarkurser och ge
privatlektioner. Den som
vill ta ”Grönt kort” kan
under vinterhalvåret klara
teori och praktik till 90% av
vad som krävs. Snabbt på
våren kan man sedan
komplettera ute, för att
därefter kunna spela själv.

Michael har också skapat en
Boulebana. Denna kan
främst utnyttjas förmid-
dagar.

I skrivande stund har inte
några avgifter beslutats.
Men det lutar åt att det
kommer att kosta en 100-
lapp per timme att träna
själv. Den avancerade golf-
simulatorn kommer att
kosta ca 250 kr per timme.
Men är man flera - t ex 4 st
som vill gå en tävlings-
runda mot varandra, blir det
ju bara ca 60 kr per man och
timme.

Samarbetet med Bowl Inn
gör att t ex företag kan ut-
nyttja Bowl Inns konfe-
renslokaler, här finns re-
staurang, fullständiga rät-
tigheter, bowling, biljard
och så nu golf och boule.
Allt på samma ställe.

Förena nytta med nöje
brukar inte vara fel.

Vidar Jansson

kan du prata foder med konsulenten från

Vi har semester vecka 50 och 51

Tisdagen den 5 dec kl 15-17

och handla foder till                  rabatt.
Royal bjuder katten på en veckas mat.

(Max ett erbjudande av vardera per hushåll.)

20%
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15 år !
Jubileumserbjudandet

fortsätter
10% på vårt sortiment

av strumpor
Detta erbjudande kan kombineras med andra erbjudanden.

Öppet måndag - torsdag  8 -18
fredag 8 - 1630

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom mars 2007

Medisox

0121-15940

Fixpunkten

Cykelreparationer, Lagning  av
Dragkedjor, Skinnjackor

Kapell

25% på däck och slang 145:- (ord 185:-)
För cyklar ansvaras högst 3 månader

0121-14765

God Jul
...önskar du förstås

med blommor ifrån oss

OUTLET
210

MÄRKESKLÄDER - HALVA PRISET
NYTT JEANSMÄRKE

ÖPPETTIDER
VARD 10-19    LÖRD 10-16   SÖND 11-16         0121-

13441

Hund & Katt är välkomna
till Fix-veterinären Lars Weistedt

Lars och Britt Weistedt har
i det närmaste helt iord-
ningställt nya lokaler på
Fixområdet.

Lokalen ligger under Bras-
kens Krog. Lars är leg.
veterinär och Britt är leg.
sjuksköterska. Lars har
många års erfarenhet av
hundar och katter. Förutom
att driva smådjursklinik i
Märsta, Katrineholm och
Borås, har han haft täv-
lingshundar i 30 år som
hobby. I dag har familjen 2

katter. Tidigare har Britt
assisterat sin man på deltid,
men är numera involverad
på heltid.

”Personlig service i trivsam
och avspänd miljö” är något
man satsar på. Och det
märks vid ett besök på
mottagningen. Lokalerna är
ljusa och trivsamt iord-
ningställda. Parkerings-
platser är det gott om på
området.

Kliniken är öppen 4 dagar i
veckan. Tidsbeställning
gäller utom vid drop-in-tid
för vaccinationer onsdag-
kvällar.

”Det mesta inom veteri-
närvård klaras på kliniken.
Så även  vardagsoperatio-
ner. Vid mer komplicerade
fall samarbetar vi med
Djursjukhuset i Norsholm
och även med Djur-
sjukhuset i Strömsholm.”

Britt assisterar tillsammans
med Marie Andersson, som
hjälper till vid behov. Britt
har hand om telefonmot-
tagningen, samt är också
kostrådgivare för hund och
katt. ” Vi säljer förstklassigt
foder. Det är veterinärfoder
som gäller här. Våra leve-
rantörer är Specific och
Royal Canin.”

Lars öppnade sin första
praktik i Söderköping i en
liten lokal på Margare-
tagatan. ” Med den här flyt-
ten känner vi att vi hamnat
rätt och har tillräckliga
lokaler till vårt förfogande.
Här vill vi stanna. Här vill
vi möta och hjälpa vårdsö-
kande.”

Vidar Jansson
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välj aktivt!

Fixpunkten Ringv 44 Söderköping
0121-14261   www.traningsverket.com

Öppet mellan 5:00-23:00 varje
dag med eget nyckelkort.
Bli medlem nu!
Förutom startkit bjuder vi på en
gratis hotellövernattning med
frukost för två.
Erbjudandet gäller T.o.m 31/12
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Ung
i Söderköping

Just nu unika julkrubbor

och adventsstakar

Presenter, inredning,Presenter, inredning,Presenter, inredning,Presenter, inredning,Presenter, inredning,
porslin, hantverk,porslin, hantverk,porslin, hantverk,porslin, hantverk,porslin, hantverk,

konstväxter,konstväxter,konstväxter,konstväxter,konstväxter,
fotogenlamporfotogenlamporfotogenlamporfotogenlamporfotogenlampor

www.garvarboden.se
 0121-10040    Storgatan 2

info@garvarboden.se

Café
Tant Brun

Smörgåstårtor
Pajer
Tårtor
Catering
Stort glutenfritt
sortiment

Rådhustorget 0121-14822 Öppet må-fr 9-18, lö 10-16, sö 12-16

Etabl 1876

Ljus fr 5:-
Lyktor fr 50:-

Dagens lunch 59:-

Varje torsdag kl 14 Café Syjunta
Utställningar under Julmarknaden V
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Tills för några dagar sedan
pågick i Café Magasinet  en
utställning med tavlor från
Nyströmska skolans estet-
ungdomar.

Tavlorna är resultatet av ett
projekt som döpts till Felli-
niprojektet, där Nyström-
ska samarbetar med Fede-
rico Fellinigymnasiet i
Riccione i Italien.
Alla elever har fått se fil-
men Amarcorde som spe-
glar Fellinis kvinnosyn, och
utifrån den frågeställ-

ningen har de skapat sina
konstverk.

I slutet av November åker
två av Nyströmska skolans
elever, Hannah Jutvik och
Yrsa Sandelin, till Italien
för att under två veckor
besöka den skola som med-
verkar i projektet. I vår
kommer i sin tur elever från
Riccione att besöka estet-
klassen här i Söderköping,
och förhoppningen är att
detta samarbete ska bli ett

årligen återkommande och
inspirerande möte.

Den 20 november kommer
utställningen att sättas upp
på Norrköpings stadsbibli-
otek, och därefter kommer
tavlorna skickas till Italien.
Så om du inte har besökt
utställningen så länge den
har varit i Söderköping,
tycker jag verkligen att det
är dags för en tripp till
Norrköping!

Kristin Blom

Fellini
möter
Nyströmska
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Ung
i Söderköping

Vill du vara med och
skriva eller har uppslag
och idéer, hör av dig till

michael.fredriksson@soderkoping.se
Eller ring 0706-487415

Juldags
Chokladaskar i alla storlekar

Marsipan figurer
Presentkorgar m.m.

Julklappstips – flytoverall 995:-
                 God JulGod JulGod JulGod JulGod Jul

Rådhustorget 1, tfn 0121-210 57

 

Lördagen den 2:e december
är ungdomarnas dag i
Söderköping. På biblioteket
Stinsen mellan kl 12 och 17
kommer flera lokala före-
ningar att demonstrera sina
ungdomsaktiviteter. Det
kommer att finnas möjlig-
het att prova på det mesta
som finns att göra som ung
i Söderköping, bl.a. klät-
tervägg, ridning och inne-
bandy. Dessutom kommer
lokalband att spela och
eventuellt blir det också
dansuppvisning! Efter kl
17.00 kommer Ungdoms-
cafét och fritidsgården Fo-
cus att ha någon slags akti-
vitet som alla är varmt väl-
komna till och det ska även
hållas tipspromenad.

Denna innehållsrika dag
hålls för tredje året i rad,

Jag tänker ofta och på
mycket. Ibland är jag
upprörd. Somliga dagar är
jag arg över vardagliga
saker som källsortering,
tomma tandkrämstuber och
det där nedrans påslakanet
som jämt korvar sig.
Sen finns det dagar då tan-
karna förs till barndomen.
Alla gånger man har bevitt-
nat mobbing och orättvisor,
hur somliga hatade att gå till
skolan för att de helt enkelt
inte passade in. När man
såg elever som utsattes för
angrepp av cyniska lärare,
och utvecklade min-
dervärdeskomplex och pre-
stationsångest. Barn och
ungdomar som inte passade
i skolan. Alla har en plats
på jorden att fylla, och alla
har något som de är skapta
att kunna. Alla kan inte vara
bra på matematik eller vara
musikaliska under-barn.
Vissa människor är bra på
andra saker. Det kan vara
allt från att odla po-tatis till
att sprida glädje och lägga
pärlplattor.
Och för att tala om något
helt annat så är det snart
december. Igen.
En liten tankeställare blir
min tidiga julklapp till er.
Göd Kul!

Kristin Blom

”Djurens skola”
Ur boken ”Varför växer
gräset?” av Klas Hallberg
och Magnus Kull

”Det var en gång för länge
sedan, när alla djuren i
skogen bestämde sig för att
göra något ordentligt för att
förbereda sig inför fram-
tiden. De bestämde sig för
att organisera en skola. De
antog ett aktivitetsprogram
som bestod av löpning,
klättring, simning och
flygning. Alla djuren skulle
delta i skolundervisningen.

Ankan var utmärkt i sim-
ning, bättre än läraren fak-
tiskt. I flygning fick den
godkänt men blev under-
känd i löpning. Eftersom
den var så dålig i löpning
fick den stanna kvar efter
skolan för att träna. Til slut
fick den sluta med simning
för att klara löpningen. När
ett år hade gått blev ankan
godkänd i löpning, men den
hade försummat sim-
ningen och var nu en me-
delmåtta. Dock räckte det
med att bli godkänd enligt
skolans principer. Ankan
själv hade egna principer

och blev djupt besviken
över sin egen insats.

Kaninen var bäst i klassen
på löpning, men bröt ihop
efter två månader för att den
inte klarade sim-ningen.

Ekorren var jättebra i klätt-
ring men hade stora pro-
blem med flygning. Den
utvecklade ett mycket då-
ligt självförtroende på
grund av problemen och
blev därmed underkänd
även i löpning.

Örnen var ett problembarn.
I klättring var den överläg-
set snabbast upp till toppen
av trädet, men blev under-
känd för att den envisades
med att göra det på sitt eget
sätt istället för att göra som
man ska...”

Om att ha en livsuppgift...

Det känns nästan lite genant
att skriva om sig själv, även
om det bara är för att vara
allmän och presentera sig.
Vad finns det som kan
tänkas vara värt för andra
att veta? Kanske att jag inte
gillar korv men däremot att
åka skridskor? På en skala
från ett till nio kanske
intresse-faktorn var
ungefär... 3,14, vilket lustigt
nog för mig in på
matematikens förvillan-de
stigar = pi. Pi är något som
jag tycker är bra;
pippifåglar, piruetter, pigg,
pittoresk, pizza, pillema-
risk, pinsam, pampig, pim-
pinett, pissljummen etc,

etc... Ord är underhållande.
Jag gillar ordspråk, men
inte rebusar. Korsord är
okej, även om jag bara kan
lösa ”vi i femman” och då
endast med hjälp från res-
ten av min sjuhövdade fa-
milj.
   I varje fall så är jag nu-
mera medlem av lilla tid-
ningen-crew och en ”färs-
king” på Ungdomscafét.
Jag hoppas att det blir ett
sprakande möte, fullt av
ideér, färg, form och vän-
skap.
Tack för uppmärksamhe-
ten!

Kristin Blom, nästan 19 år

Kristin Blom Jag, Mig och
Kristin

och i år är det två tjejer från
Nyströmska skolans pro-
jektledarprogram som har
arrangerat det hela. Dessa
gulliga tjejer, Emma Eriks-
son och Hanna Eriksson,
går sista året på gymnasiet
och ungdomsdagen är
resultatet av deras projekt-
arbete. Emma och Hanna
vill att ungdomarna i Sö-
derköping ska få en chans
att upptäcka alla aktiviteter
som faktiskt finns, men som
många inte vet om. Hela
dagen är kostnadsfri. Så
spring ner till Stinsen den
2:e och upplev Ungdo-
msdagen -06!

Kristin Blom

Arrangörerna Emma och Hanna Ge bort till någon i jul
eller ät själv...

Detta behövs:
4 msk vetemjöl
1 msk kakao
100 g smör
4 msk sirap
3 dl socker
1 kaka ljus blockchoklad
Väl rengjord och
urtorkad kastrull

Låt mjölet, kakao, smör,
socker och sirap
bubbelkoka i 20 minuter.
Häll ut smeten på en
bakplåtspapperklädd
(långt ord) plåt och låt
stelna.
Skär i tillfredställande
bitar innan massan blivit
alltför hård.
Smält blockchokladen i
vattenbad och pensla ut
över den hårda dajmen.
Voilá!

Kristin Blom

Gör din egna
krispiga dajm!

Ungdomens Dag
den 2 december på Stinsen

med mängder av föreningar
PROVA PÅ!

  

  

Redaktionen ber att få
hälsa Kristin Blom hjärt-
ligt välkommen som med-
arbetare och tackar för
trevligt material.
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Midsommarfirande
vid Brunnen

R.I.B Marine
Kollektioner med

marin look

Kanalhamnen lever

Till en av butikslokalerna i
den nyrenoverade ”rens-
ningen” vid kajen i Kanal-
hamnen flyttade den 1 maj
i år det nyligen startade
företaget R.I.B Marine.
Affären har sin ingång från
den långa veranda som
bildar front mot Göta Kanal
och som vetter mot tillägs-
platserna för fritidsbåtar
som besöker Söderköping.

Rörelsen drivs av paret Alf
och Irene Rosén som är
bosatta i Stockholm. De har
fäst sig vid den unika staden
Söderköping och den

tilltalande miljön i hamnen
och beslutat sig för att
använda sig av Irenes
mångåriga erfarenhet som
försäljare i klädbutik.

R.I.B Marine har i sitt sor-
timent både herr- och dam-
kläder av samma märken
nämligen Sebago, Musto,
TBS (franskt fabrikat),
REDGREEN, Holebrook
(svenskt). Valet av märken
annonserar att man vänder
sig till båtintresserade
människor som gillar den
lite sportiga, lediga, var-
dagsklädseln med kvalitet.

Självklart finns seglare och
sjöfolk i motorbåtar i
kundkretsen. Intressant nog
säljer herrkläderna klart
bäst. Holeb-rook med lite
annorlunda sjötröjor
uppskattas särskilt av förbi-
passerande norrmän. R.I.B
Marine håller lite lägre
priser än motsvarande affä-
rer på annan ort.

Delvis för att skapa den
rätta atmosfären i butiken
säljer man en del marina
tillbehör. En del är främst
dekorativa, en del främst
praktiska.

Barnkläder till besätt-
ningarna på båtarna hade
mycket liten efterfrågan.
Nästa säsong vill man prö-
va artiklar som exempelvis
ryggsäckar med design som

kan tilltala de unga i be-
sättningen.

Sommaren gynnade det
nystartade R.I.B Marine,
som fick en flygande start,
men paret Rosén har natur-
ligtvis – litet chockartat –
fått uppleva det alla i
Söderköping vet: Luften
går ur marknaden när
skolorna börjar. Rea till
goda priser eller annonse-

ring inför Fars dag räcker
inte riktigt. Inte desto
mindre har man bestämt sig
för att bo permanent i
Söderköping. En bostads-
rätt i Breda Gränd nära
butiken blev valet tills vi-
dare, men avsikten är att så
småningom bygga nytt på
en tomt dit även Irenes
mamma kan flytta från
Stockholm.
                     Sten Ahlbom

Kaproco
Development & Consulting AB

Anne Wikengård-Heed och
Kai Heed flyttade sitt
företag Kaproco hit i maj
till ett av de nyrenoverade
gamla förrådshusen i
Kanalhamnen. 

Företaget har en diver-
sifierad verksamhet, som
skall bidra till att ge jäm-
nare omsättning året runt.
Den mycket årtidsbundna
tillströmningen av besö-
kare i hamnen har fått Anne
och Kai att välja en sådan
strategi
 
I butiken marknadsförs ett
utvalt sortiment av båt-
tillbehör, både för praktisk

funktion på en båt och
sådana av mer dekorativ
karaktär. I butiken finner
man även de färgglada och
populära fritids- arbets-
skorna, Crocs, även kallade
Foppaskor efter ishockey-
spelaren Peter Forsberg. I
butiken och även ute vid
Stegeborg förmedlar före-
taget båtar, i första hand
medelstora familjebåtar,
vilket innebär att företaget
sköter alla handlingar åt
privatpersoner när de skall
sälja eller köpa båt.

Kaproco har nu utökat sitt
sortiment med MIQUE,

dekorationer och present-
artiklar i en modern design.
 
Till professionen är Kai
ingenjör inom mekaniska
konstruktioner med en
bakgrund bl a hos Volvo,
SKF, Alfa-Laval, Albihn
West patentbyrå m.fl. En av
hans egna innovationer är
en metod och anordning för
att kunna strypa flödet i ett
rör med strömmande vätska
eller gas utan att skapa en
läcka under processen.
Hans uppfinning höll på att
få en spektakulär tillämp-
ning i Kuwait genom att
erbjuda en möjlighet att
släcka oljebränderna efter

kriget. Uppfinningen har nu
många praktiska an-
vändningar i olika bran-
scher
 
Nu under lågsäsongen
arbetar han med datapro-
gram och utrustning för
elektroniska 3-dimensio-
nella ritningar och 3-
dimensionell kopiering som
skriver ut modeller i plast
istället för en
pappersritning. Han anser
att små företag och skolor
skulle tjäna på att bekanta
sig med möjligheterna och
kommer att som konsult
sälja dessa idéer.
                     Sten Ahlbom
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Del av nya utställningshallen

Festivalyra
även vintertid

Göta Kanal och Kanalhamnen i Söderköping
Göta Kanal har 175-års
jubileum kommande år.
Mycket har hänt under de
år som gått.

 Göta Kanal krävde mycket
stora insatser, inte minst av
ingenjörskonst och mänsk-
liga arbetstimmar och pro-
jektet begärde ständigt me-
ra pengar. Kanalen blev
dock färdig och invigd
1832 men var redan då för
liten för att kunna ta emot
de mycket större utsjöbåtar
som blivit vanliga sedan
den planerades. För frakter
av gods och passagerare i
insjötrafik fyllde Göta
Kanal en funktion gott och
väl i hundra år men järn-

vägarna började vinna
terräng i det med tiden
rikstäckande nätet. I dag är
Göta Kanal ett storslaget
historiskt minnesmärke och
en enastående turistat-
traktion.

Periodvis har man varit
tveksam om det menings-
fulla att hålla Kanalen igång
i full skala - under
sommartid - och därför
hållit tillbaka investeringar
för Kanalens underhåll och
modernisering. Nu har man
ändrat sig och under flera
år satsat på Kanalen och
servicen ikring. Därmed har
man gjort uppehållet i
hamnarna och omgivande

landskap mer attraktivt för
turister. Fem dagar per
hamn ingår nu i transport-
priset för en nöjesbåt.
Nyttobåtar ser man mera
sällan men de förekommer.
Jag vet att en liten ubåt för
nu ganska många år sedan
valde att gå Kanalen från
Ost- till Västkust.

Utefter Kanalens sträck-
ning österut till utloppet
mot Slätbaken är det drygt
5 km fram till Mem, som är
den sista slussen österut.
Båtlivet på Göta Kanal,
slussningen, kanalkon-
struktionen i sig och de fina
promenad- och cykelvägar
som utgörs av kanalban-

karna är tilltalande för tu-
rister och boende i Söder-
köping, Norrköping och
omgivningar. Ramunder-
berget är ett sorts utrops-
tecken i landskapet med
sina beväxta branter och
stup – en nationellt förkla-
rad urskog sedan ett par år.
Berget ger gott lä för nord-
liga vindar. Innan Göta
Kanal byggdes fanns små-
hus ända fram till bergets
fot.

Här i Söderköping har man
nyligen satsat på att göra det
nära området kring Kanalen
med sin speciella och
attraktiva karaktär till en
plats för boende och för

kommersiell verksamhet.
För att förlänga den korta
sommarsäsongen gäller det
att få området bättre inte-
grerat med Söderköpings
centrum i övrigt.

Bas för den satsningen är de
gamla byggnader som
utgjorde magasin, förråd,
renseri, och så småningom
silos invid Kanalhamnen.
Tre stora timrade byggna-
der tidigare magasin och
förråd med vit puts reno-
veras successivt för att här-
bärgera exempelvis restau-
ranger, café, butiker. När-
mare det som tills nyligen
var oanvända silos fanns ett
renseri för spannmål. Den-

na långa byggnad har
byggts om för främst buti-
ker. Här inne är de gamla
träväggarna blankslipade
av säden som runnit. I
övervåningen inreds för 20
-25 kontorsutrymmen. De
silos som tills alldeles
nyligen stått som minne av
en tid med frakt på Göta
Kanal är nu ombyggda till
bostadsrätter av en fascine-
rande design. En bra ide´ -
bättre än att med stora
svårigheter riva ned och
frakta bort den betong som
blivit stenhård med åren.

Sten Ahlbom

Kanalbåtiquen konditori
Kanalbåtiquen finns i
källarplanet en halvtrappa
ned i ett av de tre gamla
vitrappade magasinen i
Kanalhamnen. Rakt fram
finns dörren till Kondito-
riet. Där fanns förut admi-
nistration och en del båt-
tillbehör. Konditoriet är nu
inrett så att det på något vis
behåller magasinets gamla
karaktär. En vägg är klädd
med glesa, ljust brunfär-
gade bräder som i ett staket,
i taket finns de ursprung-
liga träbalkarna kvar. I den
bortre väggen ser man delar
av den timrade, gamla
väggen. Möblerna är av
allmogetyp. Allt detta gör
lokalen ombonad och trev-
lig med en dämpad ljud-
nivå.

Den som gått genom Göta
Kanal med båt för ett antal
år sedan minns Kanalbå-
tiquen, som den goda
chansen att bli ren och få
sina färdkläder tvättade i
maskin. Standarden hos
hamnplatserna utefter Göta
Kanal har de senaste åren
blivit allt högre och det
finns numer gott om utrym-

men med duschar, toaletter
och tvättmaskiner av hög
standard som de seglande,
cyklande och andra har
tillgång till med hjälp av
”Upplevelsekortet”. Hygi-
enutrymmena här i Kanal-
hamnen är ersattta av en
modernare och större
serviceanläggning ett par
hus längre ned mot slussen.
De gamla har blivit till kök
för konditoriet.

Lotta Nilsson heter den
driftiga och mycket trevliga
dam som både driver
Konditoriet och har hand
om Gästhamn med hygien-
utrymmen. Det är sedan ju-
len 2005 en syssla på heltid.
Det är kunder i Båtiquen
varje dag och kring
helgerna är det ganska fullt
hela året om. Lotta har ett
antal stam-kunder som
dyker upp var och varannan
dag. Dem uppskattar hon
mycket och de visar sin
uppskattning genom att t
ex. bidra med dekorationer
till caféet

Lotta bereder smörgåsarna
själv och bakar småbröden

om hon har tid, annars
köper hon dem. Lotta har
Ida och Lina som med-
hjälpare när det behövs och
har nu kapacitet att servera
flera frukostar än för när-
varande exempelvis till
dem som arbetar i närheten.
Hon skall göra en drive
bland företagen för att
undersöka intresset. Tidi-
gare år har hon bidragit till
Julmarknaden genom att ha

ett litet serveringstält utan-
för Båtiquen och avser att
fortsätta med det även i år

Lotta är starkt engagerad i
människor och funderar på
att även hålla öppet en del
kvällar i veckan till glädje
för såväl unga som äldre
som vill ha en trevlig plats
att umgås på - någonstans
att ta vägen.
                     Sten Ahlbom



”Prästens lilla kråka”

Roger
Jarnehall

Kändisprästen Roger Jarnehalls
egen kåserispalt i vår tidning

Som en av landets mest uppmärk-
sammade präster, är han ständigt
aktuell som frimodig sanningssägare.
Präst i S:t Anna Församling med flera
uppdrag för TV, radio och tidningar
som debattör, föreläsare och
predikant.
www.rogerjarnehall.blogspot.com

”Varför det dååå ?”. Ungar är
härliga. De frågar rakt ut, beter
sig som vi vuxna önskar att vi
kunde lite oftare. Hur ofta
funderar vi inte på hur skönt
det skulle kännas att bara få
vara barn EN endaste dag då
och då ?
Som blanka papper kan vi fylla
i våra liv på nytt med nya
fräscha färger, vara galet ny-
fikna på det vuxet självklara
och se världen omkring oss en
dag i taget. Hur en dag kan
kännas som ett helt liv av
roligheter.
                                                                                                                                                                     
När jag sitter vid datorn i dessa
tankar drömmer jag mig bort
Jag ser honom tydligt. Vi kan
kalla honom Anders An-
dersson. En söndag för några
år sedan mötte jag honom och
hans föräldrar efter högmäs-
san och söndagskolan som
pågått nästan samtidigt. 

Anders Andersson, sju år,
bubblade av iver att få berätta
vad de pratat om i söndags-
kolan. ”Vi pratade om himlen”
förklarade han för sin mamma
och pappa. ”Vi fick rita hur vi
tror det ser ut där. Och jag fick
berätta hur jag tror att det blir
i himlen. Jag tror att det står
en jättestor och fin ängel
där med en guldbok i handen”,
fortsatte Anders Andersson,
sju år. ”Och så ropar han upp
alla namn. Till exempel ropar
han upp Ditt namn mamma,
Sofia Andersson? och då får
Du säga: Här!  Och så säger
Ängeln Krister Andersson och
då får Du pappa säga: Här! Till
sist ropar Ängeln Anders
Andersson? och då måste jag
hoppa så högt jag kan så att
han inte missar mig, och så
ropar jag : Hääär! så högt jag
orkar.”

Några veckor senare  hände
det som inte får hända. En
bilförare såg inte sjuåringen
vid övergångsstället. En tim-
me senarebefann sig hela
familjen Andersson vid An-
ders säng på sjukhuset och
tvingades ta emot beskedet att
Anders inte skulle överleva
länge till. Att han skulle dö. De
bad och väntade och hop-
pades att den Gud de trodde på
nu skulle gripa in, göra ett
mirakel, visa sig, göra NÅ-
GOT! Men ingenting hände.
Var i helsike fanns NU Anders
kärleksfulle Gud?
 
Strax innan Anders Anders-
son, sju år, slutade andas för
sista gången fick de svaret. För
det allra sista de hörde Anders
säga var ett klart, tryggt och
tydligt - ”Här !”.
 
Roger Jarnehall 

”Här !” sa lille Anders Andersson

SÖDERKÖPINGS
RADIO TV

Margaretegatan 2   0121-13200

VÅRT PRIS

9995:-

LCD-TV  32”
HD-klar

2 st Scart
1 st HDMI ingång
1 st S-Video ingång
1 st Component-
ingång

Upplösning:
WXGA (1366x768)
Kontrast 1000:1
Formatomkopplare

32LM051B6


