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För åsikter i artiklar i denna tidning                    
svarar skribenten allena

Det som hänt i 
Ukraina 

kan hända oss       

Telefon 0121-196 02 / www.ramunderstaden.se

Goda grannar,  
trivsel och trygghet
Kom och upptäck våra trevliga bostadsområden 
i Söderköping – nära både centrum och naturen 

I Sverige har vi avrustat. Vi har nu några tusen 
man som ska försvara vårt land. 

Man behöver inte vara särskilt klok för att inse 
att detta naturligtvis inte låter sig göras.

Vi är utblottade. 
Godtrogna och aningslösa beslutsfattare har 

försatt oss i uppenbar fara.

Magnus Berge 
svarade interpellanterna 

utan att svara på frågorna

www.animalartroclinic.se                  
animalartroclinic@telia.com

Det var säkert många som 
var intresserade av att få 
höra vårt kommunalråds 
svar på specifika interpel-
lationsfrågor från Vänster- 
och Miljöpartiet. Detta med 
anledningen av att många 
höga befattningshavare i Sö-
derköpings kommun mycket 
plötsligt slutat sina anställ-
ningar  eller sina uppdrag.
 
Som de flesta läsare förstått, 
har kommunens högsta led-
ning valt att ”lägga locket 
på”. Inget har officiellt fått 
komma fram varför avhop-
pen skett. Bara detta är en 
varningsklocka. 

...så det var med stor spän-
ning redaktionen närvarade 
på kommunfullmäktiges 
sammanträde, där svar på 
frågorna om varför avhop-
pen skett skulle ges av kom-
munalrådet Magnus Berge.

Det hela inleddes med att 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande meddelade att det inte 
fick förekomma några namn 
eller anspelningar på perso-
ner inblandade i avhoppen. 
Med andra ord: locket på 
igen!

Magnus Berge fick ordet för 

att besvara de olika interpel-
lationerna. Han började med 
att tala om att han inte ville 
svara på var och en av frå-
gorna, utan hade slagit ihop 
sitt svar till ett enda  svar för 
både Vänster- och Miljöpar-
tiet. Detta godkände egen-
domligt nog interpellanterna.

Nu hände det märkliga - och 
magstarka - Magnus Berge 
tog upp ett papper och läste 
innantill - hör och häpna 
- samma artikel han själv 
skrivit och som alla tidigare 
kunnat läsa i vår dagstidning. 
Han svarade alltså inte på 
ställda frågor utan uppehöll 
sig med skönmålningar om 
det förträffliga tillståndet i 
vår kommun. 

När försök gjordes att ändå 
få igång frågeställningen, 
hade Magnus Berge inga 
svar att ge. 

Allt var belagt med sekre-
tess. Inget om varför avhop-
pen skett fick avslöjas. Kom-
munfullmäktiges ordförande 
tillrättavisade dessutom in-
terpellanterna för att de tog 
upp personfrågor. Att Mag-
nus Berge gjort samma sak 
nämndes inte.

Magnus Berge tilläts att lug-
nad dra sig tillbaka. Ingen i 
församlingen tordes med ef-
tertryck kräva korten på bor-
det. Det hela ger naturligtvis 
Magnus Berge en fjäder i 
hatten, samtidigt som inter-
pellanterna måste ha känt sig 
nedtryckta.

När nästa talare började för-
svara Magnus Berge med or-
den: ”liknande avhopp sker i 
andra kommuner”, reste sig 
ett 10-tal av åhörarna och 
gick ifrån föreställningen. 
Någon av åhörarna sa tyst: 
”Visst händer det - men bara 
i dåliga kommuner.” 

Hur man än resonerar, har 
Magnus Berge det yttersta 
ansvaret för vad som sker i 
kommunen. Det som sker 
är inte bara märkligt, det är 
också utstuderat - ett raffine-
rat sätt att röra sig i en grå-
zon. Att undgå kritik. Att un-
danhålla sanningen genom 
att köpa tystnad. 

Folk är inte dumma. San-
ningen kommer alltid ifatt. 

                         Vidar Jansson

Våra folkvalda har tillåtit 
att Ryssland fått skaffa sig 
intressen på svensk mark. 
Ryssland har investerat stora 
summor på hamnanlägg-
ningar på Gotland! 

Svenska regeringen har ock-
så godkänt att rysk gasled-
ning fått läggas strax utanför 
Gotlands kust. 

President Putin har givit or-
der om att ryska marina en-
heter ska skydda Rysslands 
intressen i Östersjöregionen.

I en konflikt i vårt närom-
råde utgör Gotland en stra-
tegisk stödjepunkt. Den som 
behärskar Gotland behärskar 
Östersjön. 

Ryssland förklarade att ryska 
intressen hotades på Krim-
halvön. Genom att infiltrera 
och samarbeta med mosk-
vatrogna element på Krim-
halvön tog de snabbt över ön 
genom att blockera och inta 
Ukrainska förläggningar, 
hamnar och fartyg.

Med Gotland är det betydligt 
sämre ställt.

Där finns inga som helst ope-
rativa trupper. För den som 
bestämt sig för att ta Gotland 
är det bara att kliva på.

Något motstånd behöver de 
inte räkna med. De kommer 
inte i landstigningsbåtar. Det 
visar uppträdandet i Ukraina. 
Infiltration, terror och splitt-
ring banar vägen för ett över-
tagande.

Putin hänvisar bara till att 
han känner sig tvungen att 
skydda Rysslands intressen.
Även om de ligger i annat 
land!

Sverige behöver ett försvar 
som är så starkt att det inte 
ska vara värt att anfalla oss.

Vi borde snarast göra oss 
kvitt ryska intressen inom 
vårt lands gränser. 

Vad sådana intressen kan 
leda till vet vi nu.

Det är dags för godtrogna 
politiker att handla i sitt eget 
folks intresse.

                        Vidar Jansson

Bluff 
går tydligen före sanning

När en ledande politiker 
ställdes inför ett troligt ne-
derlag i fråga om bostads-
byggande i Brunnsparken, 
sade han: ”Det här har vi ju 
varit överens om”.

En bluff.

Det man varit överens om 
var något helt annat än det 
som är föreslaget i nuläget.

Det här uppträdandet, för att 
skyla egna tillkortakomman-
den, späder på politikerför-
aktet.

Tyvärr verkar inte andra po-
litiketr vara intresserade av 
att röja i rågången mellan 
sanning och lögn. 

Detta är en gåta.

Ingen vågar säga ifrån. Ingen 
vågar ta initiativ.

Vad då? Demokratiutred-
ning...

En sådan har vi haft i årtion-
den. En hänvisning till den 
innebär bara att eländet fort-
sätter. Där händer inget av 
betydelse. 

Nu försöker de folkvalda att 
få nytt förtroende. Det är ju 
valtider. De lovar vitt och 
brett. När valdagen är över 
återgår allt till det gamla 
vanliga.

Det behövs nya vindar. Nå-
got som kan blåsa ut den 
gamla unkenheten.

                         Vidar Jansson
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lilla tidningens spridningsområde
Alla hushåll i de gulmarkerade områdena får nu lilla tidningen gratis. 

(Valdemarsviks tätort ingår numera i spridningsåtagandet.)

Vår-problem?
av Hans Fredriksson

För fjärde året i rad arrang-
eras Byggnadsvårdsdagen, 
i samarbete med Söderkö-
pings kommun, på Thors-
torps gård lördagen den 7 
juni mellan kl.11-17. Det har 
blivit ett uppskattat inslag i 
Söderköpings kulturliv med i 
snitt 1000 besökare per gång. 
Det bjuds på en inspirerande 
dag med kunniga utställare 
och intressanta föreläsare i 
unik, lantlig 1700-talsmiljö.  
På plats finns utställare inom 
bygghantverk, keramik/
drejning, finsnickeri, smide, 
kakelugnar och kaminer, 
mathantverk, design och in-
redning.

Kika in i Drängstugan där 
det kommer bakas bröd i 
den gamla stenugnen från 
1700-talet, låt dig inspireras i 
den lokala inredningsbutiken 
och njut av ett traditionellt 
svensk kafferep som står 
uppdukat i gårdscaféet. När 
hungern kommer smygande 
finns grillad mat från lokala 
köttproducenter att tillgå. 

Se en smed i arbete och få in-
blick i ett urgammalt konst-
hantverk. Ta tillfället i akt 
att rådfråga våra utställare, 

de bidrar gärna med tips och 
idéer!

Det kommer finnas limfärgs-
tryckta tapeter, nytillverkade 
möbler efter gamla förla-
gor, hudvårdsprodukter och 
tvålar, exklusiv inredning, 
vackra handgjorda hattar, 
lokalproducerad mat, unik 
design och mycket mer till 
försäljning. Passa även på att 
fynda i loppisen!

På gården finns kaniner, kat-
ter och får och missa för all 
del inte att ta en tur i häst och 
vagn runt de vackra omgiv-
ningarna.

Det här är en dag för hela 
familjen och ett ypperligt 
tillfälle att uppleva genuin, 
svensk landsbygd! 

Thorstorps gård är beläget ca 
2,5 km utanför Söderköping. 
Fri entré och möjlighet till 
parkering finns. Info och lis-
ta på samtliga utställare finns 
på vår hemsida www.bygg-
nadsvardsdagen.se. Vid frå-
gor kontakta Kerstin Berg-
ström tel. 0706-926 737.

Christina Holström

Byggnadsvårdsdagen 
Thorstorps gård 7/6 

Från och med december införs Lagen om valfrihet, eller LOV 
som den förkortas, i Söderköping. Kort innebär det att de som 
beviljats hemtjänst av kommunen själva får välja vem som 
ska utföra tjänsterna. Man kan välja kommun eller en privat 
firma, som förstås då skall vara godkänd av kommunen. Det 
är samma kostnad för den som får omsorg och service obero-
ende av vem som utför den..

Hemtjänst, men också kanske 
snöskottning och fönsterputs

Den som har beviljats hemtjänst skall, oberoende av om det 
är kommunen eller ett privat företag som är utförare, erbjudas 
samma mått av omvårdnad och service, t ex hjälp med hygien 
och vård som delegerats från primärvården eller hjälp med att 
städa, tvätta och olika inköp.

Skillnaden är att en privat entreprenör också kan erbjuda an-
dra tjänster som t ex gräsklippning, fönsterputs, snöskottning 
eller att gå ut med hunden. Det utbudet bestäms av vilken 
kompetens företaget har och kostar extra utöver avgiften för 
omvårdnad och service. Kostnaden för extratjänsterna betalas 
av den enskilde enligt överenskommelse med leverantören.

Vi söker företag med kompetens 
och kvalitet 

Den 1 november kommer ett förfrågningsunderlag att finnas 
till hands men arbetet med att informera om LOV inleds re-
dan nu under våren. Det kan behövas tid för att planera och 
rekrytera för en verksamhet med den kompetens som krävs 
inom hemtjänsten.

Vi vänder oss både till företag som redan utför liknande tjäns-
ter, till er som kanske ser en möjlighet att utveckla verksam-
heten genom att erbjuda tjänster inom omvårdnad och ser-
vice, och till er som funderar på att starta eget inom området.
Kvaliteten skall vara densamma oberoende av om den utförs 
av kommunen eller ett privat företag. För att säkra det skall 
kommunen löpande göra kvalitetsuppföljningar, både på den 
egna verksamheten och den som erbjuds av andra aktörer.

Geografiskt delas kommunen i tre delar, S:t Anna, Ö:a Ryd 
och centrala Söderköping. På så sätt vill vi möjliggöra även 
för mindre landsortsföretag att bli utövare. Men, en leverantör 
kan också verka inom en eller flera geografiska områden.

Almi, Coompanion Östergötland och 
NyföretagarCentrum ger råd och stöd

I början av september erbjuds i samarbete med Nyföreta-
garCentrum, Coompanion Östergötland och ALMI informa-
tionsträffar för den som vill starta eget eller utveckla det egna 
företagande.

Löpande information på nya hemsidan                                                                         
I slutet av maj publicerar kommunen en ny hemsida, på den 
skall det löpande ges information både till de som har rätt till 
hemtjänst och till entreprenörer som är intresserade av verk-
samheten.

Men redan nu finns en särskild mailadress för er som vill ställa 
frågor: valfrihet@soderkoping.se

Ni kan också vända er till:
Susanne Alm-Pylypko, Utvecklingsstrateg, socialkontoret, 
tfn 0121-183 26

Teresa Svensson, Sektorschef vård och omsorg, 
tfn 0121- 187 04

Barbro Mellqvist, Näringslivssamordnare, 
tfn 0121- 181 61

LOV 
- nytt verksamhetsområde 
för företagare

Foto Susanne Alm-Pylypko

Nog är det väl konstigt att saker händer
Att kylan försvinner och sol återvänder
Den nu snart allt högre på himmelen når
Och vi kan jubla nu är det äntligen vår

Och just när det knoppas och allt är så härligt
Då får en del det som fasligt besvärligt 
Dom nyser och hostar och kan knappt andas
När luften med allt detta frömjöl blandas

Att ha allergi detta lidandets kval
För de som drabbas det ständigt mal
Vad gör man när ögon och näsa rinner
Det känns som eländet aldrig försvinner

Visst finns viss lindring mot detta besvär
Och efter år av problem Du dig leva lär
Du ser andra njuta och må så gott
Medan själv du rinnande ögon och näsa fått

Nån läkare sa det försvinner med åren
Ständigt du väntar när kommer den våren
När du som andra kan skratta och le
Och allt det fina med våren då se

Visst är det härligt när knopparna brister
När knopparna allt sitt frömjöl mister
Om du inte drabbas av dess sorti
Och innehar detta lidandets allergi

Att från tidig vår tills höskörden bärgats
Ständigt av rinnande ögon och andtäppa härjas
Man lär sig av lidandet genom åren
Att med skräck se fram mot den stundande våren

 
                 Av Hans Fredriksson
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Bäst på Service!

Dela upp kostnaden med Mecocard

Välkommen!

Rep & Service av AC

Dela upp kostnaden                                       
med Mekonomenkortet

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

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

AMENDOR
EKONOMISERVICE

 Redovisning
Bokföring

Bemanning
Värdering av 

bolag    
Outsourcing    

Ekonomi-
konsult

AMENDOR är en helhetsleverantör av kvalificerade 
ekonomitjänster i Norrköping, Linköping, 
Söderköping och övriga Östergötland.

BEHÖVER DU PERSONAL?
Vi hjälper dig med bemanning av olika 

ekonomer:
Företagsekonom

Redovisningsekonom
 Redovisningschef
Ekonomiansvarig
 Ekonomiassistent

Controller
Ekonomichef

Vår erfarenhet
Olika typer av rapporte-
ringar för svenska och 
utlandsägda bolag (tex 
USGAAP och IFRS).

 
Due Diligense och fler-

årsplaner samt att se hur 
man kan förbättra värdet 

på ett bolag

Förberedande av bolag 
till försäljning - ägarledda 
bolag och börsnoterade.

 Diplomerad i Styrelse-
arbete i Svenska och 
utlandsägda bolag

Kan hjäpa till vid olika 
styrelsefrågor

     0707-559560     AMENDOR     Västerbyvägen 4     61021 Norsholm
Professionell hjälp när det behövs

peter.jansson@amendor.se
www.amendor.se

0121-52021    0708561985 
www.tyrislotcamping.se

0708-77 35 00

PLUSPOOLEN I ÖST

Egen badplats hemma.

Stegeborgs slottsruin 
faller sönder

Fredagen den 9 maj rasade 
delar av Stegeborgs yttermur.

Enligt arkeolog Mattias 
Schönbeck på Länsstyrelsen 
är skadorna lika stora som de 
vilka drabbade Visby ring-
mur för några år sedan.

Raset kom oväntat. Som 
tur är har ingen kommit till 
skada.

Länsstyrelsens intention är 
att restaurera muren, men 
det kommer att ta flera år i 
anspråk kostnaderna för ett 

sådant arbete kan hamna på 
flera miljoner. 

Arbetet med planering av 
åtgärderna och sökandet  av 
finansiering har på börjats. 

Beträffande Skällviks borg 

så har planeringsarbetet på-
börjats med en murverksdo-
kumentarion. Det arbetet ska 
slutföras i år. Vad som sedan 
händer vet vi i nuläget inte. 

Stegeborgs ruin är dock prio-
riterad. 

                         Vidar Jansson

Foto Mattias Schönbeck

Nästa nummer av lilla tidningen 
utkommer den 23 augusti 2014
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lilla tidningens 
nya hemsida

www.lillatidningen.com
Lägg in den som bokmärke. Du kommer att behöva den.
Tidningen har fått en helt ny hemsida. 
Utgångspunkten har varit att skapa en 
snygg och enkel hemsida som det är 
lätt att hitta i. Underrubriker har und-
vikits.

• Här finns uppgifter om utgiv-
nings- och materialdagar redan 
på förstasidan. 

• Vi presenterar idén med tidning-
en. 

• På hemsidan kan man tanka ner 

alla tidningar sedan starten år 
2000

• Vidare finns alla kontaktuppgif-
ter.

• Etiska regler som lilla tidningen 
följer.

Redaktionen hoppas att den nya hem-
sidan skall vara till glädje och nytta.

                                        Vidar Jansson

Foto och montage Lars Hedenström

Första ronden vann vi - vi 
som önskar bevara Brunn-
sparken i Söderköping. 
Många Söderköpingsbor vill 
inte att parken styckas upp, 
att parkmark bebyggs med 
höghus och på så sätt även 
öppnar för ytterligare priva-
tisering av marken i fram-
tiden. Brunnsparken tillhör 
Söderköpingsborna gemen-
samt och är en oas och ett 
kulturminne i utkanten av 
den gamla stadskärnan.

Nu går vi nästa rond - namn-
insamling för bevarandet av 
Brunnsparken. Vi hoppas att 
vi får stöd av Söderköpings-
borna även för detta initiativ.
Namninsamlingen ska pre-
senteras för fullmäktige den 
18 juni i år. Det är då beslu-
tet om försäljning av en del 
av parken och byggandet av 
bostadsrätter ska tas. Det är 
detta beslut som den förena-
de oppositionen, s, v och mp 
och Naturskyddsföreningen 
med stöd av demonstrerande 
Söderköpingsbor, lyckades  
få återremitterat vid sam-
manträdet i början av maj. 

Demonstrationen, som ut-
gick från “platsen för brot-
tet”, gick upp till kommun-
huset och samlade cirka 100 
personer.

Vi tre partier som för fyra år 
sedan sade ja till att bebygga 
en del av parken med bostä-
der för äldre säger nu nej till 
bygget av följande skäl: 

Brunnen i Söderköping med 
byggnader och parkmark är 
klassat som riksintresse för 
kulturmiljö. Dess historia 
går tillbaka till 1500-talet, då 
det första trätornet byggdes 
över den undergörande käl-
lan, som sedermera kom att 
kallas S:t Ragnhilds källa. 

Vi medborgare i Söderkö-
ping har ett ansvar för vår 
historia och vår framtid. Vi 
kan inte låta privata bygg-
nadsintressen i symbios 
med politiker som vill bli 
omvalda och äntligen visa 
sig handlingskraftiga börja 
nagga på vårt kulturarv. El-
ler hur?

Namninsamling
En namninsamling för att 
stoppa byggnationen finns 
på 

namninsamling.se 

under ”Bygg inte i Bruns-
parken”. Listor finns även 
i de flesta av Söderköpings 
butiker.

Marja Bergström, Meta 
Berghauser Pont, Mattias 
Ravander, Benny Andersson 
och Björn Esping

Bygg inte 
i Brunnsparken

Namninsamling

Det är inte längre fråga om 
ett trygghetsboende, som var 
tanken från början. Då hade 
man tänkt sig att dra fördel 
av att kunna samlokalisera 
med den övriga äldreomsor-
gen på Birkagården. 

Men så blir det inte. Nu pla-
nerar Riksbyggen bostads-
rätter. Någon samverkan 
med den kommunala omsor-
gen är inte längre aktuell. Så-
ledes finns ingen anledning 
alls att sälja delar av Brunn-
sparken. 

Det finns dessutom andra 
områden som är mer lämpa-
de att bygga på. Berga, om-
rådet vid reningsverket eller 
gamla brandstationen.

Dessutom har vi som po-
litiker inte i demokratisk 
ordning fått möjlighet att ta 
ställning till Riksbyggens 
nya projekt och det är också 
många Söderköpingsbor 
som vill ha parken kvar som 
den är.

Och det är det vi nu hoppas 
kunna bevisa genom att göra 
en namninsamling för par-
kens bevarande och även ett 
upprop på nätet: Bygg inte i 
Brunnsparken. Vi kommer 
att finnas ute på stan för att 
samla in namn. Listor kom-
mer att finnas utlagda i af-
färer och andra tillgångliga 
lokaler - om de inte redan 
finns där. Skriv på så kan vi 
få gehör för att inte bygga i 
Brunnsparken.

Tillsammans kan vi skriva 
historia, liksom Söderkö-
pingsborna gjorde för 42 
år sedan. Då gick det första 
spontana demonstrationstå-
get genom Söderköping till 
fullmäktigelokalen. Då ville 
vi bevara Stationshuset. Nu 
gick det inte så. Huset revs 
- som ni vet - men hela hän-
delsen skakade om Söder-
köping. I fullmäktige blev 
beslutet fel - alltför många 
åhörare gjorde ordförande 
nervös - och sammanträdet 
fick göras om. Namnlistorna 
på över 2000 namn försvann, 
för att sedan när det hela var 
över hittas igen i kommu-
nens kassaskåp. Det var i 
Watergatetider och Expres-
sen hade rubriken: “Water-
gate i Söderköping”.

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

Kör säkert!
Kontrollera dina däck 
och hjulinställning 
innan semesterresan.

Du kollar väl 
däcken inför 

semesterresan

0121-721730
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Rundgång i medeltiden
Tornen
Även i år rekommenderar vi 
en Rundgång i medeltiden 
till nya och nygamla utställ-
ningar och installationer. Till 
de nygamla hör ”Tornen i 
Söderköping” som vi fick 
stifta bekantskap med förra 
sommaren.  De kommer på 
plats vid Hospitalsgatan – 
Trångsundsgränd - Skvaller-
torget i slutet av maj. De två 
figurerna Nu & Då har fått en 
större roll och vägleder stora 
och små barn in i fantasins 
värld. Gå till de sex tornen 
och fundera på vad DU tror 
finns i paketen Nu & Då ger 
till varandra eller vilken var-
else som gömmer sig i skug-
gorna. Vill man lämna in sina 
förslag till Turistbyrån får 

man en fin affisch med Nu & 
Då ritade av illustratören Ro-
bert Nyberg. Författaren Jo-
han Althoff och Robert Ny-
berg som är ”papporna” till 
Tornen har också låtit Nu & 
Då fundera över medel-nu-
tiden i en utställning i Kanal-
hamnen, även den utomhus, 
alltid tillgänglig.

Skapande verkstad 
och dramavandring
Under sommaren kan alla 
barn och barnsliga gå en 
dramavandring i tornens 
värld och få hjälp att se alla 
klurigheter, likheter och olik-
heter.  Man kan också besöka 
vår skapande verkstad vid tre 
tillfällen i juli och göra egna 
varelser inspirerade av tor-

nen tillsammans med konst-
nären Anna-Lena Rydberg.

Biskopen får barn
Nygammal är också utställ-
ningen om biskop Brask 
i Braskhusets trädgård, 
Munkbrogatan 6, nu kom-
pletterad med Brasks gud-
son, lille Jacob. Den nya 
delen av utställningen hand-
lar om synen på barn under 
1500-talet, äkta och oäkta, 
hur det var att vara barn då, 
hur man lekte och vad man 
lekte med. Här kommer man 
också att kunna prova på 
olika gamla lekar.
Onsdagar hos Brask
I Braskhusets trädgård blir 
det även denna sommar pro-
gram på onsdagarna 
kl 18.00: 

2 juli -  Råttprinsessan- ett 
dockspel för stora och små 
med KORPteatern 

9 juli - Aj aj ont hafver jag 
- mustiga ballader från Vik-
bolandet och Slaka med Ma-
rie Länne Persson & Toste 
Länne 

16 juli - Sånger från med-
eltid och renässans – med 
Ensemble Prima Virga 

23 juli - Att leva i staden 
Söderköping under biskop 
Brasks tid – med Olle Hör-
fors En berättelse illustrerad 

med bilder, musik och instru-
ment från samma tid. 

30 juli - Jacob lille - från 
oäkting till landshövding 
med Markus Lindberg mu-
seichef på Linköpings Slotts- 
och Domkyrkomuseum.

En ny installation
Kika in i den smala Färgar-
gränden, mellan Skönber-
gagatan och Åpromenaden, 
ett kvarter från Hagatorget, 
och se ett riktigt modeplagg. 
Mode på 1200-talet vill säga. 
Mellan husen i gränden finns 
en uppförstorad kopia av 
den kjortel som hittats vid 
en arkeologisk utgrävning 
i kvarteret Bryggaren. Den 
röda och blå  ylledräkten 
från 1200-talets början är 
den äldsta bevarade i Norden 
och den enda tvåfärgade.  

Lite till…
Sedan vill vi förstås också 
påminna om Tronen i Kyrk-
parken, Paviljongen vid 
Vintervadsgatan och S:t Ili-
anmodellen i Kanalhamnen, 
alla med ljudillustrationer. 
Mer ljud finns i vår ljudvand-
ring, låna MP3-spelare från 
Turistbyrån eller ladda ner 
ljudspåren från hemsidan. 
Ännu mera ljud står Dick 
Harrison för i appen ”Besök 
Söderköping” där han visar 
runt till 10 intressanta plat-
ser i Söderköping. Gratis på 
Appstore.

Monica Stangel Löfvall
Kulturkontoret/Medel-

tidscentrum
monica.stangel.lofvall@

soderkoping.se Illustration Bibbi Holmqvist

Jacob

I sommar har du chansen att 
uppleva en mängd olika kul-
turella happenings runt om 
i kommunen. Under några 
sommarveckor kommer Ha-
gatorget bli en mötesplats 
där hantverkskollektivet Ma-
skinen från Ormestorp, St 
Anna, tillsammans med graf-
fitigruppen Yallah från Norr-
köping och den Linköpings-
baserade konstnären Joanne 
Hoffsten skapar tillsammans 
med förbi passerande. Det 
här är ett sätt att stärka bety-
delsen av det offentliga rum-
met och öppna upp ögonen 
för Söderköpings historia 
och vad staden har att erbju-
da idag. Konstnärerna intera-
gerar med de som vill och 
skapar en tillfällig utställning 
på torget.

Söderköpings kommun gör 
också en sommarsatsning på 
kultur i skärgården för barn 
och ungdomar. Barnsliga 
lördagar på Stinsen åker på 
sommarturné ut till St Anna. 
Det blir Skapande verkstad 
för barn från tre år och uppåt 
i slutet av juli vid Edgars hus. 
Det kommer även att erbju-
das barnteater på två olika 
platser i skärgården. Före-
ställningen Lilla Anna leker 
med bollar med Ruud tea-
ter & musikproduktion från 
Göteborg spelas vid Edgars 
hus lördagen den 2 augusti. 
I samarbete med Tyrislöt 
Camping och Kulturkontoret 
ger också Teater Fenix före-
ställningen Hitta hem – en 
kärlekshistoria på luffen 
lördagen den 26 juli.   

Under augusti månad, veck-
an innan skolorna börjar, 
ges två stycken dansföre-
ställningar i kommunen i 
samband med det regionala 
projektet Ett drömsom-
marjobb. Fyra stycken ung-
domar från Söderköping har 
tagit chansen att tillsammans 
med andra ungdomar från lä-
net och professionella kore-
ografer och dansare, från 
bland annat Impro.nu och 
Tromäki Dance Company, 
åka på turné och dansa i det 
offentliga rummet. Det pla-
neras också för utomhusbio 
för första gången i Söder-
köping! Håll utkik efter mer 
information.

Linda Staaf
Kultursekreterare

Kultur 
i 

fokus

Foto Fredrik Edvardsson

Second handbutik för hjälp 
till Ukraina genom organi-
sationen Östhjälpen i Östra 
Ryd

Hjälpsändningar av mat och 
kläder startade 1991. För att 
få in bidrag till dessa trans-
porter startades en second 
handbutik år 2007. den kan 
du besöka varje lördag mel-
lan klockan 10,00 -15,00. i 
Östra Ryds samhälle.

Den oroliga situation i 
Ukraina är svår för de flesta 
människorna där. 

Arbetslösheten har blivit 
större och många har fått 
mindre arbetstid vilket gör 
att lönerna blir lägre. Svårt 

att få pengarna att räcka till 
mat och andra fasta utgifter.
Då det blivit svårare att ordna 
med hjälpsändningar nu så

har vi övergått med överfö-
ring av pengar. Vi hjälper två 
kyrkor med pengar en i Kor-
osten och en i Mariupol.

Ett hem för ensamstående 
eller handikappade. De be-
höver mat och värme i kvin-
nohemmet för ensamstående 
kvinnor, Männen lever inte 
så länge då de väldigt ofta är 
missbrukare.

I Mariupol stöttar vi ett hem 
för gatubarn. 50-60 barn är 
inneboende där, samt hjälp 
med mat till 7-8 fängelser. Vi 

stöder också 2 natthärbärgen 
för hemlösa med mat utdel-
ning.

Under 2013 kunde vi bistå 
med nästan 200 tusen till de 
behövande i Ukraina. 

Kom gärna och ta ett titt på 
vår verksamhet och samti-
digt stötta oss i vår hjälparbe-
te för behövande människor i 
vårt grannland.

Välkommen till vår second 
handbutik. Öppen varje lör-
dag hela året

mellan klockan 10 - 15.

                              Sven Fröjd

Hjälp till Ukraina
från Östra Ryd

Ät våfflor i Söderköping
Smörgåsar •  nygräddat kaffebröd

glass • enklare maträtter

Välkommen!
Tel 0121-216 21

Frukost serveras Från 4/61
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I helgen ägnade jag ett par 
timmar åt att läsa Ingegerd 
Edmans Söderköpingsbok 
”Kommunen som glömde”. 
En sammanfattning kan 
vara: En intressant bild av 
hur en hårt arbetande bred-
bandsförening ser till så att 
en kommundel får tillgång 
till optisk fiber. En annan 
sammanfattning kan vara: 
Ett sorgligt dokument över 
hur en grupp människor 
känner sig missförstådda 
och motarbetade av stat och 
kommun och därför blir 
bittra och känner misstro 
mot den lokala demokratin. 
Jag ska inte försöka vara 
bokrecensent men vill gärna 
göra några kommentarer till 
några sakförhållanden som 
beskrivs i boken.

Varför bygger Söder-
köping ett eget stamnät 
för optisk fiber? 
Staten talade om för kommu-
nen att de var sämst i länet 
på bredbandsuppkoppling. 
Länsstyrelsen ville gärna 
hjälpa till att delfinansiera 
en utbyggnad, bara någon, 
kommun eller privat, kom 
in med en ansökan, snabbt, 
innan pengarna försvann till 
någon annan del av Sverige. 
Kommunen följde rådet och 
fick sedan beskedet att ingen 
annan än kommunen hade 
ansökt och därmed bevilja-
des ett bidrag på 18 miljoner 
kronor som ska utbetalas när 
nätet är byggt och kommu-
nen har bidragit med sin del, 
enligt det antagna måldo-
kumentet, dvs. 15 miljoner. 
Experter hjälpte kommunen 
att visa hur nätet skulle byg-
gas för att, med de anslagna 
medlen, nå så många som 
möjligt på landsbygden. 
Därmed blev Söderköping 
den tolfte kommunen i länet, 
av tretton, som satsar på ett 
kommunägt nät. Pådrivande 
för kommunens engage-
mang var även många bya-
lag, dock inte bokskrivarens 
eget byalag, Drothem 1-2-3. 
Alternativet att bygga nät 
tillsammans med Skanova 
övervägdes också senare i 
processen men avböjdes i 
huvudsak av skälet att det 
är tveksamt för en kommun 
att investera i privatägd in-
frastruktur, efter att Skanova 
lämnat besked om att samä-
ga inte var aktuellt.

Hur uppkom benäm-
ningen ”upprorsma-
kare”? 
En kommundels byalag val-
de alltså att inte samarbeta 
med kommunen utan istället 
med Telia Skanova. Dess-
utom försökte företrädarna 
för detta byalag med omsorg 
om kommunens ekonomi 
påverka andra kommunde-
lar att göra samma sak under 
parollen ”Bredbandsuppro-
ret” . Kommunen hade ingen 
negativ synpunkt på bya-
lagets samarbete med Ska-
nova, tvärtom, men jobbar, 
då och nu, naturligtvis för att 
det egna projektet ska bli så 
framgångsrikt som möjligt.
I boken framställs ”Öst-

kommunen” som allmänt 
illa skött. De exempel som 
nämns är, förutom att fram-
för andra saker prioritera 
en bredbandssatsning; eko-
nomi, båtlyften och brist på 
respekt för demokrati, sken-
demokrati.

Prioriteringsfrågan: 
Kommuner har ett ansvar 
för infrastruktur. Vem ifrå-
gasätter engagemanget i vat-
ten- och avloppsledningar 
eller i kommunala gator och 
bidrag till vägföreningar? 
Jag hade gärna sett att kom-
muner slapp ta ansvar för 
teleinfrastruktur etc. men en 
regering (S) bestämde att 
privatisera Televerkets gam-
la infrastruktur och då ham-
nade ansvaret hos kommu-
ner, regioner och enskilda. 
Att jämställa investeringar i 
bredbandsinfrastruktur med 
”att använda skattemedel 
för att bygga arenor, badhus 
mm” får stå för författaren.

Ekonomin: 
Söderköping har under de 
senaste sju ”alliansåren” haft 
ett summerat överskott på ca. 
150 miljoner kronor som an-
vänts till att t.ex bygga ihop 
vårt avloppsreningsnät med 
Norrköping, totalrenovera 
Björkbackens skola och flera 
förskolor, en nybyggd för-
skola i Snövelstorp samt en 
ny räddningsstation. Samti-
digt har vi, till skillnad från 
de flesta andra kommunerna 
i Östergötland, kunnat hålla 
kommunalskatten oföränd-
rad. I jämförelser står sig 
kvalitén på kärnverksamhe-
terna väl med andra kom-
muner. Befolkningen ökar. 
Bredbandet har f.ö., precis 
som VA och renhållning, en 
egen självfinansierad ekono-
mi. Vems förtjänst är ovan-
stående? ALLA som verkar 
för Söderköpings bästa!

Båtlyften: 
Nu när regeringen fastlagt 
att Söderköping får en ny 
E22-sträckning och att ka-
nalen ska passeras via en 
öppningsbar bro kommer 
väl båtlyftsdiskussionen att 
självdö. Historiken är tydli-
gen ändå intressant. Därför: 
När kommunen fick frågan 
första gången var svaret: 
Tunnel. När Vägverket an-
såg den lösningen omöjlig 
så kom Göta Kanal med för-
slaget båtlyft för att en sådan 
skulle utveckla även deras 
verksamhet, enligt erfaren-
heter från ”systerkanaler” 
runtom i världen. Regionen 
var positiv och räknade ut 
att lyften skulle bidra med 
30 nya arbetstillfällen i Sö-
derköping. Länsstyrelsen 
med landshövdingen, till-
lika kanalordförande, Björn 
Eriksson i spetsen ropade: 
Hurra! Vägverket sade, ok. 
Kommunen? Ja, om staten 
vill satsa 350 miljoner på nå-
got som ger 30 arbetstillfäl-
len så är vi naturligtvis med. 
Däremot var vi inte nöjda 
med samrådet när kanalbo-
laget senare ändrade uppfatt-
ning och vi övriga fyra parter 
satt med skägget i brevlådan. 

Den saken är nu utagerad 
och vi har gått vidare.

Respekten för demo-
kratin, skendemokrati: 
Söderköping väljer vart 
fjärde år 39 förtroendeval-
da, samt ett 20-tal ersättare, 
med (kommun-)fullmakt att 
fatta beslut åt och för söder-
köpingsborna. Bredbands-
frågan och det kommunala 
engagemanget i projektet 
har varit i Kommunfullmäk-
tige, inklusive dess revision, 
för beslut vid många tillfäl-
len de senaste åren, samt i 
styrelse och styrelseutskott 
regelbundet. För att inte tala 
om media, debatt- och insän-
darsidor samt kommunens 
åsiktstorg. Lägg därtill de 
drygt 20 byalagen med var-
dera ca. 50-100 medlemmar 
som valt att samverka med 
kommunen. Ett gott exempel 
på gräsrotsdemokrati.

I bokens sagofigurgalleri 
presenteras inte en av sagans 
hjältar, Don Quijote, men 
han påminner mycket om en 
person som var starkt drivan-
de i Söderköpings kommun 
när jag tog mina första stapp-
lande steg i ”Den styrande 
församlingen” för snart tjugo 
år sedan. Han var pådrivande 
och mycket inflytelserik i 
flera stora frågor under nit-
tiotalet. En skicklig politi-
ker, tänkte jag. Han verkade 
för att en ny E22-förbifart 
skulle, för handel- och nä-
ringslivsutvecklingens bästa, 
skjutas på framtiden. Likaså 
omstrukturerades förskolan, 
kommunala enheter lades 
ner och kommunens största 
varsel om uppsägning nå-
gonsin hanterades via denna 
politikers ordförandeskap. 
Dessutom var han en stark 
motståndare till planerna att 
bygga ett nytt bibliotek och 
informationscentra, Stinsen. 
Allt för kommunens bästa. 
Allt inom demokratins ra-
mar, även om besluten, även 
då, ansågs vara utslag av 
skendemokrati och maktfull-
komlighet.

Demokrati och ledarskap är 
inte enkelt men heder åt dem 
som försöker och gör sitt 
bästa! Kan inte någon skriva 
en saga om det?

Magnus Berge
Kommunalråd

Magnus Berge om boken 
”Kommunen som glömde”

Replik av bokens författare
Ingegerd Edman

Du använder exakt samma 
manus i din insändare till lil-
la tidningen som i din blogg 
”Bokläsning i helgen”.

Eftersom du inte bemötte 
min kommentar i anslut-
ning till den bloggen, så får 
du min kommentar här igen, 
dock något omarbetad p.g.a. 
utrymmesbrist i lilla tidning-
en.

Först och främst. Trevligt att 
du läst boken även om det 
är beklagligt att jag måste 
skriva en bok för att få svar 
från kommunstyrelsens ord-
förande.

Din sammanfattning ”Ett 
sorgligt dokument över hur 
en grupp människor känner 
sig missförstådda och motar-
betade av stat och kommun 
och därför blir bittra och kän-
ner misstro mot den lokala 
demokratin” är ett intressant 
försök att ge boken mindre 
trovärdighet. Berit Ås kallar 
det härskarteknik nr 2: För-
löjliganden, minimerande. 

Varför bygger Söder-
köping ett eget stamnät 
för optisk fiber?
Den frågan har vi också ställt 
oss eftersom kommunen 
redan i början av 2000-ta-
let, i samarbete med Telia/
Skanova, fibrerade ca 15 
mil mellan ett flertal av kom-
munens telestationer. Du 
refererar till en uppgift från 
2009 där Post- och Telesty-
relsen (PTS) i en tabell anger 
ett synnerligen lågt värde för 
fiberanslutningar i kommu-
nen, samtidigt som en annan 
PTS-tabell anger att 95 % är 
anslutna till ADSL. För att 
ADSL- anslutningar skall 
fungera krävs fiber mellan 
telestationerna. 

Redan i juni 2011 erbjöd 
Skanova, i ett mail till kom-
munen, att investera 10-tals 
miljoner för att fibrera halva 
landsbygden. De fick inget 
svar.

En förklaring
Det finns dock en förklaring 
till att kommunen framhär-
dat i att bygga eget stamnät, 
nämligen den överenskom-
melsen som du, Magnus 
Berge, gjorde med andra 
kommunföreträdare om 
att bygga ett gemensamt 
stamnät i Östergötland, fi-
nansierat av de medel stat 
och EU avsatt för att fibrera 
byalag på landsbygden. En-
ligt uppgift från länsstyrel-
sen ca 120 miljoner för hela 
länet. Till detta kommer de 
ca 30 miljoner kommunerna 
avsatt. Dessa pengar skulle 
ha räckt till att medfinansiera 
ca 50% av landsbygdens  
hushåll i Östergötland. 
Så varför bygger Söderkö-
ping ett eget stamnät för 
optiskt fiber? Inte är det av 
omtanke om dem som bor på 
landsbygden i alla fall. 

Hur uppkom benäm-
ningen ”upprorsma-
kare”?
Bra att du förklarar upp-
komsten av ordet ”upprors-
makare” i din blogg. Taget 
ur sitt sammanhang är det 
att betrakta som ett invektiv 
som du, i egenskap av kom-
munstyrelsens ordförande, 
använde i ett officiellt mail 
till en tjänsteman på Nä-
ringslivsdepartementet.  Det 
ger intryck av att du försökte 
förlöjliga/minimera ”före-
trädarna för detta byalag 
som med omsorg om kom-
munens ekonomi försökte 
påverka andra kommundelar 
att göra samma sak”. Men 
kanske fanns förklaringen till 
uppkomsten av ordet i ett an-
nat mail som vi inte har sett?

Prioriteringsfrågan:
”Vem ifrågasätter engage-
manget i vatten- och av-
loppsledningar ...?” Ingen 
förhoppningsvis. Men om 
kommunen skulle vilja byg-
ga vatten- och avloppsled-
ningar parallellt med redan 
befintliga, är vi övertygade 
om att varje ekonomiskt 
sunt tänkande person skulle 

reagera kraftigt. Skanova har 
redan ett stamnät av högsta 
kvalitet i en stor del av kom-
munen, något som kommu-
nen i det längsta försökte 
förneka, (undanhållande av 
information; härskarteknik 
nr 3).  Detta resulterade i - 
som du själv påpekar - ”att 
företrädarna för detta bya-
lag med omsorg om kom-
munens ekonomi försökte 
påverka andra kommundelar 
att göra samma sak” d.v.s. 
utnyttja det nät som redan 
fanns istället för att stillati-
gande se kommunen bygga 
”parallella avlopps- och vat-
tenledningar”.

Ekonomin: 
Bilden av det ekonomiska 
läget i Söderköping målar du 
i ljusa färger. En person som 
inte är ekonomisk kunnig 
kan nog bli imponerad. Men 
faktum kvarstår: låneberget 
ökar och kreditvärdigheten 
sjunker. 

Båtlyften:
Din redogörelse är troligen 
korrekt, vi har ingen uppfatt-
ning i den frågan. Men din 
blogg ger inte något svar på 
VARFÖR båtlyften presen-
terades i halv skala. 

Respekten för 
demokratin, 
skendemokrati:
Vi har skrivit två brev till 
er kommunpolitiker i detta 
ämne. Inget svar. Vi har ge-
nom media försökt få igång 
en debatt med kommunen. 
Utan resultat. (Härskartek-
nik nr 1: osynliggörande). Vi 
har efter felaktig information 
om vårt byalag bett att få in 
rättelse och genmäle i den 
av kommunen finansierade 
tidskriften Fiber-nytt. Rätt-
telsen beskars, genmälet 
togs inte in. Du kan välja att 
kalla dessa konstateranden 
av fakta för bitterhet istäl-
let för att erkänna brister i 
demokratin eftersom du då 
blir tvungen att göra något 
åt det. Slutligen: ”De drygt 
20 byalagen med vardera ca 
50-100 medlemmar...” är att 
handskas ovarsamt med san-
ningen. Sist vi var i kontakt 
med länsstyrelsen hade fyra 
byalag fått medfinansie-
ringsbidrag för att ansluta till 
kommunen.

P.S.
Vad ditt fula påhopp på Has-
se (som tredje person i detta 
sammanhang) beträffar, så 
bjuder Hasse med varm hand 
in dig till en dialog om vad 
han gjorde eller inte gjorde 
för femton år sedan. Du har 
fått en del om bakfoten. Vad 
påhoppet har att göra med 
hur kommunen hanterar 
bredbandsfrågan idag och 
de fakta som jag för fram i 
boken, fakta som du inte på 
någon punkt har motbevisat 
i din blogg, det förstår ingen 
av oss – såvida vi inte ska 
tänka i termer av härskartek-
niker igen.

De långsiktiga och, för kom-
muninnevånarna, oerhört 
allvarliga konsekvenserna av 
Kommunens beslut att byg-
ga eget bredband redovisas 
i en annan artikel här i lilla 
tidningen.

                       Ingegerd Edman
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Vårdcentralen i Söderköping 
informerar 

Är du över 45 år?
Rökare eller ex rökare?
Ta chansen att testa din lungfunktion!

Fråga vid ditt besök. Säg till i receptionen 
eller ring 010-1059150

Välkommen!

Emelie Rengart
Egenföretagare
Innovatör
Produktutvecklare
Fotbollsspelare
Ryttare med egen häst
”Gymmare”

Ibland träffar man på män-
niskor som har ett oerhört 
driv samt är fantastiskt in-
spirerande. Emelie Rengart 
är en av dom. Vi träffades på 
hennes kontor i Norrköping 
och hade ett intressant och 
fascinerande möte. 

Emelie har drivit sitt företag 
på fritiden under lång tid och 
arbetat parallellt på Braviken 
som operatör. Hon tog steget 
ut för ett halvår sedan för att 
köra företaget på heltid. 

Det hela började för tre år 
sedan: Barn-byxor med 
kardborreband i för att fästa 
strumpan. Idéen uppstod när 
hon var barnvakt åt sin sys-
ters barn. Hon upptäckte att 
strumpor bara hasade ned 
eller slets av eller helt enkelt 
tappades. Hon tog kontakt 
med Almi som erbjuder råd-
givning till företag. Almi tän-
de på hennes ide, men fick 
henne att tänka vidare, och 
byxan fick en tryckknapp 
istället vilket gör att den för-

hindrar att strumporna åker 
av eller hasar ned. Almi har 
sedermera hjälpt henne med 
olika delar i hennes företa-
gande. 

Hon har utvecklat flera an-
dra produkter och den bästa 
produkten enligt henne själv 
är hennes ballerinaskor, ”A 
girls best friend”. De kan du 
ha hopvikta i partyväskan 
under din studentexamen el-
ler vid något annat tillfälle, 
när du har högklackat. När 
det sedan är dags att prome-
nera hem i natten så är det 
bara att plocka fram ett par 
låga, sköna skor istället, som 
inte kostat en förmögenhet. 

Emelie brinner för att ta fram 
nya produkter. Just nu håller 
hon på med ett livsmedel, 
som tre stora aktörer är in-
tresserade av, men inget är 
spikat ännu. 

Hon har tagit fram sju pro-
dukter sammanlagt. Emelie 
berättar också att alla pro-

dukter måste skyddas vil-
ket kostar enormt mycket 
pengar. Bara att kolla ett livs-
medel hos Svenska livsmed-
elsinstitutet är mycket dyr-
bart, men man kan ansöka 
om hjälp hos Almi, berättar 
Emelie, samt att hon har lagt 
in mycket egna pengar för att 
det hela ska gå igenom.

Vidare så berättar Emelie att 
hon alltid varit innovativ och 
kommit på olika sätt att tjäna 
pengar, och att hennes pappa 
är väldigt uppfinningsrik Det 
har smittat av sig.

När Emelie var liten fick hon 
och hennes syskon en påse 
lördagsgodis. Hon sparade 
allt godis medan hennes sys-
kon snabbt åt upp allt. Eme-
lie gick istället in på sitt rum, 
tog fram ett bord och små 
skålar och lade upp godiset 
snyggt och prydligt. Sedan 
fick syskonen köpa av hen-
ne,  men dyrt, för hon ville ju 
ha en god förtjänst.

Hennes föräldrar blev lite 
småtokiga på henne efter-
som syskonens veckopeng 
sinade fort och de undrade 
varför. De upptäckte dock 
snart att Emelie idkade han-
del med sina syskon, vilket 
de satte stopp för. 

I gymnasiet drev Emelie ett 
ungdomsföretag, som gjorde 
väskor av återvunnet tyg. 
Det var hon VD för vilket 
också gav mersmak. Hon 
hade då börjat tänka ut olika 
idéer och uppfinningar och 
sedan har det rullat på mer 
och mer. Snart kommer hon 
att anställa en medarbetare 
eftersom företaget växer, och 
hon inte hinner med allting.

Emelie driver en blogg där 
hon skriver om sitt företag, 
om livsstil och mode. Dett 
känns naturligt eftersom klä-
der och mode är en stor pas-
sion. Hon har precis påbör-
jat ett samarbete med Tyra 
Sjöstedt, som är en känd 
bloggare. Gemensamt har 
de kommit fram med smarta 
lösningar för häst och rytta-
re. Produkterna kommer att 
börja lanseras de närmaste 
månaderna.

Emelie är mån om sitt utse-
ende och sina kläder. Hon 
berättar att många männis-
kor blir förvånade över vad 

hon sysslar med och hon 
bemöter dem genom att säga 
att hon arbetar med ”allt”. 
Hon berättar också att i vissa 
sammanhang är det ingen 
som gissar på att hon ”dri-
ver eget”. Dom flesta blir lite 
ställda och isynnerhet äldre 
män. 

Man växer som företagare, 
säjer Emelie, och hon har lärt 
sig massor av det, men som 
hon tillägger, man behöver 
ha skinn på näsan samt ha 
tålamod och vara envis. 
Jag frågar Emelie om hon 
kan ge några tips och reflek-
tioner om man vill starta ett 
företag.

– Du ska lyssna på alla råd. 
Men gå sedan efter ditt eget 
hjärta. 
– Om man själv tror på en 
ide så ska man köra på det.
– Anlita en bra advokat för 
att t.ex. läsa kontrakt osv.
– Om du känner att du kom-
mer att ångra att du inte gjor-
de det här så ska du göra det. 
– Om du ser tillbaka på det 
här om tio år, och tror att du 
kommer ångra, att du inte 
testade om det fungerade så 
testa!  

Hon slår ett slag för Almi, 
som har hjälp henne genom 
mentorskap och bra stött-
ning. 

Slutligen berättar Emelie 
att hon arbetar mycket och 
tycker att det är roligt. Hon 
brinner för att ta fram nya 
produkter och är väldigt stolt 
över dom sju produkter, som 
hon har tagit fram. Hon reser 
mycket och sköter alla mö-
ten själv. 

Hon tränar fotboll och annan 
träning och har en egen häst. 
Hon försöker ha balans i allt 
hon gör. 

På min fråga, om vad hon 
gör om tio år, så tror hon att 
företaget har växt så pass 
mycket att hon har flera an-
ställda.

Jag är fullkomligt övertygad 
om att så kommer det att bli. 
Med hennes målmedveten-
het och den energi som hon 
äger, så är det inget som 
kommer att stå i vägen.

Kolla gärna in Emelie på föl-
jande ställen
http://agirlsbestfriend.se
http://eraey.se/

Emelie hjälper gärna till med 
frågor kring eget företagande 
på bloggen.

    Christina Forsman Nilsson
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Biblioteket stängt för 
ombyggnad i sommar

från midsommar 
till mitten av augusti. 

För mer information se 
www.soderkoping.se/bibliotek

Vi publicerar, lyfter fram och sprider på olika sätt evenemang 
som sker inom Söderköpings kommun. Och till vår hjälp an-
vänder vi främst evenemangskalendern PåGång och det inne-
bär att evenemangen:
• Syns dagligen på vår webb.
• Trycks med jämna mellanrum som affischer/utskick och 

sprids i hela Östergötland.
• Finns som flöde på våra hemsidor www.soderkoping.se/

turism, www.soderkoping.se och www.ostgotaskargar-
den.com samt t.ex. på vår regionala turismorganisation, 
www.visitostergotland.se.

• Publiceras på ett antal nyhetssidor och som länk på 
många hemsidor.

• Trycks i våra programblad PåGång, Stinsenprogrammet 
och Evenemangslistan för sommaren.

• Lokalpress hämtar en hel del härifrån, t.ex. lilla tidning-
ens lista Kulturevenemang framöver.

• Används i sociala medier som tips eller information.

Vi får ofta frågan på turistbyrån hur man kan lägga upp en 
utflykt och vad man kan se. Man har sällan bestämt sig för 
vilken typ av utflykt man vill ha, men oftast vet man bestämt 
hur lång tid man vill spendera. Så vi tänkte dela med oss och 
tipsa om en hel massa utflyktsidéer nu till sommaren. Vill ni 
ha mer inspiration så kom förbi oss på turistbyrån och testa 
om vi kan hitta något som passar just dig, din idé och din tid!

På 30 min
Besök kanalhamnen och titta på slussningen och passa på att 
äta något gott, ta en kopp kaffe eller en uppfriskande glass.
Titta på säsongens nya blommor i Örtagården.
Ta en promenad Söderköping – Tegelbruket t.o.r. Fin stads-
miljö och härligt naturreservat kantar kanalen.
Gå till paviljongen vid Vintervadsplan och läs om Söderkö-
pings historia.

På en timme
Ta trappan upp till utsiktsplatsen på Ramunderberget – en inte 
så lång promenad, men man behöver pausa och får då som 
bonus se på utsikten längs vägen.
Ta en promenad längs Storån – Söderköpings en gång så mäk-
tiga inlopp och nu en härlig promenad som binder ihop hela 
staden.
Hämta vår folder om byggnader i staden och ge dig ut på pro-
menad.
Ta en cykeltur längs Göta kanal – t.o.r. Hylinge eller Mem 
kanske lockar.
Promenera runt Natur- och kulturstigen i Tyrislöt.
Besök ett museum – S:t Ragnhilds Stadshistoriska i Söderkö-
ping eller Skärgårdsmuseet i Tyrislöt.
Vi har tre konstträdgårdar på plats och en fjärde på gång- ta en 
tur och njut av blommor och konst.
Låt hela familjen lockas av Tornen i Söderköping och lär mer 
om Nu & Då!
Utmana varandra i Kottebanan i Alboga.
Ta en tur med Tuffetåget.
Delta på en av alla arrangerade vandringar i staden.

En halv dag
Ta en längre tur till fots via Ramunderberget och till fornbor-
gen på Borgberget.
Besök Nedre Lagnö naturreservat, ta en promenad längs en av 
naturstigarna och ta del av vackra kulturmiljöer.
Besök vägstenarna i Nartorp, kulturhistoria och vackra mil-
jöer på en och samma gång.
En tur på Göta kanal t.o.r. Mem eller Stegeborg med båt.
Ta en kajaktur i S:t Anna skärgård eller längs med Storån.
Besök Skällviksborg eller Stegeborgs slottsruin.
Ta en handelstur i staden i lugn och ro eller ta en tur och besök 
gårdsbutiker.
Besök Capella Ecumenica.

En heldag
Gör en utflykt till Tyrislöt, bada, vandra, besök skärgårdsmu-
seum och njut av en ledig dag.
Upplev S:t Anna skärgård och dess myller av öar med båt el-
ler kajak.
Åk t.o.r. Harstena med Lindön eller Skärgårdslinjen.
Gå en längre tur på Östgötaleden, kanske vid Hälla eller 
Strolången.

Turistbyrån www.soderkoping.se/turism 
Telefon 0121-18160

Utflykta 
i Söderköping

Foton Studio Piqtura

PåGång bygger på att man lägger in evenemang som man 
själv arrangerar. Detta gör man genom att lämna ett tips på 
www.soderkoping.se/evenemang - tryck på knappen ”Tipsa 
oss om evenemang!” på vänstersidan och följ instruktionerna 
där. Efter det att man har lämnat ett tips tar det en stund innan 
det kommer upp och syns i evenemangslistan, för vardagar 
vanligen några timmar till ett dygn. Därför är det bra att alltid 
lägga in sina evenemang tidigt. Vill man vara säker på att sitt 
evenemang kan komma med i olika tryckta material, gäller 
det att vara ännu tidigare ute. Dagstidningar trycker normalt 
1 gång i veckan medan tidningar som kommer ut mer sällan 
kan ha 3-4 veckors pressläggning. Många tips vi lämnar inför 
sommaren till journalister och trycksaker gör vi under vintern.

Kalendern vänder sig till våra besökare, till alla kommunin-
nevånare och det är även här lokalpressen hittar många tips på 
artiklar samt hämtar sina evenemangslistor. Därför är det en 
fördel med en säljande och informativ text samt helst någon 
bra bild. 

Titta gärna in på vår evenemangslista PåGång, www.soderko-
ping.se/evenemang . Nu kan du även köpa biljetter till vissa 
evenemang online! på www.soderkoping.se 

hittar du kommunens hemsida med ny layout.
Lansering 26 maj.
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Tullan Willén             
skriver hur som helst

Har Du en gammal sliten
betongtrappa?

Vill du ha något nytt som inte alla andra har?
Vi lägger på ett 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 191926 så får du ett pris.
FRÅN 3 750 Kr färdigt och klart

   Inkl.ROT‐avdrag

Äntligen har sommaren kommit och nu är det dags 
att börja tänka på våra hundar i varma bilar etc.

Det är även dags för att boka in era hundar om ni 
planerar att åka iväg på semester i sommar.

Ni är välkomna att höra av er om ni vill komma på 
besök och även lämna in er/era hundar på

en provdag som vi givetvis bjuder på.

Hälsningar Pernilla med personal
.

Håkan 0705-777546  
www.lbmbygg.se 

Vi bygger nytt, bygger 
till, renoverar, byter ut.
Allt från grund till tak.

Till salu
Komplett 

Sverigedräkt         
(med samtliga tillbehör)                

dam strl 38-40 
Använd endast 1 gång

Pris 4,500:-                                      
(nypris 13.500:-)

Ramunder Spel-               
& Dansgille 

Tel 070-513 36 22.
Margareta Gustavsson

Avant 520 uthyres

Smidig och bra vid mindre och 
trånga jobb - bara 110 cm bred

För trädgårdsarbete, gödselbäddar,                 
vedhantering mm

 
Endast maskin: 1500:- första dygnet,                                       
                            därefter 750:-/dygn
Maskin med förare: 400:-/tim

0768-933911      owe.b@hotmail.com
Owe Bergström djur & maskin
Priser är exkl moms. Innehar F-skattesedel

Finns också med 
grävaggregat

- då med förare

Drakar 
och MonsterUR & KLOCKTJÄNST

Service 
& 

Försäljning

0121-770088

I augusti är det dags för det 
stora Gästabudet i Söder-
köping. Det är full fart hela 
dagarna med gycklare och 
narrar, magiker, riddare, 
tornerspel, sång och musik, 
hantverk och marknader, 
skådespel, tävlingar och alle-
handa upptåg och galenska-
per. Framemot kvällen får vi 
kanske också, som på medel-
tiden, ta det lite lugnare, sitta 
framför elden någonstans 
och lyssna på en spännande 
och uppbygglig berättelse.

Muntligt berättande är en 
tradition som nästan glömts 
bort. Ändå är det ju så enkelt 
och billigt att genomföra. Nu 
finns det en världsomspän-
nande rörelse som jobbar för 
att bevara berättandet som 
konst och som vana – the 
International Storytelling 
Network. Runt vårdagjäm-
ningen varje år firas Världs-
berättardagen, och berättar-
sällskap över hela världen 
samlas omkring ett givet 
tema.

Så samlades Norrköpings 
berättare den 20 mars i Sö-
derköpings Bokhandel och 
Antikvariat – en alldeles ut-
märkt lokal för ändamålet. 
Temat var Drakar och Mons-
ter. Jag var där, och fick lyss-
na på både fasansfulla och 
roliga historier. Mest fascine-
rande var kanske att det finns 
sägner om en plats i trakten 
där det faktiskt bor en drake 
och någon kunde berätta att 
han sett den med egna ögon.
Jag hade också med mig en 

berättelse. Den hade en in-
ledning med en liten poäng, 
och när jag kommit så långt 
i historien insåg jag att det 
faktiskt kunde räcka som 
berättelse. Inget säger att en 
berättelse blir bättre för att 
den är lång.

Men här kommer hela berät-
telsen:
”Drakar och monster ja. Jag 
blev väldigt förvånad när 
jag fick reda på detta tema. 
Det går emot mitt logiska 
sinne eftersom det är en så 
ovetenskaplig kombination 
– Drakar OCH monster. Det 
är ju nämligen så att de inte 
tål varandra. De kan inte ens 
vistas i samma rum. Och det 
har med lukten att göra. Att 
drakar luktar svavel är väl 
känt. Monster å andra sidan 
luktar ozon. Och här har dra-
kar ett övertag. Ett monster 
som känner lukten av drake 
börjar omedelbart kräkas och 
blir mer eller mindre oskad-
liggjort. En drake som får 
vittring på ett monster kan 
däremot lätt blåsa ut en liten 
puff genom näsborrarna och 
på så sätt neutralisera ozon-
lukten och vandra vidare el-
ler stanna och reta monstret, 
allt efter behag.

Av denna anledning kan det 
helt enkelt inte bli någon 
berättelse om Drakar Och 
Monster.

Vad som är verkligt intres-
sant i sammanhanget är 
förstås vad drakens ande-
dräkt består av och vad som 

egentligen händer med ozo-
net. Är det riktigt ozon eller 
något annat som luktar på 
samma sätt? Är det bara för 
drakens del som den otäcka 
lukten försvinner, eller fung-
erar det även för den mänsk-
liga näsan? Finns det faktiskt 
komponenter i drakens nos 
som har förmågan att förinta 
ozon? Dessa frågor har en-
gagerat vetenskapen i åtskil-
liga år i programmet DMEE, 
Dragon-Monster-Encounter-
Emission. Tyvärr har forsk-
ningen inte ännu gett några 
svar på just dessa frågor. 

Delvis beror detta natur-
ligtvis på svårigheten att 
genomföra de laborationer 
som krävs. Både drakar och 
monster är oerhört sällsynta 
och därtill mycket smarta 
och svåra att fånga. Samar-
betsvilligheten från deltagar-
nas sida är ännu ett problem. 
Drakar är också trots sin syn-
bara styrka mycket känsliga 
för fångenskap. Om ett ut-
brytningsförsök misslyckas 
kan draken dö inom ett dygn 
av ren frihetstörst och sorgt. 
För monstrens del är det ty-
värr så att de efter varje drak-
kontakt kräver flera dagars 
rehabilitering.

Vad forskningen hittills har 
åstadkommit är att fånga för-
loppet med en speciell film-
kamera. Med den har man 
kunnat se att det som stöts 
ut ur drakens nos är vad som 
beskrivs som ett ”segt gas-
moln”.

Med detta menas att gas-
puffen inte genast blandar 
sig med luften omkring, utan 
håller ihop som en relativt 
tung ”gasmassa”. Den låter 
sig exempelvis inte så lätt 
rubbas av ett luftdrag. För-
modligen är detta en av för-
klaringarna till att monstren 
är sjuka så länge – substan-
sen har helt enkelt fastnat på 
dem.

En annan upptäckt kom till 
av en slump. På en av de tre 
filmerna som finns råkade en 
mus springa rakt in i det sega 
gasmolnet. Musen tappade 
då genast farten och började 
röra sig i ultrarapid. 

Här har vi nu äntligen den 
sensationella förklaringen 
till varför vi människor vissa 
dagar känner oss oförklarligt 
slöa och oföretagsamma och 
släpar benen efter oss! Med 
största sannolikhet har vi 
då fastnat med fötterna i ett 
drakmoln!”

                         Tullan Willén
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Bild: Louise Malmström
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Kjell Gunnarsson      
Läkare

Ett rent helvete?
Efter två terminer på läkar-
utbildningen vid Karolinska 
kunde jag sommarjobba som 
undersköterska på opera-
tionsavdelningen vid S:t Er-
iks sjukhus. Operation ver-
kade ju lite spännande men 
mitt jobb visade sig mest 
vara att städa när kirurgerna 
gjort sitt. En barsk överskö-
terska övervakade oss med 
hökblick och styrde med 
hårda nypor. Ve den som er-
tappades med att ha lämnat 
minsta dammkorn i något 
hörn. Efter en uppsträckning 
på expeditionen var det bara 
att göra om från början. En 
anonym lapp på anslagstav-
lan uttryckte vad vi alla kän-
de; ”hellre lite skit i hörnen 
än ett rent helvete”.

Så här 40 år senare kan jag 
ge syster Hjördis rätt i sak 
även om den auktoritära sti-
len var överdriven och förtog 
arbetsglädjen. Det är nog bra 
med noggrann städning på 
operationssalar även om de 
flesta bakterier enligt forsk-
ning trillar ner från kirurger-
nas munskydd och ansikten. 
Men noggrann renlighet kan 
också gå till överdrift och 
rentav vara skadlig. Jag ser 
ofta exempel på hudåkom-
mor med torrhet, eksem 

och självsprickor som lä-
ker om när man minskar på 
tvagningen. Det finns också 
enligt den så kallade hygien-
hypotesen allvarligare sjuk-
domar som har ett samband 
med hög hygienisk standard. 
Det är en paradox att allergier 
har ökat dramatisk parallellt 
med att Sverige urbaniserats 
och vi allt mindre kommer 
i kontakt med jord, smuts 
och alla olika djur som finns 
på landsbygden. Allergier 
är också långt sällsyntare i 
länder med sämre hygienisk 
standard än hos oss. Enligt 
denna hypotes står vårt im-
munsystem tidigt i livet inför 
ett vägval. Om vi utsätts för 
smuts, parasiter och bakte-
rier lär sig immunsystemet 
att bekämpa dessa faror men 
om vi inte tillräckligt stimu-
lerar systemet ”väljer” krop-
pen att slå in på allergivägen 
i stället. Det finns även fors-
kare som vill förklara den 
kraftiga ökning som vi ser 
av barn- och ungdomsdia-
betes med hygienhypotesen. 
En ärftlig benägenhet måste 
finnas men det står också 
klart att det måste till någon 
miljöfaktor som vi ännu inte 
känner till. Kan det vara för 
lite stimulering av immun-
systemet som barn?

Flera invändningar mot hy-
potesen finns men den lever 
ändå vidare. En kritik går ut 
på att det inte kan vara nyt-
tigt att utsätta små barn för 
infektioner som ju trots allt 
kan vara skadliga. Ett alter-
nativt sätt är att se på saken 
är att sammansättningen av 
alla de miljarder bakterier 
som lever i vår tarm blivit 
förändrad i och med den ur-
bana västerländska livsstilen. 
Det är en för liten biologisk 
mångfald i våra moderna tar-
mar och därmed stimuleras 
inte vårt immunförsvar på 
rätt sätt. Också detta är en 
hypotes och inte en fastsla-
gen sanning. Vi vet däremot 
att det är skyddande mot al-
lergier att växa upp på lan-
det men exakt på vilket sätt 
är fortfarande oklart. Och 
därför kan vi ännu inte ge 
några välunderbyggda kon-
kreta råd för att förebygga 
att allergier uppstår. Under 
tiden får vi behandla med de 
mediciner som står till buds 
och som ju hjälper hyggligt 
för det mesta. Städningen 
av våra operationssalar fort-
sätter förhoppningsvis som 
vanligt men hoppas jag, un-
der mindre militanta former.

                   Kjell Gunnarsson

Just nu kan du som är rökare 
eller före detta rökare och 
är över 45 år göra en gratis 
snabbspirometri när du be-
söker. Med den mäter man 
lungfunktionen och syftet 
är att hitta tidiga tecken till 
KOL- kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. 

Den 8 september 18.30 
kommer vi i samarbete med 
ProÖst, patientföreningen 
mot prostatacancer i Öster-
götland, ge en öppen föreläs-
ning om prostatacancer på 
vårdcentralen med Krister 
Gerdin som föreläsare. 

Vi kommer också uppmärk-
samma internationella KOL 
dagen 11 november och 
erbjuder då också snabbspi-
rometrier på vårdcentralen. 
Mer information kommer 
under hösten!

Personalen på Vårdcentralen 
Söderköping önskar alla en 
trevlig och varm sommar!

Det här händer på vårdcentralen 
Söderköping nu och under hösten!

Hjälp oss stoppa tjuven!
Sommaren betyder goda tider för oärliga personer. Semester-
tomma lägenheter och villor ökar risken för inbrott eftersom 
tjuven kan arbeta ostört.

Men det finns ganska enkla knep att ta till för att undvika inbrott i bostaden: sätta 
in godkända lås på dörrar och fönster, förse källare med lås, märka och fotografera 
ägodelar. Eller varför inte installera ett godkänt inbrottslarm?

Glöm för all del inte de enklaste åtgärderna: be grannen ta in posten, tända och 
släcka belysningen och ändra markiser och persienner. Grannen kan också parkera 
på din garageuppfart, hänga tvätt hos dig, sköta dina växter eller gräsmatta och 
använda din soptunna. Ha en skön inbrottsfri sommar!

lansforsakringar.se/ostgota

Serveringstillstånd  för 
alkoholhaltiga drycker

Magnus Berge har haft mo-
nopol på alkoholförsäljning 
efter kl 24 i Söderköping.

Alla andra har fått upphöra 
vid midnatt.

I år arrenderar Berge ut 
Creperiet och därmed måste 
arrendatorn söka tillstånd.

Tillståndet har givits till kl 
24, som för alla andra.

Så, åtminstone i år gäller 
lika villkor för restaurang-
erna.

Vill Berge t ex nästa år dri-
va Creperiet i egen regi, så 
gäller hans gamla tillstånd. 
Dvs han har monopol på 
alkoholförsäljning efterr kl 
24.

Så går det till i ett demo-
kratiskt och rättvist Söder-

köping, där Magnus Berge 
själv sitter på ”alla” stolar i 
beslutande kretsar.

Visst vore det klädsamt om 
Magnus själv avstod sitt pri-
vilegium. 

Ännu finns inget som tyder 
på detta.

                       Vidar Jansson

Mysig heminredning 
Det lilla extra till hemmet

Hamngatan 4 i Söderköping
Tel. 072-722 92 90

Öppet alla dagar 10-18
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man passerar bron över Lagnöströmmen, fortsätter mot Ty-
rislöt, svänger höger vid Gränsö och kryper förbi de små 
husen och de många pensionaten i Sanden, köttaffären, jas-
minbuskarna, båtbryggan, handelsboden och fortsätter in i 
grönskan. Vägen är fortfarande smal och krokig men plötsligt 
på höger sida en trollskog med höga furor, förr vår kohage, 
där ligger huset – kollis! 

Nuvarande ägare Monica och Verner Heigl har bevarat det 
mesta: gulfärgat hus, sluttningen ner mot badbryggan m m. 
En förändring är att annexet, som innehöll bordtennisutrym-
me och förvaring, nu var ett nytt hus. Strålberget hade också 
försvunnit. På tal om Strålberget så fanns det också ett litet 
uthus med dass för både pojkar, flickor och personal. Birgitta 
minns, att nattetid gällde hink på rummet. Monica och Verner 
bjuder gärna in på en kopp kaffe. Inne är nästan allt som förut. 
Köket med vedspisen kvar, rillorna på svängdörrarna, matsal- 
och aktivetetsrum i mitten och verandan ut mot sjön. De fyra 
rummen Ekorrarna, Lärkorna, flickrum och Indianerna och 
Cowboysarna pojkrum var nu bara tre, tvättrum och isolering 
fanns kvar. Det hände ju att någon blev smittad med någon 
pricksjukdom och fick hållas isolerad tills att man fördes in till 
sta´n och kanske epidemisjukhuset. 

I köket huserade under många år tant Signe från Mjölby. Hen-
nes ugnsstekta falukorv var oslagbar! Annan mat var det kan-
ske lättare att glömma och då tänker Ragni  närmast på svart-
gröten, dvs rågmjölsgröten. Ingen höjdare. Heigl har sparat 
menyer från den tiden och det visade att man alltid serverade, 
som vi skulle säga idag, nyttig mat. Det hände att vi plockade 
hallon och smultron, jordgubbar hos bonden och smultron på 
strå. Grannen åt andra hållet, Karl-Hugo, kom med en gädda 
och då fick det bli lunch. Alltid mellanmål med saft och sock-
erkaka eller bulle. 

För att ge tant Signe avlastning i köket fanns ett köksalag. Un-
danplockning och disk efter måltiderna. Om det skulle vankas 
filbunke nästa dag så fick man sätta den i ett spillkum. Efter-
som man bodde i fyra rum fanns det också mjölkalag, städlag 
och Röjarlaget.  Mjölkalagets uppgift var att hämta mjölk på 
granngården med en liten kärra och ett mjölkspann (sär) på. 
Det kunde hända mycket på vägen dit och hem: grindar som 
skulle öppnas och stängas, blåbär i skogskanten som måste 
plockas och pinnar som skulle slängas.
 
Fakta och början till kolonin……
I en tidningsartikel från 1939 står att läsa att fröken Anna-
Lisa Arnberg, född 1914, antagits till föreståndarinna. Hen-
nes utbildning  är åttaklassigt läroverk samt Fröbelinstitutet, 
har avlagt godkänt prov i simning och livräddning.  Däri står 
även ett tack till kolonins föregående förståndarinna Gurli 
Forsberg.

Verner och Monica Heigl har även i sin ägo två tavlor, där 
den ena består av en inramad artikel från 1952, där husmor, 
föreståndarinna och assistenter sökes  och den andra är ett do-
kument där det är en bild över Solviken och att den invigs 
den 7 juli och därpå följande  programinformation. Där finns 
dessutom veckomenyer sparade, där man ser vilken mat som 
åts. Det var husmanskost på den tiden!

Hur uttagningen av barnen gick till vet vi inte så mycket om 
men det verkar som att alla som inte hade möjlighet att till-
bringa sommaren i en sommarstuga eller båt fick plats. Unge-
fär 25 ungar varje period, en från mitten av juni till mitten av 
juli och nästa från juli till mitten av augusti. Avfärd från sta-
tionshuset till Lagnöströmmen där båten Standard mötte för 
vidare färd. Varje gång man hör en tändkulemotor så tänker 
man på Standard. Det hände att någon drabbades av hemläng-
tan och då kom föräldrarna och hämtade. Krångligare än så 
var det inte. 
En gång varje period hade vi besöksdag. Det var stort och för-
beredelserna noggranna med sång och dans. Applådåskorna 

var varma och långa och mer eller mindre välförtjänta. Kan-
ske vankades det en paket eller godispåse också. Hårdvaluta 
då det var mer eller mindre godisförbud. En gång i veckan 
fick man traska till handelsboden i Sanden för inköp för en 
eller två kronor. Enligt säker källa försökte en del pojkar att ta 
sig in i godisförrådet men lyckades aldrig. 
 
Normalt fick man bada 3 gånger om dagen men när värmen 
slog till och blev tropisk fick vi gå i när vi ville bara vi hade en 
”fröken” med på bryggan. Om man inte var simkunnig fanns 
det möjlighet att lära sig med obligatoriska korkdynor förstås.
Många ”fröknar” har passerat revy på vårt kära ”kollis”, li-
kaså föreståndare t ex Allan, Arne, Inger, Anita, Eva, Gunilla, 
Anna-Stina, Bror, Signe och många fler.  Över alltihopa va-
kade fröken Berta Weiss. 

Ur minnet av Jeanette 
”Tror att jag var på Solviken 1960. Ruth Pettersson jobbade 
där då. Hon var mamma till Berne och Jan. Ruth hade bageri 
vid Rådhustorget, Gillet.
Minns att vi fick lägga våra godispåsar, som vi hade skrivit 
våra namn på, i en stor låda. Denna låda togs fram på lördagen 
för att sedan låsas in igen till nästa lördag.
Min bästa kompis på ”kollo” hette Katarina S. Vi två och flera 
ingick i ett lag som tävlade med paddor. Snabbaste paddan 
fann racet. Men det var inte bara lek på ”kollis”, alla var upp-
delade i olika arbetslag med olika arbetsuppgifter. Det bästa 
var kökslaget då man fick skala potatis, diska, hjälpa till med 
maten. Den godaste maten var senapsgratinerad falukorv. Nu 
när jag skriver kan jag fortfarande känna doften denna och 
mycket annat som hörde till ”kollis”.

James, bror till Jeanette
”Jag var på Solvikens koloni åren 1953 och 1954. Vår far Eric 
Hansson hade skänkt ett kylskåp som han var och installe-
rade. Det blev mycket uppskattat.
Vi lekte och badade och ibland smet vi iväg till Sandens lant-
handel för godisinköp. Det straffade sig med några dagars 
badförbud!”
Första året var 1937. Heigls har tagit hem uppgifter.
Sista året 1970????

Ann-Kristin minns från året 1957.
”En manlig ledare sjöng på Allsångskvällen, Torsdagsträffen 
på Brunnen. Kommer ihåg att han lyfte henne i revbenen när 
de skulle bada.
Fick bakläxa på bäddningen då man gjorde stickprov! Stick-
prov – ingen visste vad stickprov var! Trodde att man skulle 
sticka dem i fingret!

Man fick gå till en bondgård och hämta mjölk i kruka. Ibland 
var det någon som ramlade och mjölken rann ut!”

Carina, hennes syster Anita och bror  
Mikael  
berättar också om kolonin. Carina, till skillnad från de flesta 
andra barn gillade råggröten, som hon kallade för svartgröt.  I 
ett brev hem till mormor berättar hon, att hon inte har någon 
hemlängtan och vidare att en av flickorna fått vattkoppor och 
har fått flytta till eget rum med sällskap av sin syster.  

Vid besök fick man ta emot syskon, föräldrar, kusiner och an-
dra släktingar samt godis förstås! Däremot drabbades kolonin 
vissa somrar av scharlakansfeber, som när Tyra var där. Då 
fick de drabbade barnen åka till epidemin och de kvarvarande 
barnen fick inte ta emot besök. Då skickade föräldrarna godis 
och kex med posten!

En del av grabbarna visste hur man tog sig in i godisförrådet 
och ett och annat kunde försvinna. Ev straff minns de inte!
Nästan alla minns däremot hämtningen vid Lagnöströmmen. 
Då kom båten Standard med tändkulemotor och hämtade oss 
för vidare färd bland öarna till Solviken. Georg  Andersson 
hette skepparen. 

Vid åskväder fick alla barnen sitta i matrummet där man an-
såg att det var säkrast.  
En artikel om Solvikens barnkoloni i Östergötlands Dagblad 
1954, avslutas med en rolig historia.
En mycket ung herre vägrade dricka ur sin mjölk:
- Varför det nu då?
- Dä ä ju vanlig komjölk, dä vill inte ja ha!
- Va ska du ha för mjölk då?
- Sån som vi har i sta´n förstås!

                                            Fotogruppen och Catarina Hultgren

Sång om kolonin
På kollis mår man bra, fallera
där får man härlig mat, fallera
en tallrik gröt och välling söt
o sen så mår man bra
ty här vilar aldrig sorgen tung
kom med och sjung
du som är ung
ty så glada äro alla vi
på Solvikens koloni

Från slutet av 30-talet till början av 70-talet
Jag minns - där ligger vårt kollis! Artikeln om Solvikens barnkoloni har tagits fram av Ragni Wåtz, tillsam-

mans med Monica och Verner Heigl, som idag äger Solviken.

Grupp II 1946

Söderköpings Barnkoloni
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Benny Möller

Benny Möller är språk-
vetare med inriktning på 
språkhistoria. Han har un-
der mer än tio år undervisat 
i svenska vid Nyströmska 

Bennys Språklåda
skolan i Söderköping, och 
har utbildat sig inom språk-
historia bland annat hos 
professor Jan Anvward och 
professor Jan Paul Strid vid 

Linköpings universitet. För 
närvarande arbetar han 
som lärare i spanska på Ka-
tedralskolan i Linköping.

Johans  
Trädfällning

Johan Andersson
Hagen 1003, 610 40  GUSUM

E-post johanstradfallning@gmail.com

Trädfällning (A, B, C)
Röjning

Maskinförare

0761-287 912
ser till att virke och ris 

hämtas av lastbil 
kostnadsfritt vid ca 10 kbm

Till nästa nummer hoppas jag på många nya intres-
santa språkfrågor från er i läsekretsen! 

Sänd dem med e-post till                                     
info@lillatidningen.com 
eller direkt till mig på 
wit_oleander@hotmail.com

Stubbfräsning  Klätterutbildad

Språkets vagabonder 
- vandrare från land till land

Det är inte bara de nya orden som intresserar läsarna, utan också 
de gamla. Varifrån kommer de – och hur gamla är de egentligen?

Äsvedal Näset 15, 61591 Valdemarsvik

Helt vanliga vardagliga ord känns oftast inte som 
lånord. Förra numrets lilla exposé visade dock att 
man gärna lurar sig. Många läsare har hört av sig 
och önskat djupare analyser på den här punkten. 
Därför kommer texten denna gång att fokusera 
på mycket vanliga ord som känns som att de har 
funnits i vårt språk sedan urminnes tider. Ändå 
har de alla vandrat in under medeltiden eller se-
nare.

Språket speglar här både teknik och kultur, vilket kan vara 
intressant för den som vill veta lite om livet i forna tider. Förra 
numrets artikel hade ett resonemang om rum, timmer och 
stock. Där gällde det alltså byggnadsmaterial, olika sorters 
trä. Om vi nu i stället anknyter till rummets fyrkantiga form 
går tankarna till latinets quatro, fyra, som italienarna stavar 
med två T i reklamen för ett välkänt fyrhjulsdrivet bilmärke 
(ursäkta den förtäckta textreklamen).

I botten finns latinets quartus, fjärde, och quarta pars, fjär-
dedel. Därifrån har vi ordet kvarter, t.ex. i vinterkvarter, men 
även i stadsplaneringens kvarter. Spanskan använder ordet 
cuarto för rum. Nära släkt med detta är ordet kvart, som ju 
också finns i svenska som slangord med betydelsen sovrum, 
med avledningen kvarta, sova. Danskarna säger et kvarter, 
med betoningen på e, både för stadskvarter och för en kvarts 
timme. 

Men vad vore ett rum utan fönster?  Danskar, norrmän och 
engelsmän håller till godo med ett vindöga för att släppa in 
lite ljus och samtidigt släppa ut röken från härden mitt på gol-
vet – vindu respektive window. Även spanjorerna har här sitt 
ventana, som betyder i stort sett samma sak. Italienare, tyskar 
och svenskar har däremot härmat de mer civiliserade romar-
nas fenestra, i italiensk språkdräkt finestra, i tysk Fenster och 
i svensk fönster. Det svenska ordet har inte lånats direkt från 
latin, utan gått via tyskan, vilket betyder att vi nog inte hade 
särskilt många fönster i vårt land före 1200-talet.

Inne i rummet vill man naturligtvis ha möbler, som är det la-
tinska ordet mobilis, flyttbar, i fransk språkdräkt. Möblerna 
gjorde sitt intåg i överklassens hem på 1600-talet och hade ett 
par hundra år senare placerat sig även i torpstugorna. Innan 
dess hade man enbart väggfasta bänkar som även användes 
som sovplats. Vartefter som man blev noggrannare med den 
personliga hygienen behövde man också en möbel som var 
praktisk och bekväm för att tvätta sig: en kommod, som på 
franska just betyder praktisk och bekväm. Den hade en över-

del av marmor där man satte tvättfatet och vattenkannan, och 
ett skåp för pottan. Men en fransk commode är faktiskt en 
svensk byrå, som i sin tur är det franska ordet bureau (uttalas 
byrå, med betoningen på å ), men betyder kontor, medan det 
franska ordet comptoir (uttal kåntoar, med betoning på a ) 
betyder affärsdisk, av latinets computare, betydelse räkna 
(man räknade ju pengarna på disken på den tiden då man inte 
hade bankkort), och lätt igenkänt i engelskans ord för dator, 
computor. Och i det sammanhänget måste man också plocka 
fram det fornsvenska ordet lagur, senare laugur med uttal löi-
gur, som är första delen i ordet lördag, vattendagen, och även 
ordet lök, som får ögonen att rinna. Detta ord är släkt med la-
tinets lacus, som har blivit spanskans lago, franskans lac och 
engelskans lake. Vad sägs om detta snärjeri? ”Falska vänner” 
brukar man i språkvetarkretsar kalla ord som låter likadant på 
två språk men betyder olika saker.

Ovanför kommoden ville man i bättre hem gärna ha en spe-
gel. Latinsk språkdräkt för detta ord är speculum, ”tittare”, av 
spectare, titta. Släkt med detta ord är till exempel spektakel, 
spektakulär, spektrum.

Med folks ökade krav på komfort (franska confort ) ville man 
från slutet av medeltiden ha värme i rummen och byggde då 
en spis. Detta ord har sin mer korrekta form i norska, där man 
säger peis. Ursprunget: latinets balneum pensile, varmlufts-
badstuga. Röken från elden ville man då inte längre släppa ut 
genom vindögat, för då kom ju kylan in samtidigt. Lösningen 
hette förstås skorsten, en tysk medeltida konstruktion med 
namnet Schornstein. För att få det ännu mer ombonat skaf-
fade man också gardiner att ha framför fönstren, lånat från 
det folkliga latinets cortina som även är det ord som används 
i italienska och spanska, medan franskans ord för samma sak, 
rideau (uttal ridå, med betoning på å), hos oss har hamnat på 
teatern!

Och här måste vi nog låta ridån gå ner för den här gången!

Källförteckning:
Wessén, Våra ord, Esselte, Stockholm 1973
Ahlberg m.fl, Norstedts latinsk - svenska ordbok, Norstedts, 
Smedjebacken 1994
Ahlberg - Tunell, Latinsk grammatik, Norstedts, Stockholm 
1955
Il nuovo dizionari francese Garzanti, Garzanti editore, 
Roma, 1984

                                                               Benny Möller

STADSKÄRNAN I

Junimarknad  med 
 Musik & Dans

                 Lördagen den 14  juni kl. 10-18
Välkommen till stämningsfull 
marknad fylld med hantverk, 

delikatesser, musik, dans 
och glädje.

Information & Kultur

Se program på
www.isoderkoping.se

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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Boka kostnadsfritt hembesök!
Norrköping: Importgatan 46, 602 28 Norrköping, tel. 011-12 70 30  

Linköping:  Hackeforsvägen 1, 589 41 Linköping, tel 013-13 01 45
www.jms-vattenrening.sewww.jms-vattnrening.se



14

Bengt Axmacher
bengtax@telia.com

Virkesgatan   SÖDERKÖPING  0121-131 70

Företaget som leder strömmen
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Chefen reste med två jät-
teväskor, båda i ett mjukt 
läderliknande material som 
såg dyrt ut, båda större än 
min ensamma väska i skam-
filad Samsonite. Dessutom 
hade han två mindre, den ena 
i en kabinväskas format. Jag 
borde skämmas, kändes det 
som. Flickan i incheckning-
en såg fundersamt på hans 
omfångsrika bagage, som 
visade sig väga drygt tjugo 
kilo. 
─ Det ser tungt ut men det 
mesta är luft tror jag, sa hon. 
─ Jag skall shoppa i Tokyo, 
innan vi flyger hem, sa che-
fen älskvärt. Japansk elek-
tronik.

År 1984 var japansk elektro-
nik mycket gångbart hemma.
Chefen utstrålade världs-
vana, men för mig var det 
min första långresa. Jag 
kände mig som en jolle på 
släp efter en världsomseg-
lare under de tre veckor som 
min tjocka hophäftade bunt 
flygbiljetter kom att krympa 
i innerfickan. Först efter Los 
Angeles, Hawaii, Auckland, 
Christchurch, Melbourne 
och Adelaide började jag i 
bussen ut till hemresan från 
Tokyos flygplats känna mig 
bekvämt urban. 
─ Äntligen dags att shoppa, 
sa chefen när han lämnade 
mig att vakta sina fortfaran-
de knappt halvfulla väskor 
och försvann till taxfreesho-
pen. Efter nästan en timme 
återvände han, behängd med 
inköp i olika format. 
─ Leksaker till grabbarna, sa 
han saligt leende. Högtalare, 
mixrar, mikrofoner, cd-spe-
lare och massor med andra 
elektroniska grejer att sprida 
oljud med. 

Vi hjälptes åt att freda en 
hörna på golvet där vi kunde 
öppna väskorna och knöla in 
alla kantiga olikstora paket 
med mjukare och tvättfär-
diga plagg i springor och hå-
ligheter. Efter åtskilligt vri-
dande och vändande var till 
slut allt inne och de buktande 
trunkarna stängda innanför 
medförda remmar. Jag lyfte 
på prov. 
─Det här blir det övervikt på, 
det kan jag garantera.
─Äh, sa chefen, alltjämt sa-
lig. De ser genom fingrarna 
med lite övervikt på långre-
sor.

Kön vid incheckningen var 
lång. Vi knuffade fram baga-
get ett par decimeter i taget 
och mellan förflyttningarna 
satt chefen på största väskan 
och räknade i ett notishäfte. 
─ Jag har handlat för femton 
tusen spänn och grabbarna 
sa, innan jag for, att hemma 
skulle det kosta tjugotvå. 
Sjutusen har jag sparat. Hans 
leende blev ännu bredare. 
─Du först, sa han, fortfa-
rande lika lycklig, när vi var 
framme vid disken.

Inne i Tokyo hade jag köpt 
en kimono till hustrun, och 
små dataspel till barnen så 
proceduren var snabbt klar.
─ Gå och sätt dig, så vi har 
platser, sa chefen

et tog ett bra tag innan han 
kom efter. Lyckan var svun-
nen och mungiporna hängde. 
Han satt mol tyst en stund 
innan det kröp fram att de 
vägrat ha den tredje väskan i 
kabinen. Vikten var 51 kilo, 
han hade pratat ner över-
vikten till 20 kilo. Niotusen 
kronor blev han ryckt på och 

då var hans kortkonto nästan 
tömt. I Moskva ─ ingen ro-
lig plats för mellanlandning 
1984 ─ bjöd jag på varsin 
rysk öl. Han ängslades för att 
inte kunna betala taxin från 
Arlanda.

Trettio år har gått. Jag var 
inte ens femtio fyllda och 
inte chefen heller, året äldre 
än jag. Resan var en del i min 
sedan två år påbörjade fors-
karutbildning. Biljetten bjöd 
jobbet på. Tiden drogs från 
min semester. I Christchurch 
var det världskongress för 
yrkessjukdomar hos lant-
brukare. Jag hade hållit två 
presentationer, som gått bra. 
Vi hade haft trevligt, gjort 
många bekantskaper, skjut-
sats kors och tvärs att bese 
gårdar, fabriker och ett sjuk-
hus för bara bönder i Japan. 
Livet lekte för mig. Chefen, 
som var van, var nöjd han 
också. Enda malört var över-
vikten. Chefen glömde sä-
kert snart förtreten, men jag 
har tänkt på händelsen ofta 
på senare år.

När åttioårsdagen kan skön-
jas vid horisonten i färdrikt-
ningen, undrar man vad som 
väntar dem som just börjat 
livet - barnbarn t.ex. Varje 
morgon talar hustrun och jag 
om allt elände media matar 
oss med: dödsskjutningar, 
mord, våldtäkter, övergrepp, 
mordbränder, krig runtom i 
världen, miljontals med flyk-
tingar, svårigheterna att tygla 
en globalt skenande ekono-
mi, alla ungdomar som väx-
er upp utan vettig utbildning 
och utan hopp om jobb och 
framtid och slutligen en ho-
tande miljökatastrof som po-
litiker står handfallna inför. 
Och inte hjälper det mycket 
att höra och se professor 
Hans Rosling framför sina 

uppåtgående kurvor trösta 
oss med att allt bara blivit 
bättre och stadigt fortsätter 
att bli ännu bättre. Politiker-
na, som just nu går i spinn i 
media, kommer med stän-
digt nya reformer. Alla utan 
undantag skall visa hand-
lingskraft inför dagsaktuella 
problem, nästan alla av typen 
”more of the same”.

Rheinfeldt lanserade 2006 
jobbskatteavdragen. Det för-
sta gick bra, andra och tredje 
också, men fjärde sämre och 
nu står det klart för alla utom 
honom och Borg att det har 
blivit övervikt. För många 
paket helt enkelt. Lagom är 
bäst, det borde vi i lagomlan-
det veta, om några.

På sextiotalet hade vi ett in-
ternationellt sett förträffligt 
utbildningssystem. Jag hade 
glädje av det från första skol-
dagen 1942 till min slutexa-
men 1964. Betygssystemet 
hade varit oförändrat sedan 
mitten av artonhundratalet. 
Sedan min examen har det 
ändrats fem, sex gånger. 
Både siffror och bokstäver 
har prövats och färre steg 
och barnen har fått betygen 
allt mera sällan tills man slut-
ligen fick det bara när skolan 
var slut. Det var stressande 
för barnen annars. 

Nu har man återgått till bok-
stäver och sju steg sedan 
några år och den arme men 
ändå seriöst prövande Björk-
lund förebrås för att resultat 
har uteblivit. (Vi kunde gott 
ha återgått till de bokstavs-
kombinationer vi hade de 
första hundra åren om inte 
för annat så för att erkänna 
misstaget att alls ge sig på 
betygen.) Det har varit för 
många åtgärder i för många 
år, övervikt helt enkelt. Man 

vill säkert väl, men uteblir 
resultatet av en reform skall 
man kanske ta ett steg bak-
länges istället. Det har tagit 
60 år att förstöra vår svenska 
skola, så när Björklund änt-
ligen börjar reformera bak-
länges kan man inte vänta sig 
resultat förrän om 60 år till. 
När hela lärarkåren har en 
utbildning som varit bra från 
första skoldagen kan kanske 
resultat märkas.

Vi lär ha 165 professorer 
i pedagogik i Sverige. Ett 
stort antal i ett litet land som 
Sverige och säkert ett fall av 
övervikt. Jag skulle inte för-
vånas om antalet pedagogik-
professorer och skolresulta-
ten i PISA-studen skulle visa 
så kallad negativ korrelation, 
dvs ju fler pedagogikprofes-
sorer ett land hade per elev 
desto sämre resultat i PISA.

Under min tid i skolan var 
aga tillåtet, och användes 
också en del. Regelrätt stryk 
har jag aldrig upplevt i någon 
klass. Själv har jag blivit ta-
gen rejält i örat en gång och 
fått en smäll av en linjal över 
fingrarna en annan. Utanför 
skolan har jag fått en välför-
tjänt örfil av en äldre herre 
vid ett tillfälle. 

Skönlitterära författare som 
omhuldats av kritiken sedan 
mitten av nittonhundratalet 
och fram till nu har uppen-
barligen varit hårt drabbade 
av misshandel i skolan, för 
många rena skräcken. Fil-
men Hets med Stig Järrel vid 
piskan har väl åtskilliga av 
oss äldre i minne.

För att stävja detta ofog 
har man infört förbud mot 
aga, i skolan och i hemmet, 
och det har senare fullföljts 
med förtydlliganden om 

vad som anses vara aga, nu 
snart sagt all kroppskontakt. 
Våld från lärare har i stort 
sett försvunnit, men istället 
ökat från eleverna, inbördes 
men också riktat mot lärare. 
På många håll sägs lärarnas 
situation i stort sett omöjlig. 
All tid går år till meningslösa 
samtal om värdegrunder och 
liknande nymodigheter. En 
elev kan ideligen störa allt 
skolarbete för hela klassen.
I media kan vi erfara hur 
barn har det runt om i värl-
den. Många blir soldater i 
tioårsåldern, barnarbete är 
allmänt, misshandel och 
grova övergrepp av vuxna 
vanliga. Svårt att gå i skola 
överhuvudtaget, hårresande 
upplevelser vid krig och far-
liga långa flykter. 

Som omväxling läste vi för 
någon vecka sedan om en 
högt ansedd lärare som med 
ett rejält grepp om handleden 
på en svårt störande elev för-
passade denne ut från klass-
rummet. Polisanmälan från 
föräldrarna följde och långt 
om länge hade nu dom fal-
lit. Domaren hade i ett anfall 
av kvardröjande förnuft friat 
läraren. Men det gjorde inte 
skolstyrelsen och läraren ho-
tades nu av avstängning.

Hur vore det om vi införde 
ett standardiserat försiktigt 
nyp i örat? Ett steg i riktning 
bakåt för att på prov reducera 
övervikten. Nypet i örat skall 
vara svagt, men åtminstone 
förnimbart. Det måste övas 
naturligtvis (självfallet inte 
på en elev utan på en docka) 
Saken borde allra minst ut-
redas. Det ger en räddhågad 
politiker rådrum och ett visst 
hopp om att världen hinner 
gå under av annat skäl innan 
utredningen är avslutad.

                    Bengt Axmacher

Övervikt
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Bortsprungna hästar och hemlagad 
lunchlåda, på Bottna Lanthandel kan 

man få hjälp med det mesta
Städernas gallerior må ha ett väldigt stort utbud.  Men vad 
gäller service och närhet till kunderna är den lilla lanthandeln 
fortfarande oslagbar. I Bottna Lanthandel kunde man t ex ge 
ägaren till ett par bortsprungna hästar information om var dju-
ren fanns att hämta eftersom ”upphittaren” ringde till butiken, 
bygdens sambandscentral,  för att höra om de visste något! 

Bottna Lanthandel har öppet året om. De kan erbjuda ett ut-
bud av basvaror, men också hemlagade lunchlådor och smör-
gåstårta som går att köpa per bit.  Den som är sugen på pizza 
kan slå en signal till butiken och hämta den nygräddad efter 
20 minuter. Under vinterhalvåret är butiken också en sam-
lingslokal där man kan ta en kopp kaffe, surfa på internet eller 
kanske släktforska. 

Under sommaren blir både tempo och omsättning betydligt 
högre här, och liksom i hela S:t Anna  är turismen och alla 
sommarboende en viktig inkomstkälla. Då får butiken ta på 
sig rollen som turistinformation med foldrar på flera olika 
språk. Även ortens företagare passar på att marknadsföra sig, 
på disken vid kassan låg vid vårt besök ett drygt 10-tal visit-
kort som gjorde reklam för allt från båtdynor, elinstallationer 
till snickeri och stubbfräsning.

Ett av målen i butiksinnehavarna Liv och Roberts affärsidé är 
att vara ett naturligt servicecenter på orten och det kan man 
nog säga att de uppnått.

Ta båten till Tjärholms Skärgårdscafé
Stora ångbåtsbryggan i Tjärholm har under tidigare sekel be-
tjänat både ägarna till slotten Herrborum  och Thorönsborg. 
Idag är båttrafiken mer fritids- än nyttoinriktad och de som 
lägger till vid bryggan idag gör det inte främst för att lasta av 
sill och strömming utan för att rasta vid en ovanligt vacker 
skärgårdsvik.

Precis vid stranden finns Tjärholms Skärgårdscafé som öpp-
nas för första gången i juni i år.  Caféet är inrymt i den gamla 
affären från 1849.  Nu anar man bara den gamla butiksinred-
ningen men möblemanget har en historisk prägel, här finns 
soffor, bord , kopparkannor, broderade kuddar och dukar in-
handlade på auktioner runt om i trakten. 

En något mer annorlunda möbel är ett par kyrkbänkar från 
Småland. De har kommit med caféets ägarinna Gunilla Norén 
som har sina rötter i vårt grannlandskap. Där har hon tidigare 
drivit ett café,  nu har hon tagit upp idén igen. Gunilla har själv 
skapat recepten till en hel del av bakverken, här bjuds för de 
som så önskar bl a på ”nyttiga ” bullar med mindre fett och 
smör och pizzamuffins.

Är det fint väder kan man slå sig ned vid caféborden i träd-
gården och strosa runt och titta på den äldre bebyggelsen som 
finns på egendomen.  Och Gunilla berättar gärna mer för sina 
besökare om Tjärholm och dess spännande drygt 500-åriga 
historia. För er som inte känner till trakten - det finns bilväg 
också.

Skärgårdsbyn S:t Anna förlänger säsong-
en på Norra Finnö 

Mons Camping & Stugor är mycket mer än en ordinär stugby 
med tillkommande platser för tält och husvagnar. Här finns 
också båthamn, restaurang, pub och möjlighet att hyra rodd-
båt, kajak och spela minigolf.

Men ägarna Petra och Mattias Johansson har bestämt sig för 
att skapa en verksamhet som inte bara förlänger säsongen 
utan gör den till året-runt verksamhet.  Som en viktig del i 
det bygger man nu, i ett nytt företag tillsammans med Lars 
Wallberg, en hel skärgårdsby!  Målet är att man ska uppföra 
35 fritidshus, alla med havsutsikt och förstås helt modernt  

utrustade och vinterbonade. Under försommaren uppförs ett 
visningshus, till sommaren 2015 kan upp till 10 fritidshus 
vara på plats. Konceptet är lite annorlunda, husen säljs som 
bostadsrätter och när ägarna själva inte vill vara på plats kan 
man hyra ut dem i samarbete med Mons Camping, som då får 
möjlighet att ta emot gäster/grupper året om. Det är i första 
hand konferenser som man vill kunna erbjuda detta. 

Ett nästa, men mer avlägset mål, kan vara att uppföra ett ho-
tell på området, men om planerna för det ber ägarna att få 
återkomma med senare. Under tiden fortsätter man utveckla 
utbudet av mat, upplevelser och aktiviteter.

Skogsentreprenören som samarbetar med 
Kungliga tekniska högskolan och satsar 

på vandrarhem
Familjen Hartmann/Bergström verkar ha mer energi än de 
flesta! De driver sedan länge ett jord- och skogsbruk i Ormes-
torp, därtill skördar de skog åt andra, gör saft och juice av hav-
torn, tar emot studenter från KTH och Carl Malmstensskolan 
och erbjuder praktik för ensamkommande flyktingbarn. För 
att bara nämna något.

Från och med i sommar driver de också S:t Annagården som 
ligger precis vid Lagnöbron med vacker utsikt över Lagnö-
strömmen. Vandrarhemmet inryms i det som ursprungligen 
var en såg och en kvarn, har 9 rum med 28 bäddar, en stor 
restaurangdel och uteplats.  Just nu är man i full fart med att 
renovera husen och till det använder man bl a virke från egen 
skog - det kan man kalla lokalproducerat från grunden! Till 
sommaren är det vanlig vandrarhemsstandard som gäller, 
men framöver har man planer att inreda hotellrum i husets 
vackra vind.

Vad är det då som driver redan mycket upptagna företagare 
att ge sin in i ytterligare en verksamhet som därtill är en helt 
ny bransch för dem? Svaret verkar enkelt, drivkraften är en 
önskan om att ständigt kunna utveckla både sig själv och 
verksamheten. Att den driften gynnar S:t Anna kan man vara 
helt säker på.

                                                      Barbro Mellqvist
                                                      Näringslivssamordnare

Idéer och entreprenörskap 
frodas i S:t Anna

Tjärholms Skärgårds Café   
i Sankt Anna 

Öppet juni-juli-augusti
fred-lörd-sönd kl 11–17
Telefon Gunilla:
0708-75 22 85
Väg 210, ca  200 m 
efter skylt till 
S:t Anna kyrka, 
ta av Tjärholm 2 km

Gunilla Norén

 Liv Simensen

Skärgårdsbyn planerad



16

0121-15555  0739-624646 www.lumiere.nu/tartfixarn

Eget hantverk             
från utsökta råvaror 

till  det läckra         
på ditt bord

Tårtor                     
Smörgåsar               
Smörgåstårtor              
Hembakat bröd               
Exotiska brickor

      webshop                         
www.jofotex.se

0121-13440

Reatyger för 30:-/m               

Cykelreparationer 
Dragkedjor till jackor 

Syr båtkapell
 Service på Cyklar   

NU 250:- (ord 350:-)
För cyklar ansvaras högst 3 månader

0121-14765

En av Sveriges
största tygaffärer
Massor med

sommarnyheter               
Vardagar 10-18 Lördagar 10-14 Söndagar 11-15

0121-13230 Mån-Fre 10-18 Lörd 10-14
Fixområdet Söderköping

Klipp ut och ta med till butiken

15 % 
rabatt på en valfri vara

Kan ej kombineras med övriga 
erbjudanden. Gäller t.om 31/7 2014

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

Fix-punkten - Öppet var 10-18, lör 10-14

- Vi vill ge den vård och om-
sorg som vi vill välja för oss 
själva och våra närstående, 
säger Petra Bernin, verksam-
hetschef på Geria vårdcen-
tral.

Därför är vi extra glada att 
få så fint betyg av våra pa-
tienter som vi fick i senaste 
enkätundersökningen som 
Sveriges Kommuner och 
Landsting genomfört.  Enkä-
ten mäter patientnöjdhet och 
över hundra frågor får besva-
ras anonymt av slumpvis ut-
valda patienter. Vårdcentra-
lerna vet inte vilka patienter 
som tillfrågas och samtliga 

vårdcentraler i landet ingår i 
undersökningen.

Geria kom på tredje plats 
i Östergötland och hade 
i särklass mest nöjda pa-
tienter i Söderköping. När 
detta skrivs finns det unge-
fär 5.700 listade patienter på 
Geria vårdcentral.

På BVC finns nu Sofia Gus-
tavsson och Lotta Josefsson 
som tillsammans har struk-
turerat upp verksamheten 
och fått tillströmning av nya 
barn. Mycket kommer att 
hända på BVC under året 
och fler barn är välkomna, 

säger Lotta och Sofia.

Ett stort arbete har lagts ner 
på att certifiera oss inom 
ISO 9001 (kvalitet) och ISO 
14001 (miljö). Vi har lagt ner 
mycket arbete på att syste-
met ska vara lättanvänt och 
en tillgång och stöd i varda-
gen. Vi vill inte ha ett system 
för systemets egen skull, 
utan ett verktyg som uppfyl-
ler både myndigheters krav, 
våra egna och patienters 
krav och önskemål, fortsätter 
Petra.

Det händer mycket på Ge-
ria vårdcentral som också 

Utmärkt betyg 
till Geria Vårdcentral

deltar i forskningsstudien 
Hälsolyftet. Gerias patienter 
kommer slumpmässigt att 
få erbjudande om att delta i 
studien. Man får då en hälso-
undersökning som omfattar 
två besök på vårdcentralen 
med bl.a. provtagning och 
bedömning av eventuella 
hälsorisker.

Hälsolyftets viktigaste mål är 
att främja hälsa och förebyg-
ga sjukdom i befolkningen. 
Man ställer frågorna;  Varför 
är det så stora skillnader i 
hälsa mellan människor med 
olika livsvillkor? Hur kan 
man förebygga stressrelate-
rad ohälsa?

För mer info eller boka din medlemsrådgivning 
traningsverket@telia.com  

eller ring 0121-142 61
www.traningsverket.com

Hinner du inte träna?
Vi har lösningen!

Bli medlem nu så får du en  
Nordic Cooker som lagar 
maten åt dig när du tränar.
Dessutom ingår det 2 timmar 
personlig träning.
Allt till ett värde av 2835 kr 
Välkomna!

Erbjudandet gäller t.o m 31 maj 2014
Se mer på www.NordicCooker.se 

Eller http://www.youtube.com/watch?v=OtH5cO7zwrE

Figurtårtor                                     
Smörgåstrtor                                          
Färskt bröd  
Smörgåsar                      

Glass 
Konditorivaror  

0121-13960
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Fabriksförsäljning               
Stödstrumpor

Öppettider
Månd-tors  8-18

Fred 8-15 
Lörd 10-14  
Sönd 11-15
Vecka 27-32  

månd-fred 8-15          
      

Flera nyheter 
på turistinformationen 

i S:t Anna

Fyrhjulsspecialisten 
ATV & Fritid

Precis som tidigare år är det 
Föreningen Sankt Anna-
bygden som driver turistin-
formationen i S:t Anna, på 
uppdrag av Söderköpings 
kommun. I år blir det flera 
förändringar både på plats 
och i programmet. Söndag 
den 29 juni anordnas för för-
sta gången en trädgårdsdag 
tillsammans med projektet 
Tusen Trädgårdar och lördag 
den 2 augusti är det Famil-
jedag med barnteater och 
naturexpeditioner. Taube-
tolkarna blev en succé förra 
året så de är inbokade på nytt 
i juli, strax efter S:t Anna-
dagen som förstås bjuder på 
hantverksmarknad i trädgår-
den.

Sommarsäsongen har i år 
föregåtts av en fördjupad 
kontakt med föreningar, fö-
retag och privatpersoner i S:t 
Anna kring turistfrågor och 
marknadsföring av S:t Anna 
som bygd och under som-
maren fortsätter det arbetet. 
Förhoppningen är att ännu 
fler ska utnyttja möjligheten 
av visa upp sin verksamhet 
för de ca 5000 besökare som 
väntas till turistinformatio-
nen under säsongen, och att
vi tillsammans och på sikt 
ska öka intresset för vår re-
gion, inte bara på sommaren 
utan året runt.

Det gamla vackra bostads-
huset ska fyllas med liv och 

rörelse genom att turistinfor-
mationen i år flyttas in. Här 
blir det också smakprov av 
bygdens hantverk, både som 
utställning och hänvisning 
men också med försäljning. 
Barnen får mer plats med en-
kel natur- och sjövettsskola 
och egen tipspromenad. I 
den gamla uthuslängan finns 
enkla mindre utrymmen att 
låna för den som vill ställa
ut eller sälja sina egna alster. 
De populära trädgårdssäng-
arna har förberetts och vi 
hoppas på en vacker sommar 
med mycket sol, många be-
sök och den härliga avslapp-
nade skärgårdskänslan!

Föreningen Sankt Anna-
bygden

0121-15048
Öppet 

alla dagar
Ringv. 44

www.braskenskrog.se

Mixa din egen sallad

 Färska råvaror & mozarellaost

Restaurang - Pizzeria - Salladsbar
med fullständiga rättigheter

a la carte

H
us

m
an

sk
os

t

10% mot uppvi-
sande av denna 

kupong.            
KAN kombine-
ras med andra            
erbjudanden.                                       

Gäller tom sep-
tember 2014

Välkomna till vår butik  
Nu med massor av Nyheter

Comfort-Trend-Office- 
Hiking- Travel –Sport

Travel i Skinlife och Comfort i Bomull. Nylon knästrumpor, 
Stay Ups och Strumpbyxor.

Sport kompressionsstrumpa med Coolmax i 
foten för vama dagar och ull för kalla dagar.                                                             

En strumpa för alla tillfällen
Välkomna!

www.medisox.se                                                                       
Medisox AB

Ringvägen 44
614 31 Söder-

köping
0121-15940

fax 0121-15941

- Vår nya lokal på Hamra-
området känns som en helt 
riktig satsning, säger Joel 
Ohlsson, som tillsammans 
med Torgny Wågemar äger 
företaget.

Redan efter 2 månader kun-
de vi jämföra med samma 
period åren innan, och vi 
fann att omsättningen ökat 
med 15-20 %.

Vi har också hittat en lösning 
på frågan om terräng för 
övningskörning. Den finns 
strax intill oss och är på hela  
8500 kvm.

Under 1 års tid har Pontus 
Landqvist fått prova på om 
han kan klara verkstadsarbe-
ten trots att han är rullstols-
bunden. Företaget siktar på 
en anställning under året och 
Pontus är tänkt att basa för 
verkstaden. 

Det är många med rörelse-
hinder som väljer en 4-hju-
ling. I Pontus har de nu en 
partner som förstår hela pro-
blematiken och kan hjälpa 
dem att få ett skräddarsytt 
fordon.

- Det kommer hela tiden nya 
produkter och nu har vi möj-
lighet att exponera allt i vår 
nya lokal.

- Ta en titt på allt nytt - ATV 
som vattenskotrar.
                         
                         Vidar Jansson

Pontus

Torgny, Joel & Pontus

Joel vid en ny vattenskoter. Här en för 59900:- 

Märken:
Polaris
CanAm
Sea Doo 
Ranger
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Vi på SkönSkönber

Gör aktiva val för en bättre pension. 
Samlar du allt hos oss 

får du dessutom överblick 
och koll på hela din pension.

Välkommen till Swedbank 
i Söderköping 0121-19700

www.swedbank.se 

	 									•	Klassisk	massage
	 									•	Fibromassage
	 									•	Lotorpsmetoden
	 															-andningsmassage
	 									•	Energimassage

Välkommen	att	boka	tid
0709	68	88	59

Gittan	Lundberg
Certifierad	Massageterapeut

Skönbergagatan	8		Söderköping
www.gittansmassage.se

Kaffe - Te - Choklad - Hudvård 
Ekologiska livsmedel 

Hälsokost 
0121-10043

www.kroonshalsa.se
Klipp ur och ta med annonsen

och du får 10 % på vårt goda kaffe!
(gäller ordinarie priser och t.o.m. juli 2014)

Söderköping

För lite drygt två månader 
sedan så fick invånarna i Sö-
derköping en helt ny möjlig-
het att få reda på vad stadens 
butiker har för erbjudanden. 
Det var då som den nya han-
delsappen lanserades för dig 
som har en smartphone. Ap-
pen som heter iKvarteret ger 
dig som kund möjlighet att 
se vad anslutna butiker har 
för erbjudanden, precis där 
du befinner dig just nu. 

- Appen ger dig som kund 
möjlighet att se erbjudanden 
från butikerna direkt i din 
telefon när du befinner dig 
i närheten, säger sälj- och 
marknadsföringsexperten 
Mattias Hillestrand som är 
grundare till appen och för-
klarar vidare, - Eftersom 
många inte har tidning idag 
och därför inte klipper ut 
kuponger eller annonser och 
tar med ner på stan, så kan 
du nu istället i din telefon se 
vad butikerna har - telefon 
du alltid har med dig - och på 
så sätt få en bättre möjlighet 
att göra bra affärer, fortsätter 
han.

Appen iKvarteret är gratis 
att ladda ner till både iPhone 
och Android-telefoner och 
ger dig som kund möjlighet 
att både utnyttja butikernas 
erbjudanden och slippa fylla 
plånboken med olika stäm-
pelkort, eftersom ett digitalt 
stämpelkort finns inbyggt i 
appen och uppdateras auto-
matiskt vid ett köp i respek-
tive butik.

- Tanken med ett inbyggt 
stämpelkort är dels att du 
som butik kan ha ett stämpel-
kort för att belöna dina lojala 
kunder och för dig som kund 
en möjlighet att samla ihop 
till en bonus, när du handlar i 
butiken, säger Mattias.

Idén till appen kom till ef-
ter månader av diskussioner 
med företagarvänner och 
kompisar och efterforskning 
hos flera butiksägare och 
kunder för att höra om de 
trodde att det skulle funka. 
Det mynnade ut i att appen 
iKvarteret utvecklades som 
ett led i att stötta det lokala 
näringslivet och för att få fler 

Söderköpingsbor att upp-
täcka vad de olika butikerna 
har att erbjuda. Det blir en 
hjälp för lokalbefolkningen, 
men också för turister och 
besökare att ta del av de er-
bjudanden som finns i buti-
ker och restauranger i Söder-
köping.

- Jag kommer från en liten 
by i Västergötland och när 
jag växte upp, så fanns allt 
där. Nu är bara järnhandeln 
och matbutiken kvar. Om jag 
kan bidra till att det inte blir 
så här, så gör jag gärna det, 
menar Mattias Hillestrand 
som nu bott i Söderköping i 
över 3 år.

Appen funkar så här: Du lad-
dar ner den gratis från App-
store eller Google Play. När 
du öppnar den första gången, 
så registrerar du dig med e-
post eller med ditt Facebook-
konto. Efter det så öppnas 
appen och närmsta kvarter 
med anslutna butiker visas 
i skärmen. Vill du använda 
ett erbjudande i en butik, så 
lämnar du helt enkelt över 
telefonen till butiksperso-
nalen som knappar in sin 
butikskod och vad varan 
kostade och återlämnar se-
dan telefonen och du har då 
utnyttjat erbjudandet. 

Handlar du något i butiken 
som inte ligger med i ett er-
bjudande, så gör det att du 
kan få en stämpel i det in-
byggda stämpelkortet istäl-
let. 

- En annan viktig del i ap-
pen är att alla erbjudanden 
går att dela till vänner och 
bekanta och på så sätt kan du 
som kund eller butiksägare 
sprida ett bra erbjudande till 
alla du känner via Facebook, 
Twitter, sms eller mail och på 
så sätt kan varje erbjudande 
bli viralt, säger Mattias och 
det går inte att ta miste på 
entusiasmen hos honom när 
han berättar. Detta är helt up-
penbart ett modernt sätt att ta 
del av de lokala erbjudanden 
som butiker och restauranger 
har och det ger stora möj-
ligheter för näringsidkarna i 
Söderköping att nå ut både 
till lokalbefolkningen och till 
besökare som har en smart-
phone. Kul att Söderköping 
får vara först med detta mo-
derna sätt att handla och vi 
får hoppas att så många bu-
tiker och restauranger som 
möjligt går med. 

Söderköping först ut
Mattias Hillestrand hjälper Söderköpings invå-

nare att handla modernt

Ladda ner appen som visar 
vilka erbjudanden som 
finns just nu i din lokala 
butik, cafŽ eller restaurang!  
iKvarteret-appen finns pŒ 
Appstore fšr iPhone och pŒ 
Google Play fšr Android. 

Ta fšr vana att alltid šppna appen iKvarteret 
i din mobil nŠr du Šr pŒ stan och ska handla, 
fšr att se vad olika butiker, cafŽer och 
restauranger har fšr erbjudanden dŠr du Šr! 

Ny App utvecklad av 
söderköpingsbo

FAKTA OM APPEN 
IKVARTERET: 

  Appen är framtagen fö
hjälpa konsumenter att se vad 
lokala butiker, caféer och 
restauranger har för erbjudanden 
och produkter. 

r att 

  Visar i mobilen de aktu
erbjudanden som finns i butiker, 
caféer och restauranger i 
kvarteret som är närmast dig. 

ella

  Ger näringsidkaren en 
mobil marknadsföringskanal oc
ett digitalt skyltfönster för att vis
upp sina produkter och 
presentera olika erbjudanden. 

h
a

 Ger kunden ett inbyggt digitalt
stämpelkort i butiker, caféer och 
restauranger man handlar i ofta 
med efterföljande 
bonus/rabatt/gåva vid fyllt kort. 

 Bidrar till att lokala
näringsidkares produkter och 
erbjudanden visas för varandras 
kunder i det lokala kvarteret. 

 Ger kunden bra erbjudanden 
rakt ner i telefonen och när m
befinner sig på stan för att handla. 

an

 Laddas ner på Appstore och 
Google Play till din smartphone. 
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Öppet måndagar & torsdagar 9 - 17 

Handla lokalt 
- lev och verka lokalt!

Det har varit en lång och lite 
kylig vår här i lilla Söderkö-
ping eller ”Sörping” som vi 
säger här… men nu stundar 
sommaren och vår stad bör-
jar snart ”blomma upp”. Det 
är just det som mina tankar 
handlar om. - Varför bara 
folkliv på sommaren? Vis-
serligen kommer det mycket 
besökare och turister hit som 
bidrar till folkvimlet, men 
det verkar som om det även 
inspirerar våra Söderkö-
pingsbor, att under somma-
ren komma ut ”på stan”?

Och varför är det så svårt 
för oss innevånare att vara 
”ute” mer på höst och vinter 
halvåret? Vi dock är duktiga 
motionärer i Söderköping då 
vi året runt ser mycket folk 
som promenerar eller joggar 
runt Ramunderberget och vi 
ser väldigt många som rastar 
sina hundar.

Men någon livlig shopping, 
ute- eller krogliv kan man 
tyvärr inte se.

Gator och torg står tomma 
och öde för ofta. Och likaså 
Restauranger och Caféer. 
Visserligen är några verk-
samheter bara öppna under 
sommarsäsongen men det 
är ju i huvudsak uppe i Ka-
nalhamnen. Ute på ”stan” 
finns ett ansenligt antal små 
och trevliga restauranger 
och även något café som är 
kvälls- och helgöppet. 

Jag hade ett bra samtal en 
gång med en krögare, som 
dock lämnade staden med 
sina spanska restaurang till 
förmån för vår stora grann-
kommun i norr. Han är känd 
för de flesta och han sa att 
det var kvinnorna som höll 
uppe kommersen under höst 
och vinter på hans krog och 
i Söderköping. Det var tjej-
kvällar och firande med ar-
betskamrater över en bit god 
mat och mycket gott skratt 
och prat som gällde. Han 
undrade också var den man-
liga publiken höll hus. Ja, det 
kanske stämmer fortfarande 
men det borde finnas intresse 
för alla, män som kvinnor, 
familjer och kompisgäng att 
träffas ute över en liten bit 
mat eller över en fika. Låt 
oss alla komma med idéer 
så att vi kan uppleva mer 
folkliv året runt. Både på ga-
tor och torg, men också runt 
våra ”vattenhål”. Det vill vi 
ha. Det har flera kundunder-
sökningar och enkäter också 
visat.

Det är otroligt viktigt för 
Söderköping att vi tänker 

och handlar lokalt året runt. 
Vi har otroligt många olika 
matställen att välja på här 
trots att vi är en liten stad. 
Ett unikt utbud, även om vi 
också mist en och annan. Vi 
kan ju i och för sig uppmana 
alla krögare att bli mer aktiva 
och marknadsföra sina stäl-
len men vi måste också bli 
bättre på att uppmärksamma 
dem under hela året. Fler 
gäster ger bättre utbud och 
även tvärtom!

Det gäller även för våra bu-
tiker och små serviceföretag 
att försöka profilera sig och 
synas. Det kan vi hjälpas åt 
med. Stadskärnans företa-
garförening ska också vara 
ett nätverk så att företags-
anda och entreprenörskap 
kan växa i vår kommun men 
det är också en styrka i att 
kunna göra marknadsföring 
tillsammans.

En nöjd kund eller gäst är 
dock den bästa marknadsfö-
ringen.

En mycket viktig medspe-
lare är alla fastighetsägare i 
vår kommun. De kan i hög 
grad bidra till att vi har att 
en attraktiv stad med fina 
affärsstråk. Det kräver en-
gagemang och omvärlds-
analys. Det är också viktigt 
att de är med i den framtida 
fysiska planeringen tillsam-
mans med företagen och 
kommunen. Ett fräsch fasad 
och attraktiva affärslokaler 
utgör en förutsättning för ett 
folkliv och shoppingstråk. 
Det kan vi tydligt se på andra 
orter där helt nya affärskvar-
ter växer fram i gamla indu-
strilokaler, bryggerier och 
uttjänta lokstallar. Det gäller 
att ha fantasi, affärssinne och 
intresse för olika värden. En-
treprenörskap helt enkelt.

Jag tycker det lagt alldeles 
för mycket energi på att dis-
kutera antalet parkeringsplat-
ser senaste åren. Låt oss istäl-
let diskutera platser utomhus 
och inomhus, för folkliv, 
uteliv, familjeliv, trivsel och 
glädje - låt oss det bli ett va-
rumärke för Söderköping

Har du som läser det här bra 
idéer och tips så hör gärna av 
dig till mig. Vi välkomnar 
dig också i det framtida arbe-
tet med att förverkliga våra 
önskemål.

Anne-Louise Kroon

Ordförande i Stadskärnans 
företagsförening

lördagen den 24 maj
Kultur I Skymning är en 
rundvandring bland konst-
närers, konsthantverkares, 
fotografers och designers 
ateljeer.

Evenemanget som startade 
2004 går av stapeln i mitten 
av maj. Femton ateljeer och 
designbutiker är inblandade 
och i varje atelje finns, för-
utom ateljeinnehavaren, en 
tipsfråga som anknyter till 
den verksamhet som gäller 
på det stället.

För dem som varit duktigast 
att besvara tipsfrågorna finns 
ett tjugotal konstvinster att 
välja emellan.

Kultur I Skymning har inne-
burit en tätare kontakt mellan 
konstintresserade och konst-
utövare, vilket också varit 
avsikten från början. Mellan 
350 och 500 personer har 
varje år vandrat runt bland 
ateljeerna.

Huvuddelen av dessa kom-
mer från Söderköping med 
omnejd, men även Norrkö-
ping, Linköping, Åtvidaberg 
och Valdemarsvik har varit 
väl representerade.

lilla tidningen har vid flera 
tillfällen haft förmånen att 
få vandra runt till de olika 
konstnärerna. 

Det har varit en både uppig-
gande och rogivande vand-
ring. Många nya kontakter 
har knutits. Intressanta och 
nya konstnärer har nu och då 
tillkommit. 

Vandringen har varit kemiskt 
ren från stress. Varje år till-
kommer också nya konst-
verk att förundras över och 
att beundra. 

blandart tog en gång i tiden 
initiativ till detta trevliga och 
årligen återkommande eve-
nemang.

Nu har du åter möjlighet att 
få träffa våra konstnärer, pra-
ta med dem och eventuellt 
komma över ett älsklingsal-
ster.

Det blir säkert lika trevligt 
detta år. 

                         Vidar Jansson
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Teater Sythercopie sätter i sommar upp en nyskriven famil-
jeföreställning i passande, gemytlig miljö i centrala Söderkö-
ping.

Årets barnteater är nyskriven, speciellt framtagen för Teater 
Sythercopie av Josefin Holst. ”Dubbelmysteriet” är skriven 
efter de välkända böckerna om LasseMajas Detektivbyrå av 
Martin Widmark och Helena Willis. Denna spännande och ro-
liga föreställning för hela familjen spelas i kyrkparken. 

Premiär är onsdag 25 juni för ”Dubbelmysteriet”. Det vimlar 
av mysterier i den lilla staden där böckerna Café- och Tid-
ningsmysteriet är grund för manuset. Mysterier som barnen i 
LasseMajas Detektivbyrå villigt tar sig an att lösa. 

Teatersommaren avslutas i samband med Söderköpings Gäs-
tabud 29 – 31 augusti. Vi återupprepar succén från tidigare 
år men nu med ett nyskrivet manus av Ola Lönnqvist, därför 
kallad ”Det hände på Skällviks borg”. I fjol fylldes både spel-
platsen och gränderna kring Kalle mä pipas stuga av en stor 
spelsugen ensemble och en mångdubbelt större publik. Det 
var knappt att det fanns plats i drothemskvarteren att komma 
förbi. Så boka redan nu in Gästabudet.

Dubbelmysteriet
Vi kommer under lördagen att framföra ”1302 års kröning” 
inne i S:t Laurentii tillsammans med kyrkokören. Ett mäktigt 
samarbete som vi är mycket stolta över.
Vill du veta mer, kontakta gärna producenten till ”Dubbel-

1302 års kröning
Det hände på 
Skällviks Borg

mysteriet” Lotta Holst 073-071 23 87 eller via mejl kontakt@
teatersytheropie.se eller ta direktkontakt med oss i samband 
med våra föreställningar. Varmt välkomna!

Skällviks Borg

Teatersommar

Rekonstruktion av huvudbyggnaden

Ola Lönnqvists modell av hela borgen
Storgatan 7, Söderköping  

0121-21920

www.serander.se

Sälja boende i Söderköping 
eller i skärgården?

Åke Daniel Johan

Anlita oss som 
lokala mäklare, 
vi kan marknaden!
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Staden
&  Rådhustorget
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Storgatan 5 

 Ditt proffs på vigsel- 
och förlovningsringar

Tis 12-16      ons 10-16 
 tor 12-18       fre 10-16  

lör 10-14
Hagatorget 1     0725-080430

brabegagnatnorrkoping.se
brabegagnat.se

bra.begagnat.nkp@telia.com

Egen tillverkning

Etabl 1876

Restaurang Rådhuset
0121-10255

Live musik i sommar
Peter Malmberg, 

Kristian Ring,
och många flera 

Lördagen 14 juni är det dags 
för årets gatufestival Musik 
& Dans på gator och torg. 
Evenemanget är nu inne 
på sitt sjuttonde år. Varje år 
lördagen innan midsommar 
samlas hundratals musiker 
och dansare i alla åldrar på 
stadens gator och torg. Här 
kommer det att finnas ett 
brett utbud att lyssna till, 
alltifrån folkmusik, körsång, 
traditionell gatumusik till 
jazz-, rock- och popmusik. 
För de dansintresserade blir 
det en mängd olika dans-
uppvisningar och prova-på-
workshop. På programmet 
står bland annat folkdans, 
bugg, lindy hop och bolivi-
ansk dans. 

Evenemanget invigs kl.11 på 
Hagatorget, då samtliga med-
verkande samlas för att ta del 
av ett Allspel i sann folkmu-
sikanda. Därefter följer olika 
uppträdande runt om i staden 
långt in på småtimmarna. De 
platser som står i fokus un-
der dagen kommer att vara 
Hagatorget, Rådhustorget, 
Storgatan, Munkbrogatan, 
Skönbergagatan och Söder-
köpings Brunn. 

Nytt för i år är att dagen 
avslutas med en helafton i 
Brunnsladan. Söderköpings 
Storband står på scenen och 
alla inbjuds att lyssna och 
dansa. Gatufestivalen är helt 
gratis för besökare och byg-
ger på ideellt engagemang. 
Bakom arrangemanget står 
Kulturkontoret i samarbete 
med medverkande musiker 
och dansare, Stadskärnan, 
Söderköpings Brunn och 
Rädda Barnen. 

Samma dag arrangeras även 
Junimarknaden av fören-
ingen Stadskärnan. Den 
traditionella marknaden är 
ett bra komplement till gatu-
festivalen och gör att det just 
den här dagen blir speciell. 
Många människor är i rö-
relse och söderköpingsborna 
går man hur huse. Varmt väl-
komna!

Linda Staaf
Kultursekreterare

Musik och Dans 
på gator och Torg

14/6
Foton Thomas Pettersson

Nu har vi fått upp ångan och vill tacka för det varma 
mottagandet och alla glada lyckönskningar vi fått

 
Ta med dig den här annonsen 
när du kommer till oss så får du
10% på ett köp 
eller 20% på en artikel
 
Välkommen till 
Sveriges äldsta bokhandel

Anders & Louise
 
Följ oss på Facebook och på
www.soderkopingsbokhandel.se
eller ring på telefon 0121/100 98
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Kanalhamnen

Är engagemang och personligt  
bemötande viktigt för dig? 

 

Välkommen till Geria vårdcentral 
Ågatan 53, Söderköping, tel 010-105 92 25 

www.geria.se 
 

Vi tar emot patienter från hela Östergötland 

Crêperie & Lanthandel

Tel: 0121-105 42
www.bondenscreperie.se

Kanalhamnen i Söderköping

Välkommen!

Bondens läge är fantastiskt, precis vid Göta kanal. Det går bra att 
boka Bondens som festvåning för stora och små arrangemang året 
runt och under december håller vi öppet för Julbord. Vi öppnar 
fredagen den 30 maj och ser fram mot en ny, härlig säsong.

Äntligen är säsongen här! 
Bondens erbjuder förutom goda crêpes flera 
andra rätter. Crêperiets mat tillagas av fina 
råvaror, en del lokalt producerade. Vi har även 
fullständiga öl-, vin- och mjölkrättigheter.

Förutom god mat i trevlig miljö, kan du som 
gäst erhålla underhållning i form av författar-
kvällar, andra kulturevenemang och musik.

Pelle Forss med personal
Lunchbuffe   A la Carte 

Uteservering & lekplats för barnen
Fullständiga rättigheter 

Å-gatan 27, Söderköping
www.a-cafeet.se    0121-124 30

Årets upplaga av de popu-
lära sommarkvällarna inleds 
med författarserien Bondens 
Bokhylla i Kanalhamn och 
ett besök av författaren Maj-
gull Axelsson. Just nu är hon 
aktuell med den uppmärk-
sammade romanen ”Jag 
heter inte Miriam”, om en 
romsk kvinna som antar en 
judisk identitet för att över-
leva i koncentrationslägret 
Ravensbrück. Många år se-

nare berättar hon sanningen 
om sitt liv för sin familj. En 
mycket stark läsupplevelse 
som blir extra tänkvärd i lju-
set av de senaste årens medi-
ala debatt om romer. Majgull 
Axelsson gjorde ett slutsålt 
framträdande på Bokhyllan 
för några år sedan och biljet-
terna för årets besök kom-
mer med största sannolikhet 
att ta slut fort, så köp biljetter 
snart!

En vecka senare kommer 
journalisten och författaren 
Dan Josefsson till Söderkö-
ping. Josefsson kom förra 
året ut med ”Mannen som 
slutade ljuga - berättelsen 
om Sture Bergwall och kvin-
nan som skapade Thomas 
Quick”. Thomas Quick hade 
erkänt 39 mord och dömts 
för åtta när han för journalis-
ten Hannes Råstam erkände 
att han inte var en seriemör-
dare och därefter fick resning 
och friades. Hur kunde det 
bli så? Dan Josefsson under-
söker rättsskandalen ur alla 
vinklar och förklarar hur det 
hela faktiskt gick till.

Katerina Janouch blev först 
känd som sexrådgivare i 
veckotidningar, men har på 
senare år gjort sig ett större 
namn som författare. För de 
minsta har hon skrivit bil-
derböckerna om Ingrid och 
för de vuxna kommer hon i 
sommar ut med ”Blodssyst-
rar”, den efterlängtade sjun-
de delen i romanserien om 
barnmorskan Cecilia Lund. 
Den 30 juni berättar hon om 
sitt författarskap på Bondens 
Crêperie & Lanthandel.

Sara Lövestam inledde sin 
karriär som författare med att 
2009 vinna en manustävling 
med vad som sedan skulle 
komma att bli debutroma-
nen ”Udda”. Hon har sedan 
dess gett ut flera romaner, nu 
senast ”Hjärta av Jazz” som 
är en varm berättelse om den 
oväntade vänskapen mellan 
en mobbad tonåring och en 
gammal man boende på ett 
ålderdomshem. Kärleken 
till jazz och Povel Ramel för 
dem samman och förändrar 
bådas liv. Sara är även aktu-
ell med ”Grejen med verb”, 
en bok om grammatik som 
är både väldigt underhål-
lande och lärorik och som 
ligger på försäljningslistor 
över hela landet. Den 21 juli 
gör hon ett framträdande 
som kommer att tilltala såväl 
romanläsare som grammati-
kälskare.

Veckan efter det är det Mi-
kael Bergstrands tur. Han är 
författare och journalist och 
bodde flera år i Indien. Dessa 
erfarenheter har han använt 
sig av i sina böcker ”Del-
his vackraste händer” och 
”Dimma över Darjeeling”, 
som på ett underfundigt och 
många gångar dråpligt sätt 
skildrar en bitter medelålders 
mans möte med Indien. De 
levande beskrivningarna av 
landet kombinerat med en 
stor portion humor har vun-

nit både läsares och kritikers 
hjärtan. Mikael har även gett 
ut flera deckare som utspelas 
i Malmö samt arbetat flera år 
på Sydsvenskan. Fler namn 
för sommarens upplaga av 
Bondens bokhylla kommer 
att tillkännages, så håll utkik!

Bondens Crêperie & Lant-
handel fortsätter också med 
de mycket uppskattade mu-
sikkvällarna “Torsdagar på 
Bondens”. Sommarens pro-
gram bjuder på 5 musikalis-
ka kvällar med allt från låg-
mälda visor, pop, progg till 
blues och rock & roll. Först 
ut 3 juli på Crêperiets intima 
scen är Irma Schultz som 
började turnera med Reeper-
bahn och sedan gjorde solo-
karriär med listframgångar 
som ”Precis som du” och 
”Stureplan”. Därefter kom-
mer Jimmi Uller Band med 
medlemmar så som Lennart 
Ekdahl och Ola Engström. 
Bandet bjuder främst på rock 
och blues och tolkar bland 
annat Rolling Stones, The 
Beatles, Jimmy Hendrix 
och John Mayell. Den 17 
juli får vi lyssna till Staffan 
Hellstrand som började sin 
karriär redan på 90-talet då 
han slog igenom med låten 

”Lilla fågel blå”. Han är idag 
välkänd både som musiker, 
låtskrivare och producent.  
Den 24 juli blir det en kväll i 
nostalgins tecken med Lasse 
Tennander som var aktiv i 
den progressiva musikrörel-
sen under 70-talet och slog 
igenom 1976 med den poli-
tiska LP:n ”Alla är vi barn i 
början”. Sist ut på är Anna 
Järvinen, den mycket per-
sonliga sverigefinska sång-
erskan och kompositören 
som spelade i musikgruppen 
Granada innan hon satsade 
på solokarriär. Hon har sam-
arbetet med artister som Olle 
Ljungström och Melody 
Club och har grammisnomi-
nerats ett flertal gånger. 2013 
medverkade hon i Melodi-
festivalen med låten ”Pors-
lin”. Biljetter släpps i början 
av juni och säljs på Bondens 
Crêperie & Lanthandel samt 
på Söderköpings Bokhandel. 
Bakom evenemanget står 
Söderköpings teaterförening 
tillsammans med Bondens 
Crêperie & Lanthandel och 
Information, kultur och tu-
rism, Söderköpings kom-
mun. 

Varmt välkomna!
Liza Bäckström 
och Linda Staaf 

Musik, gripande levnadsöden, 
nostalgi och rättskandaler 

på Bondens i sommar!

Irma Dan

Medverkande bl a
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Den 4 juli går Gylleneskräp-festivalen av stapeln På Vadstena 
slott för andra året. (se film om förra årets på www.gyllene-
skrap.se ) Det ska bli tradition och flera stora artister ställer 
upp ideellt för att det ska bli så. Tema är miljömålen och det 
blir sagoläsning, teater, musik, lekar, experiment, mm, för alla 
åldrar. 

Bakom konceptet står Roland Arvidsson, f.d. Naturvärnet i 
Söderköping, idégivare, författare och illustratör och Anders 
Carlsson, forskningskommunikatör på Liu och musiker. De 
förverkligar sagokonceptet i företaget Professor Gullströms 
värld AB och föreningen Gyllene skräp.

Det händer mer kring Vättern 
Sagoprofilen Professor Gullström ska bli ciceron för den po-
sitiva utvecklingen i Östergötland. Kommunerna i länets väs-
tra del har gått ihop om ett större projekt, där ett äventyr på 
webben ska nå ut till skolan och turismen. Det blir fin PR för 
Vätterbygden. Ett delprojekt man arbetar med nu ska visa hur 
Reningsverket i Motala fungerar. Roland har skapat en anae-
rob bakterie, Anna Erob, som Professorn följer i biogaspro-
cessen. Anna ska också bli animerad sångerska, med röst av 
en känd artist. Av någon anledning drar Professorns sagovärld 
till sig både kända artister och sakkunniga. Det finns också sa-
goböcker om Professor Gullström. Den senaste, ”Prinsessan 
Sagas saga” handlar om länets natur och släpps i maj och ska 
(i skrivande stund) överlämnas till vår nya hertiginna Prin-
sessan Estelle, vid en invigning i trakten. Rolands bokgåva 
representerar här Motala, Vadstena och Ödeshög. Böckerna 
finns även i Söderköpings bokhandel.

Professor Gullströms sagovärld
Professorn är en snäll, men lite lättirriterad forskare som bor 
vid Vätterns strand. Han tar motvilligt på sig att passa ”pro-
fessorsgänget”, ett gäng försigkomna barn. Han är världens 
sämsta barnvakt och ger barnen uppslag till olika aktiviteter 
för att få vara ifred. Dessa aktiviteter brukar leda till riktiga 
äventyr. Upplägget är pedagogiskt med humor och spänning. 
(kolla www.sagoriket.se )Sagovärlden kom till när Roland 
var barn. Miljön var Söderköping och skärgården i början av 
60-talet. Det började som en låtsaskompisvärld ihop med en 
barndomskamrat. 1991 försökte han få med kommunen på en 
turistidé för barnfamiljer. Det lyckades inte. Sagovärlden tog 
sen form under åren i Naturvärnet, men den kom aldrig till 
någon större användning. Klimatet var för hårt i Söderköping.

Idéutvecklingen tog fart för drygt 10 år sen 
Efter avhoppet från Naturvärnet i Söderköping 1999, följde 
ett par år av utbrändhet, med spår i hälsan än idag. Som reha-
bilitering utvecklade Roland skriv- och tecknartalangen i ett 
projekt på ABF i Norrköping. ”Kan man inte genomföra det 
man är bäst på, får man ta det man är näst bäst på.” Talangjä-
garen Lili Pettersson upptäckte hans förmåga och självförtro-
endet kom igen. En turismentreprenörs-förening som skulle 
sammanlänka orterna längs Dalslands och Göta kanal, ”Den 
sagolika vägen” kom till. Det var svårt att få de olika kom-
munerna att samverka, men det blev några projekt här och 
där. Bl.a. gjorde VG-regionen en vetenskaplig studie om hur 
sagorna om Professor Gullström fungerade i skolan och re-
sultatet blev toppbetyg. Den positiva feedbacken ledde till att 
skrivandet fick rejäl fart. Skådespelaren Peter Harryson kom 
med på tåget.  Det var en rolig tid. 

Under resan på Göta kanal hoppade Anders Carlsson på. Det 
blev provfilmning för teve med fotografen Mattias Klum som 
gestaltade Professorn och projekt Gyllene skräp kom till. 
”Skräp är värt sin vikt i guld – om man använder det.” Teknis-
ka verken i Linköping finansierade en teater på temat och dör-
rarna öppnades i Östergötland. Vadstena slott och Vätterkom-
munerna slöt upp, liksom länsstyrelsen. Vadstenafestivalen 
har blivit en tradition, ett renässansprojekt – ljusets återkomst 
efter medeltiden. En manifestation över länets utveckling på 
miljöområdet. Roland kände sig hemma igen, när landshöv-
dingen öppnade Gylleneskräp-festivalen med orden: ”Jag vill 
härmed hälsa Professor Gullström välkommen hem till vårt 
fina Östergötland efter de vilda äventyren i Väst.” 

Professor Gullström och Martin Emtenäs

Professor Gullström och vår Landshövding

Stort genombrott 
för Roland Arvidsson

Roland Arvidsson skapade ”Sveriges 
största klassrum”. Det var inriktat på 
utveckling av utomhuspedagogik för 
barns och ungas förståelse för vår 
miljö. Internationella samarbetspart-
ners var etablerade, t ex med Teknis-
ka Universitetet i Berlin. Allt var på 
gång. Men stödet från Söderköping 
uteblev.

Roland sökte nya vägar. På andra 
platser.  Nu är han etablerad där - 
eftertraktad och hyllad för sina insat-
ser. 
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Norr
Dina företag 

En gång Beckers-kund alltid 
Beckers-kund

Telefontid vard 8 - 9. Jour dygnet runt. Alla djurslag. 
Drop in onsdagar 17 - 19 för vaccinering och enklare 
åtgärder (gäller ej Valdemarsvik). I övrigt mottagning 

efter tidsbeställning.

Norrköping     Söderköping    Valdemarsvik

Hos oss kan du alltid välja mellan ett 60-
tal väl iordningställda begagnade bilar

För din trygghet är vi MRF-anslutna

Vi har mer än 50 års erfarenhet 

Ditt val av oss vårdas omsorgsfullt

Välkommen till Beckers Bil!

www.all-glas.se

Norrköping Risängsgatan 15 
Skärblacka Bergslagsvägen 24

Söderköping Alviksgatan 2  
011-100600

010-1229060     010-1229110      010-1229100

KIRURGI - MEDICIN - FODERRÅDGIVNING   
ID-MÄRKNING - ULTRALJUD - VACCINERING  

KASTRERING

År 2015 är det 50 år sedan 
kapellet på Västra Gärdshol-
men invigdes. Föreningen, 
stiftelsen, som driver verk-
samheten och som äger ön 
och byggnaderna bildades 
dock ett par år tidigare, och 
uppförandet av kapellet star-
tade redan under senare de-
len av 1950-talet.

Hilding Bielkhammar och 
hans hustru Gertrud ägde 
då sedan några år tillbaka 
ön Västra Gärdsholmen 
i  S:t Anna skärgård. Där 
hade de uppfört en mindre 
sommarstuga, numera inte 
längre kvar, och där vistades 
de med sin familj då och då 
under sommarhalvåret. Och 
där på öns högsta punkt be-
slutade Hilding att uppföra 
ett kapell. Från början hade 
han planer på att restaurera 
S:t Anna gamla kyrka, då 
mer eller mindre en ruin. 

Han fick dock inte tillstånd 
till det, något som han önskat 
bl a beroende på att han var 
född i S:t Anna och på kyr-
kans begravningsplats finns 
gravarna efter flera av hans 
förfäder och släktingar. Men 
så blev det således inte.

Som ung hade han på ett eku-
meniskt möte i Stockholm, 
lett av dåvarande  ärkebi-
skopen Nathan Söderblom, 
fått en stark upplevelse och 
känt att kristendomens olika 
inriktningar måste samverka 
och kunna verka tillsam-
mans. Den tanken fanns sä-
kert i hans bakhuvud när han 
en höst under 1950-talet står 
på Västra Gärdsholmen och 
letar efter sin son, som inte 
kommit åter till bostaden un-
der en häftig höststorm, var-
vid Hilding, enligt bevarade 
anteckningar, lovar att upp-
föra ett kapell på ön om han 

återfinner sin son. Kapellet 
står på plats och sålunda för-
står vi att sonen kom välbe-
hållen hem.

Arbetet inleddes med att 
bära sten från öns stränder 
men även från andra strän-
der. Familjen jobbade, hus-
trun, sönerna Stefan och 
Öivind och dottern Birgitta, 
men även familjens vänner. 
Från Breviks pojkläger en-
gagerades starka pojkar som 
stenbärare, från Norrköpings 
gymnasieskola kom skole-
lever på friluftsdag för att 
bära sten osv. Målsättningen 
var att uppföra en kopia av 
S:t Anna gamla kyrka, kyr-
kan från medeltiden, och att 
uppföra den utan maskinella 
insatser. Murarna restes och 
bruket blandades för hand, 
trä togs från angränsande 
skogar och sågades, kanske 
inte helt manuellt, men enligt 
gamla lokala metoder. Och 
så höll man på. Specialister 
engagerades när det gällde t 
ex plåtarbeten och hela tiden 

lyckades Hilding Bielkham-
mar få mycket av arbetet ut-
fört utan kostnad eller för en 
ganska ringa sådan. Och så i 
slutet av våren 1965 stod ka-
pellet färdigt för invigning.

Kristi Himmelsfärds Dag 
1965 anlände till ön särskilt 
utsedda representanter för ett 
stort antal kristna samfund 
för att inviga kapellet genom 
att tillsammans genomföra 
en ekumenisk gudstjänst en-
ligt en för ändamålet speciell 
gudstjänstordning. De delta-
gande prästerna, pastorerna 
m fl, gick i samlad grupp från 
den lilla stugan på ön, kallad 
kaplansstugan, till kapellet. 
På ön fanns gäster och besö-
kare som enligt Hildings no-
teringar uppgick till närmare 
2 000 personer, ute på redden 
låg små och stora båtar från 
vilka besökare bevittnade 
den unika händelsen.

Därefter har verksamheten 
på ön utvecklats och för-
ändrats. Ön och byggna-

derna, som från början var 
privatägd av familjen Bielk-
hammnar, ägs numera av en 
särskild stiftelse. En särskild 
byggnad har tillförts i vilken 
veckovärdarna kan bo under 
den period kapellet hålls öp-
pet, en kaffestuga, en sjöbod, 
toalett och förråd har undan 
för undan tillkommit. Varje 
år sedan starten har i regel 
minst en ekumenisk guds-
tjänst firats och varje år har 
många olika kristna samfund 
förrättat egna gudstjäns-
ter. Ett stort antal dop, både 
barndop och vuxendop, och 
ännu fler vigslar har genom-
förts och genomförs varje år. 
Totalt har ca 750 vigslar ägt 
rum på ön och ungefär halva 
antalet dop förrättats.

Capella Ecumenica besöks 
varje år av gudstjänstbesö-
kare, dop- och vigselgäster, 
men även av ett stort an-
tal helt vanliga turister och 
besökare. Många kommer 
resande i egna mindre båtar 
men många med de större 
fartyg som har regelbundna 
skärgårdsturer under som-
maren eller annars kommer 
man från företag och orga-
nisationer i inhyrda båtar. På 

ön får man som turist och be-
sökare kontakt med  vecko-
värdarna, information om 
verksamheten, möjlighet att 
få besöka kapellet, förrätta 
en kortare andaktsstund om 
så önskas, och inhandla enk-
lare souvenirer.

För att döpas eller vigas i ka-
pellet och på ön måste man 
betala ”hyra”, vilket man 
även måste göra för att få 
använda öns hamn för över-
nattning. Verksamheten är 
ekonomiskt helt beroende 
av försäljning, hamnavgifter, 
besöksavgifter från större 
båtar och gåvor, kollekt mm 
från de närmare 10 000 år-
liga besökarna. Verksam-
heten fortsätter som vanligt 
med gudstjänst varje söndag 
under tiden juni-augusti  och 
jubiléumsåret 2015 kommer 
bl a att extra uppmärksam-
mas genom att Capella Ecu-
menica inför 2015 ger ut en 
särskild jubiléumsbok som 
på olika sätt belyser kapellets 
50-åriga verksamhet.

                        Ola Lönnqvist

Capella Ecumenica
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vid norra infarten

Bodil Kärnfeldt
bodilochrune@telia.com

En ”kändis” fyller år
- Folktandvården

Matbutiken i Söderköping som erbjuder: 
manuell Fisk-, Ost- och Delikatessdisk

Salladsbar och Färdiga matlådor              
för avhämtning 

Din färskvarubutik i Söderköping          
Välkommen              till oss!

Pelle med personal

Hemköp Söderköping 0121-19690
Öppet 8-21 alla dagar N
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Den första Folktandvårds-
kliniken öppnade i Söderkö-
ping 1 juli 1963.

Fyller alltså 51 år i sommar.
Redan 1924 satte riksdagen 
till en tandvårdsutredning. 
1938 kom beslutet att starta 

Folktandvården i Sverige.
Sedan tog hela 25 år innan 
Söderköping fick sin första 
Folktandvårdsklinik. Klini-
ken låg då i den nybyggda 
fastigheten vid Hagatorgets 
västra sida, under öppnade 
Ica- Trollet. Man öppnade 
blygsamt med en tandläkare 
Adolf Godager, många Sö-
derköpingsbor minns säkert 
den sympatiska och lugna 
norrmannen som arbetade 
flera decennier i Söderkö-
ping

Från början omfattade 
Folktandvården endast 
barntandvård,men har under 
åren byggts ut att även om-
fatta vuxna och specialist-
tandvård.

Det verkade ha funnits ett 
uppdämt behov av tandvård 
i staden. Patienterna ström-
made till. Snart anställdes yt-
terligare ett antal tandläkare 
och sköterskor, personalstyr-
kan utökades dessutom med 
tandtekniker, sterilbiträde, 
receptionist.

Snart hade man vuxit ur lo-
kalen och kliniken flyttade 
1981 till den nya fastigheten 
på andra sidan torget, där 
det fortfarande ligger. Även 

denna gång med Ica-trollet 
under sig. 

Kliniken hade mellan åren 
1967-84 också en liten filial 
i anslutning till Storängens 
vårdhem. Dessa patienter an-
slöts sedan till kliniken nere 
på staden. 

1974 kom den stora tand-
vårdsreformen för vuxna, då 
kunde man få statligt stöd. 
Flera olika tandvårdsför-
säkringar har förekommit 
genom åren. Nu har man 
en viss ersättning från för-
säkringskassan beroende i 
vilken ålder man är, ett hög-
kostnadsskydd finns också. 
Barn och ungdom har fri 
tandvård tillochmed 19 års 
ålder.

De som tidigare önskade 
privat vård för sina barn fick 
betala själva. Så kom nya 
regler och man fick fri tand-
vård hos den vårdgivare man 
själv valde. Lite krångligt var 
det, man var först tvungen att 
skaffa en tandvårdscheck, 
denna är borttagen nu. Idag 
är det ca 90 %av alla barn 
och ca 40% av alla vuxna 
som söker sig till Folktand-
vården.

Så tittar vi in lite på Söder-
köpingskliniken. Det första 
man ser är ett stort ljust vänt-
rum med öppen reception. 
De 10 behandlingsrummen 
är också stora och ljusa och 
mycket modernt utrustade. 
Kliniken har 6500 listade pa-
tienter jämt fördelat på barn 

och vuxna. Någon kölista 
förekommer inte, och man 
kan ta emot flera. På kliniken 
som disponerar ca 600 kvm, 
arbetar idag 15 personer va-
rav fem tandläkare.

Det har varit stora föränd-
ringar i yrket för alla perso-
nalkategorier. Utrustning, 
metoder, material allt har för-
ändrats ex använder man inte 
amalgam längre. Datajour-
nal och digitalröntgen är en 
annan. Det tar 0,12 sek att ta 
en bild idag, strålningsrisken 
har därmed blivit minimal.

Tandsköterskans yrke har, 
från att ha varit enbart as-
sisterande, förändrats till ett 
självständigt arbete.

Genom delegering och fort-
bildning har många arbets-
uppgifter, som tidigare bara 
en tandläkare fick utföra, till-
delats sköterskan, detta inne-
bär naturligtvis mera ansvar 
och omväxling.

Detta kan de tre trotjänarna 
Karin, Gunilla och Ker-
stin vittna om. Sammanlagt 
har de tre arbetat 109 år på 
Folktandvården, hos dessa 
sköterskor kan man finna all 
önskvärd rutin och kompe-
tens. Det vittnar också om att 
det är en trivsam arbetsplats.
Att patienterna också trivs, 
kan en äldre kvinna berätta 
om, som var den första pa-
tienten när kliniken öppnade 
och fortfarande går kvar.

                        Bodil Kärnfelt

Gunilla kollar Elias
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Har ni stubbar
som ska bort?  

 

Ring Bottna Stubbfräsning AB, 
vi finns tillgängliga varje dag 

året runt. Tel: 0730-595080 eller 
Mail: info@bottna-stubbfras.se

Vi har även samarbete med 
Yrkesarborist Öst för lätta och 

avancerade trädfällningar.

0730-595080

Kära läsare!
Återigen dags för ett litet mat och vintips.

I skrivande stund, som började med att solen stod högt på 
himlen och väckte mig, inser jag plötsligt att våren äntligen 
har kommit för att stanna och sakta gå över mot varma och 
ljuvliga dagar.

Vid frukostbordet satt jag och min 5 åriga dotter Alicia och 
diskuterade vad vi skulle ha till söndagsmiddag denna vackra 
dag. Alicia utropade glatt att hon minsann ville ha Lax med 
kallsås. Det vill säga min hemgjorda romsås.

Sagt och gjort och en flaska chardonnay lades in på kylning. 
Jag kommer ihåg att när jag var liten var lax det man bara 
åt vid högtider eller vid en finmiddag. Torsk var vardagsmat.
Idag ser det helt omvänt ut till min glädje. En riktigt fin färsk 
lax går inte av för hackor.

Denna fisk gör sig lika bra på grillen som i stekpannan och 
varför inte köra en grillad firre nu när säsongen nalkas. Jag 
steker min i panna denna gång med smör för jag gillar smaken 
som framhävs, när man använder riktigt smör. 

Tillsammans med en klassisk romsås och kokt potatis blir det 
inte något över till någon matlåda i vår familj i alla fall.

Som dryck till middagen blev det en chardonnay, och till de 
icke myndiga och bilburna personerna så blev det en vanlig 
alkoholfri äppelcider. Även desserten blev det Alicia som 
bestämde. Det skulle vara glass! Så här blev det det enklast 
möjligaste, och inga konstigheter alls utan vaniljglass med 
chokladsås och strössel.

Lax med romsås 4 pers
• 800gr färsk lax
• potatis efter eget tycke
• haricot verts
• 1 citron

Mat- och Vintips 
Denna gång:
Grillad lax med romsås 
och en chardonnay

Mikael Malmkvist är en glad zyba-
rit på 44 år med passion för mat & 
dryck. Han driver idag företaget Vi-
boTec AB tillsammans med sin hus-
tru Maria, har fyra barn allt ifrån 
åldrarna 3-20 år, så han vet att han 
lever vissa dagar.

För vinentusiaster är ett medlem-
skap i Munskänkarna en självklar-
het. Om den underbara värld som 
döljer sig under det enkla uttrycket 
”mat & vin” ska han skriva i lilla 
tidningen     - om  härliga rätter och 
därtill passande viner.

Vi lämnar ordet till Mikael 
mikael@vibotec.se

Vinet till laxen
Jag har valt en chardonnay 2012 Rodney Strong 
från Sonoma County i norra Kalifornien 

Pris: 129 kr, artnr: 6471

Druvsort : Chardonnay är en fantastisk och vår 
absolut mest älskade druva enligt många vin-
kännare. Denna druva vinner på att få slumra 
en stund på ekfat, där den präglas och tuffar 
till sig lite i sin karaktär. Den får också sätta sin 
prägel på finvin som chablis och champagne.                                                                                                                                       

Smak: inslag av nötter, smör, citrus, äpple och 
vanilj                                                                                        

Doft: sötaktig fruktighet med inslag av vanilj, 
äpple, citrus och till och med lite kola i vissa fall.

Hemgjord vaniljglass
• 3 dl vispgrädde 40%
• 3 dl mjölk gärna gammaldags
• 100 gr socker (här kan du även prova lite rå       
                socker eller honung som tillsatts)
• 1vanilstång
• 2 ägg
Dela vaniljstången och skrapa ur fröna, blanda mjölk va-
niljstång samt frön i en kastrull.
Koka upp snabbt och ställ sedan åt sidan, vispa socker och 
ägg till en jämn smet. Ta bort vaniljstången och blanda ner 
socker och äggen i mjölken och vispa under tiden.
Värm upp mixen sakta (max till 85 gr) tills den blir tjock 
som vaniljsås ungefär.
Låt mixen svalna och tillsätt den ovispade grädden och in 
med mixen i kylen.
Sen är det dags för mixen att åka ner i glassmaskinen till 
önskad konsistens.
Chokladsås. Ja här får jag erkänna att det blev fuskvarianten 
på tub.

• 1 rödlök
• ett knippe färsk dill ca 20-30gr
• 1 burk stenbitsrom röd
• 2,5 dl cremefraiche
• 4-5 msk majonnäs 
• 4-5 msk gräddfil
• salt/peppar

Dela laxen i 4 delar, salta peppra och droppa ci-
tron över laxen, låt den dra i ca 30 min.
Under tiden gör du romsåsen:
Hacka löken mycket fint och även dillen, men 
spara några kvistar till garnering.
Blanda lök, dill, rom, cremefraiche,  majonnäs 
och gräddfil
Smaka av med salt/peppar och lite citronsaft.
Stek sedan laxen på medelhög värme ca 2 min 
per sida 
Servera med kokt potatis och haricot verts 
Och en god sval dryck till.

Drycken till desserten
Portvin från Portugal.
Den spanska floden Duero byter skepnad och får 
namnet Douro när den passerar gränsen över till 
Portugal. Här på kullarna och vid flodens vackra 
dalgångar framställs Portugals stolthet Portvi-
net. Det görs i flera distrikt och i en uppsjö av oli-
ka stilar. Portvinet har producerats i flera hundra 
år och blev en självklar handelsvara inte minst 
till England som mer eller mindre har portvinet 
som nationaldryck. Mitt val blev av port blev en 
Offley Cachucha.

Pris: 122 kr  Artnr: 8106
Smaken är framträdande sötaktig och lite knäck-
ig med inslag av örter och aprikos

Doften påminner av blommig citrus och örter
Avlutningsvis önskar jag er en underbar vår att 
fröjdas i med mycket god mat och dryck tillsam-
mans med nära och kära.

Skål bröder & Systrar           Mikael Malmkvist
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Öppetti  der   

Må-tor      
10-17

Fre 10-15
el enl ök per telefon

0121-10 100
Rörservice AB
Virkesgatan 6
Söderköping

NyttjaROT-avdraget!50% avdrag på 
installations-kostnadenUpp till 50.000:-

Vår badrumsutställning växer vidare
Vi  har komplett erat 
vår utställning med 
Hafa badrum, nya 
kampanjerbjudanden 
varje månad. 
Kom gärna in ti ll oss 
och jämför priser. 

Funderar ni på att  renovera ert badrum hjälper vi ti ll 
med hela projektet. Ett  badrum - en kontakt!

Varmvatt enberedare
Vi monterar beredare 15-300 liter 
för villa och friti dshus.

Ring och boka din
installati on 

NYHET! 
Nu är vi återförsäljare för 

Afflux water 
avsaltningsanlägningar

Att skolan i S:t Anna är 
vacker håller de flesta med 
om. Det stora gula skolhuset 
från 1902 är välbevarat och
är det äldsta skolhuset i Sö-
derköpings kommun som 
fortfarande används som 
skola. 1999 gjordes en om- 
och tillbyggnad där det gam-
la huset fick en modernare 
tillbyggnad, som smälter 
ihop fint med det gamla. S:t
Anna skola har en aktiv och 
engagerad föräldrafören-
ing som bland annat arbetar 
med klimat, utveckling och 
utemiljöer. I skolan finns 
förskola, grundskola F-6 och 
fritidshem och skolan erbju-
der undervisning med mu-
sikprofil från årskurs 4.

I april 2014 hölls en medbor-
gardialog i skolan där man 
diskuterade skolans framtida 
utveckling. I höst sjunker 
elevantalet kraftigt då de 
äldsta eleverna börjar hög-
stadiet i stan, samtidigt som 
förskolan har fler barn än på 
länge. Här emellan finns ett 
antal årskurser med väldigt 
få elever och frågan är nu 
hur vi ska agera för att fylla 
skolan.

Skolinspektionens 
tillsyn
Skolinspektionen genom-
för regelbundet en tillsyn i 
landets skolor. Under första 
halvåret 2013 granskades 
421 grundskolor och av 
dessa var det bara 34 som 
inte fick några påpekanden. 
S:t Anna skola var en av 
dessa 34, vilket är ett mycket 
gott betyg eftersom gransk-
ningen går ut på att leta efter 
brister. 

Skolinspektionens enkät 
bland vårdnadshavare i S:t 
Anna skola visar bland annat 
att möjligheten till delaktig-
het och inflytande upplevs 
avsevärt större i S:t Anna än 
i landet i genomsnitt. Studie-
ro, trygghet och utveckling 
får också högt betyg, precis 
som de flesta områden i en-
käten. Eleverna säger själva 
i sin enkät bland annat att lä-
rarna förklarar och stöttar på 
ett bättre sätt än vad elever i 
landet i genomsnitt upplever, 
och att skoluppgifter anpas-
sas till varje elev. De två se-
naste åren har samtliga elev-
er i årskurs 3 nått kraven för
godtagbara kunskaper i de 
ämnen där det finns kun-
skapskrav angivna. Även 

i årskurs 6 har måluppfyl-
lelsen varit 100-procentig i 
samtliga ämnen under de år 
redovisningen gäller.

En fantastisk ute-
miljö
Skolgårdarna i landet krym-
per trots att befintlig och ny 
forskning visar att barn be-
höver yta och goda utemil-
jöer för sin inlärning. Fysisk 
aktivitet och en god utemiljö 
anses göra att eleverna tar 
till sig kunskap på ett bättre 
sätt. Forskning visar att för-
skolebarn och skolbarn med 
tillgång till gröna gårdar har 
bättre koncentration och 
känner sig mer alerta. Och 
det som har betydelse är hur 
stor yta barnen kan leka på, 
hur varierad ytan är och hur 
mycket grönt den innehåller.
Kanske känner de flesta till 
Sankt Anna Miljö- och Näri-
drottsplats, om inte så är den 
väl värd ett besök. Här  finns 
ett utbud som slår de flesta 
skolgårdar med bland annat 
motorikbana, pulkabacke 
och skidspår, boulebana, 
pulsarena med konstgräs, 
fotbollsplan, löparbana och 
hoppgrop. Här finns också 
en miljöträdgård, ett sam-
lingshus med bänkar och 
eldstad och en egen våtmark. 
Miljö- och Näridrottsplatsen
drivs av Föreningen Sankt 
Annabygden men står till 
skolans förfogande. Här 
finns möjlighet till den lek 
och återhämtning som visar 
sig vara viktig för inlärning, 
koncentration och pigga 
barn.

Framtiden börjar 
nu!
Det finns mycket att vara 
stolt över med S:t Anna sko-
la, inte minst den uppskatta-

de och engagerade persona-
len. Klart är att en bygd som 
ska vara levande året runt be-
höver sin skola och att sko-
lans framtid är beroende av 
att det finns tillräckligt med 
barn. Vi har redan startat en 
diskussion och ett arbete 
tillsammans med Söderkö-
pings kommun. Kanske kan 
vi som bor eller semestrar i 
S:t Anna fortsätta att fundera 
över vad vi kan göra för att 
välkomna fler barnfamiljer 
till bygden, och hur vi bäst 
kan sprida budskapet om att 
vi kan erbjuda många fler 
barn en fantastisk skoltid i 
en trygg, flexibel och stimu-
lerande miljö, nära hav och 
skog.

Låt oss börja med att 
fira! Fredagen den 
6 juni anordnar vi 
för första gången ett 
nationaldagsfirande 
på S:t Anna skola och 
Miljö- och Näridrotts-
plats, hjälp oss genom 
att besöka oss då. Här 
blir det femkamp, tips-
promenad och korv-
grillning, öppet hus i 
skolan, utställningar 
och musik. Program-
met uppdateras så håll 
utkik på www.sanktan-
na.com och www.
sanktannabygden.se. 
Varmt välkomna att 
delta i utvecklingen av 
S:t Anna skola!

Föreningen Sankt Anna-
bygden

Nationaldagsfirande 
för framtiden 
i S:t Anna skärgårdsskola

Turistinformationen i S:t Anna
Öppet 21/6-31/8 kl 10-17 i Nedre Lagnö
0121-185 00, turist@sanktannabygden.se
Mer info: www.sanktanna.com Välkommen!

Sommar i S:t Anna
Trädgårdsdag 29/6
kören Locktoner kl 14
S:t Anna-dagen 19/7, Marianne Wiik kl 14
Taube-tolkarna 24/7 i trädgården kl 15
Familjedag 2/8 med barnteater och Ekoturen
Östgötadagarna 6-7/9 med hantverk

Missa inte Nationaldagsfirandet
på S:t Anna skola 6 juni!

6 juni  Start kl 10.00
C: 100  M: 57  Y: 0  K: 40

C: 5  M: 100  Y: 71  K: 22

C: 0  M: 1  Y: 0  K: 51

CMYK 
COLOURS

6 juni6 juni  Start kl 10.00

Flyg- och familjefest!  
Stegeborg

Se program som 
uppdateras på
www.maf.se
För mer info
tel: 0706-71 95 12

• Konstfl yg: Rune Liendahl med Jak, 
Daniel Ryfa aerobatic pilot

• Rundturfl ygning med helikopter
• Godisbombning från modellplan 
• Uppvisning med modellplan, 

minihelikoptrar, fl ygsimulator 
• Musik med Blackbird m.fl .
• Gammal och ny teknik 
• Utställning och servering, mm

Daniel Ryfa 
aerobatic pilot

2014
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Vikbo landet

”Skriver om livet, mitt i 
livet. Allt som händer, stort 
och smått.
Ser till att hitta glädjen och 
skrattet i allt som sker, även 
det obegripliga.”

Lena Grip Börjesson

Hallå Gott Folk!

Det Lilla Hönshuset
Den charmiga gårdsbutiken på Vikbolandet

Lokalt hantverk och konst
Heminredning

Kaffe • Glass
Vi finns på stora Grönhög på Vikbolandet 

mellan Norrköping och Söderköping

Tors - Fre 1400 – 1800

Lördag 1000 – 1400

Varmt välkomna önskar Marie & Ninni
www.detlillahonshuset.se  •  0706-83 86 20

Nu är jag lilla Sune tillbaka 
igen. Den här gången skall 
jag börja med att förklara 
vem som är vem och vad 
som är vad. Det har inte va-
rit så lätt att hänga med alla 
gånger när jag skriver om 
mina äventyr.

Sune, det är jag det. Liten 
hund av obestämd ras, 4kg 
tung, 2 år gammal. Deltar 
med liv och lust i allt som 
livet kan erbjuda. Jag bor 
på Vikbolandet, omgiven av 
hundar, katter, hästar, höns, 
grannar och annat löst folk.
Tjockmoppen, 7 kg tung 
hund, även han av obestämd 
sort, 14 år, en och annan tand 
har fallit ut. Han sitter inne 
med en hel del livserfaren-
het, ruskar bara på huvudet 
eller håller för öronen när 
Matte sätter igång. Det är 
han som lärt mig, bättre fly 
än illa fäkta.

Matte, ja vad skall jag säga 
om henne? Är hon inte där, så 
är hon här och tvärtom. Inte 
många lugna stunder, kul är 
det. Jag får nästan alltid följa 
med, Tjockmoppen får vara 
hos lillmatte, han börjar bli 
lite senil, varje gång Matte 
stannar vid ett rödljus tror 
han att vi är framme. Då tju-
ter han i högan sky och skall 
ut ur bilen, tyst ryter Matte, 
precis som om det nu skulle 
hjälpa. Då är det jag som hål-
ler för öronen.
Så har vi då Husse också, 
han kallar mig kräket, säger 
att jag är ful så det är synd 
om mig, sedan klappar han 
om mig och säger att jag är 
världens bästa hund, undrar 
om han har dåliga glasögon?

Nu till ett av mina senaste 
äventyr, man lär så länge 
man lever, livserfarenhet he-
ter det.

En dag sa Matte att vi skulle 
åka till Stockholm, Wow 
tänkte jag, då skall jag visa 
hur det ser ut när en lantis 
kommer till den stora staden.

Måste öva på hönsen tänkte 
jag, gick ut med extra hög 
svansföring, spända muskler 
och överlägsen blick, men de 
dumma hönorna bara fortsat-
te med sitt inbicilla sprättan-
de så det var bortkastad tid.

När jag gick därifrån började 
jag fundera på vad vi skulle 
till Stockholm att göra?

Husse skall till Sophia hem-
met sa Matte, han har ont i 
sitt ben.

Hemmet???

Så gammal är han väl inte, 
även om han nu har de grå 
tinningarnas charm.

Sofia, vad kan hon göra som 
inte Matte kan?

Jag fattade inget, men iväg 
bar det.

Väl framme säger Matte, att 
vi skall promenera på Djur-
gården när Husse är hos den 
där Sophia.

Aha, är man i Stockholm 
promenera man, hemma är 
vi ute och går.

Djurgården häftigt, där mås-
te man få se både tigrar, lejon 

och elefanter. Vilda djur som 
inte finns hemma, där har 
vi bara älgar och rådjur, hur 
spännande är det?

Koppeltvång!!

Nu var det inte så roligt 
längre, fast när det gäller 
koppel har jag en väl utarbe-
tad strategi. Jag går så långt 
ifrån som kopplet tillåter, då 
ser nog folk inte kopplingen 
mellan mig och Matte, dom 
ser bara en söt liten hund 
som tanter och gubbar kan 
gulla med. Fast när gubbarna 
börjar jollra med mig tar det 
inte lång stund innan de får 
syn på Matte i andra ändan 
av kopplet, och då, då jollras 
det så Gud sig förbarme.

Nå, så promenerar vi då där 
med extra hög svansföring, 
och helt plötsligt dyker det 
upp mist 15 hundar i något 
slags solfjäderskoppel och 
med reflexvästar.

Reflexvästar!!!!

Blev så paff så jag bara satte 
mig ner på rumpen och bara 
glodde, glömde till och med 
att se högfärdig ut. Där gick 
de med sina reflexvästar, hur 
skämmigt på en skala kan 
det vara?

Det konstiga var, att de abso-
lut inte såg ut att skämmas.

Jag håller ju på att dö när 
Matte tvingar på mig västen, 
hon påstår att Bönderna ser 
mig bättre då när de kommer 
farande med sina monstruö-
sa maskiner. 

Men hur jag än tittade mig 
omkring, såg jag inte en enda 
skitspridare, såmaskin eller 
skördetröska.

Jag fattade ingenting

Dagis sa Matte, hunddagis.

Herre Gud!!!

Vi promenerade vidare, men 
inte en enda tiger. Mötte bara 
en kvinna som kom ridande 
på en gammal häst. Dålig sits 
hade hon också, drog åt hö-
säckshållet.

Hur upphetsande är det?

Där kom nästa konstighet, 
kvinnan hade vita hand-
skar!!!!

Vem mockar skit i hennes 
stall??
Sophia släppte ut Husse fram 
på eftermiddagen, vet inte 
om det blev något bättre av 
att han varit där, var ju fortfa-
rande halt på vänster bak, el-
ler vad man nu säger när det 
gäller folk.

De pratade om att det skulle 
bli operation, att han skulle 
tillbaka dit till Sophia och 
hennes hem.

Då tänker inte jag följa med!

Jag vill inte promenera mera. 
Jag vill ut och gå, eller var på 
rymmen i någon hästhage.

Jag vill jaga höns och hålla 

mig undan när Bönderna 
svärmar.

Gott folk, gör er en bra som-
mar, vi hörs
                                       
                                        Sune

Just nu repeteras det för fullt 
i bygdegården och på Wijka-
gårdens äldreboende i Östra 
Husby på Vikbolandet som 
är replokaler under helgerna 
för den stora ensemblen. 
Hela sjutton skådespelare i 
blandade åldrar från 12-75 år 
medverkar i Föreningen 

Vikbolandsspelets nya pjäs 
”Samling vid pumpen” för 
hela familjen som har pre-
miär 28 juni. Därtill kommer 
en liten orkester som leds av 
kapellmästare David Rick-
ardson, det utlovas massor 
av 60-talsmusik med bl.a. 
Beatles. Ny spelplats för 
årets spel är Apptekparken, 
ett grönområde på Bygde-
vägen i centrala Ö. Husby. 
Fika i pausen, nostalgi, 
glass, svensk sommarkväll 
utomhus...vad kan man mera 
önska sig? 

Handlingen utspelar sig på 
1960-talet på Sonja Svens-
sons bensinmack. Hon har 

hjälp av dottern Maud och 
mecken Mojje. Macken drar 
till sig sommargäster och 
boende i området. Där möts 
t.ex. Mört-Sven, gumman 
Håk, tysken Heinz Keizer, 
flummige hippien Perry, ral-
lyintresserade Maggan…. 

Sommarens händelse är den 
stora rallytävlingen ”Maj-
Pokalen” som går av stapeln 
i Vikbolandsskogarna. Hela 
eliten av rallystjärnor kom-
mer, med Tom Häger och 
Evy Östberg i spetsen. Bilar 
ska tankas upp och kartor 
läsas. Men var är all ben-
sin!? Och vad händer med 
special-servade motorer? 
Och vem är egentligen kär i 
vem? Ingredienserna är, som 
sig bör; humor, kärlek och 
förvecklingar blandat med 
härliga sång- och dansnum-
mer. Manuset är skrivet av 
en skrivargrupp i föreningen 
och regisserar och står för 
koreografi gör Annika Listén 
som pendlar från Stockholm 

under vårens repetitioner och 
fram till premiären. 

Vikbolandsspelet har funnits 
i mer än 30 år, föreningen 
startade i samband med att 
Norrköping firade 600 år, 
1984. Första folklustspelet 
som framfördes var ”Sko-
makaren från Å”. Fören-
ingen arbetar med att sprida 
Vikbolandets historia genom 
teaterspel. Det är alltid ny-
skrivna sammanställda av 
en skrivargrupp inom för-
eningen. Många ungdomar 
medverkar både på och ut-
anför scenen, man utjämnar 
generationsklyftorna genom 
att unga och äldre arbetar 
tillsammans.

Till publiken! Vi är start-
klara! Välkomna vi ses på 
”macken” - bygdens mötes-
plats. 

www.vikbolandsspelet.se

                         Linda Moberg 

”Samling vid Pumpen”
Sommarens Folklustspel med Vikbolandsspelet

SAMLING VID PUMPEN 
Premiär 28 juni kl. 16.00
Speldagar: 28-29 juni och 1-6 juli
Helg kl. 16.00  vardag kl. 18.30
Plats: Grönområdet bakom Apptek-huset, 
Östra Husby 
Biljetter/Kontakt: Producent, Linda Moberg                                               
Telefon 070-7344477
Biljetter: 210:- inkl. fika, 7-19 år 110:-, 0-6 år 
gratis. Genrep. 27/6 kl. 18.30 110:-

www.vikbolandsspelet.se

Foto: Margareta Gustavsson
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Frivillig entré!

A R K Ö S U N D S  I N T R E S S E F Ö R E N I N G  p r e s e n t e r a r :

9 juli: Åsa Jinder
16 juli: Jan Johansen
23 juli: Wille Crafoord

30 juli: Nordman

Musikkvällar i Arkösund

Onsdagar kl.19 Kvarnberget. Medtag egen sits.
Vid regn medtag regnkläder, inte paraply.

Lunch   A la Carte   Glass   Våfflor
Uteservering med fantastisk utsikt!

Fullständiga rättigheter
www.arkokrog.se   073-658 90 00

Friluftsteater
Arkösunds friluftsteater presenterar 2014

Fiskare Arons dilemma 
ett lustspel som utspelar sig i skärgårdsmiljö

I handlingen finns både ortsbor och sommargäster och när 
ryktet sprids att en sjönära fiskebod med tillhörande mark och 
vatten eventuellt ska säljas tror flera att de har förtur till köpet. 
Aron, han som äger boden, har svårt att värja sig. Vilka är 
de fula fiskarna som lurar i vassen? Vill handelsbodens ägare 
verkligen bevara fiskeboden som minne över svunna tider? 
Vem är släkt med vem? Och är Aron bara en gammal, korkad 
fiskare?

Med årets pjäs, som utspelar sig i nutid, går vi tillbaka till 
Arkösundsteaterns ursprung; roliga karaktärer och mycket 
musik. ”Den är dessutom lokalproducerad, något som följer 
dagens trend i samhället”, säger Monika Sahlin, lustspelets 
författare.” Jag har skrivit grundstoryn, sedan har de övriga 
i ensemblen bidragit med goda idéer”. Björn Sahlin står för 
musik och ljud.

Sex föreställningar finns inplanerade under juli månad, den 
8 – 10 – 12, 15 – 17 – 19, alla klockan 19:00.

Det är bra att ha med något att sitta på och vid regn poncho el-
ler regnkläder, inga paraplyer. Blir ni osäkra om vädret går det 
att logga in på www.nss.nu och titta på livekameran som visa 
aktuellt väder i Arkösund. Kom i god tid då platserna snabbt 
blir upptagna.

Friluftsteatern har frivillig entré även i år så ta med kontanter 
vilka också går att handla för i Ask:s kiosk som finns i anslut-
ning till teatern på Kvarnberget. Kaffe med dopp, korv och 
dricka finns att köpa. I hinkarna som finns utspridda kring ber-
get efter föreställningen lägges den summa pengar man tycker 
föreställningen är värt eller vad man har råd med. Pengarna 
går till kommande års evenemang. Varmt välkomna önskar 
Arkösunds friluftsteater. 

2013 års viskvällar på 
Kvarnberget i Arkösund blev 
ett arrangemang som många 
besökare gick ifrån med ett 
léende på läpparna. Då inte 
vädret var med oss riktigt 
alla gånger så lyckades Ar-
kösunds Intresseförening att 
ro allt i hamn tack vare sina 
fantastiska sponsorer.  Att se 
ett fullsatt Kvarnberget i Ar-
kösund sjunga med i Patrik 
Isakssons eller Uno Sven-
ningssons låtskatter är ett 
minne för livet, säger Jonny 
Bengtsson som är en av dom 
idéellt jobbande krafterna i 
Arkösund. Det är såna min-
nen som gör att vi orkar ta 
nya tag och återigen satsa på 
nya viskvällar, påpekar Lil-
lemor Strömberg som även 
är ordförande i intresseför-
eningen.

Ännu en gång lyckades vi 
få tag i fantastiska artister 
och kan presentera riksspe-
lemannen (eller kvinnan) 
Åsa Jinder den 9 juli med sin 
nyckelharpa som senast sågs 
i årets melodifestival som en 
av mellanakterna. Åsas med-
verkan i just melodifestival-
sammanhang är ju inte något 
nytt. Hon stod även på sce-
nen när Norge vann med bi-
draget ”Nocturne” för några 
år sedan, säger Björn Sahlin.

Apropå melodifestival kan 
man väl lugnt säga att Jan Jo-
hansen som kommer 16 juli 
är bekant. Med låtar som ”Se 
på mig”, ”Let your spirits 
fly” och ”Det sista andeta-
get” känns han som rätt kille 
att besöka Arkösund.

Nästa artist som dyker upp 

23 juli är Wille Crafoord. 
Wille är en trollkonstnär med 
ord och har låtar som ”Jag 
samlar på dig” på repertoa-
ren. Men mest känd är han 
nog för sin medverkan i rap-
gruppen Just D. Låtar som 
”Tre Gringos”, ”Nu är det 
jul igen” och ”Jag sköt she-
riffen” är bara några ur deras 
låtskatt. Det blir spännande 
att se vilka låtar han kommer 
att spela, kommenterar Peter 
Nydahl.

Sist men absolut inte minst 
kommer kultbandet Nord-
man 30 juli på besök. Att få 
en sån fantastisk bokning 
är som att få en pojkdröm 
att gå i uppfyllelse, påpekar 
Björn Sahlin. ”Vandraren” är 
väl deras största låt men det 
finns många mer att njuta av. 

Att sitta en vacker sommar-
kväll med utsikt över havet 
och insupa äkta svensk kul-
tur är något utöver det van-
liga enligt många besökare. 
För att fortsätta med denna 
tradition som nu är inne på 

sjätte året, har många artister 
kontaktats och kommande 
sommars program är äntli-
gen fastställt. Allt till frivil-
lig entré där man helt enkelt 
betalar vad man tycker det 
var värt efteråt. Tycker man 
det var värt 50 kronor ger 
man det. Tycker man det 
var värt 100 kronor ger man 
det. ”En slags kulturell kol-
lekt kan man väl kalla det” 
säger Jonny Bengtsson. Han 
tillägger även att betalkort 
inte fungerar. Övriga som 
gör detta är våra fantastiska 
sponsorer, Östsam, AIF samt 
Norrköpings kommun. Om 
det vackra vädret som brukar 
råda vid dessa kvällar uteblir 
är det bra om man har med 
sig regnkläder och inte para-
plyer. Sittunderlag eller egen 
stol är också bra då publiken 
sitter i en naturlig amfi-teater 
där det inte finns annat än 
gräset att sitta på.

Alla är hjärtligt välkomna 
önskar Arkösunds Intresse-
förening.

Viskvällar på Kvarnberget

Sommar i Arkösund
ARKÖSUNDS FRILUFTSTEATER

Frivillig
Entré!

ger 2014 ett fri-spel av Monika Sahlin

8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 juli
på Kvarnberget i Arkösund Kl.19

Infotelefon: 0708-92 91 37
www.arkosundsteatern.com

Medtag egen sits!
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Emil Friis
emil_friis@hotmail.com

Turlistor passagerarbåtar 2009
OBS! Samtliga turer förbeställes hos respektive researrangör.
Reservation för ändring av turlista samt hinder av alla slag.
För gällande avbeställningsvillkor, kontakta respektive rederi.

Lunchturer
Tisdagar, torsdagar, fredagar och 
söndagar 16/6 - 14/8. 
(Ej midsommarhelgen).
Upplev Göta kanal under en 3-timmars-
tur. Två slussningar och en sväng ut på
Slätbaken. Guidning ombord och en 
jättefin skärgårdsbuffé, dessert och  kaffe.
Avgång från Söderköping kl. 11.00, åter
kl. 14.00.
Pris: Båtresa inkl. lunch: 425:-

Barn upp till 14 år: 200:-
Turen går att kombinera med 
logi & frukost. Pris 1.075:-/person.
Enkelsrumstillägg 150:-

Destination Stegeborg och Capella
Ecumenica.
Onsdagar 17/6 – 5/8
Avg. Söderköping kl. 09.30. Efter 2 sluss-
ningar och fm-kaffe med smörgås, anlän-
der vi till Stegeborgs slottsruin kl. 11.15
där du kan ta en tur på egen hand.
Kl. 12.00 avgår vi mot Västra
Gärsholmen och den berömda skärgård-
skyrkan Capella Ecumenica.  Tvårätters
lunch serveras under resan dit. Väl fram-
me får vi en intressant guidning om kyr-
kans fantastiska historia. På återresan
serveras kaffe med hembakat bröd. 
Ank. Söderköping kl 16.30.
Pris: Båtresa inkl. måltider och guidning:
700:-. Kombinerat m. logi och frukost 
1.350:-/person. Enkelrumstillägg 150:-

Destination Harstena
Lördagar 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 1/8, 8/8
Avg. Söderköping kl. 08.30. Efter sluss-
ningen till Mem serveras fm-kaffe med
smörgås. Vi passerar Stegeborg och dess

slottsruin och anländer till Harstena ca
12.30. Efter 1,5 tim på denna fantastiska
ö påbörjas återresan och vi serveras lunch
bestående av en fin skärgårdstallrik med
mycket gott samt dessert och kaffe. Ank.
Söderköping kl 18.00.
Pris: Båtresa inkl. måltider och guidning:
800:-. 
Denna resa ingår i arrangemanget 
Skärgårdsweekend.

Exklusiv charter med Lindön 
och S:t Ragnhild maj–september
M/F Lindön är mycket populär bland
våra konferenskunder och företag i hela
andet. Hyr ditt eget fartyg och bestäm
målet tillsammans med oss. Varför inte
fira högtidsdag eller bröllopsfest ombord
i härlig båtmiljö på Göta kanal och i S:t
Anna skärgård? 
Vi har även en mindre båt, M/Y S:t
Ragnhild. Den lämpar sig perfekt för det
mindre sällskapet som vill ha lite extra
lyx. Ring för offert.
Fullständiga rättigheter ombord

på båda fartygen. Trevlig miljö, god mat
och hög service – precis som på
Söderköpings Brunn!

På vår hemsida kan du läsa mer om
hotellet, matsalen, underhållning och
Spa-avdelningen.

För tretton år sedan började 
jag cykla BMX. Då var jag 
tonåring och ville göra något 
kul av all ledig tid. Tillsam-
mans med en kompis satt vi 
en kväll och pratade om att 
vi borde börja med något och 
bli väldigt bra på det. Vi kom 
på flera idéer och samtliga 
förslag vi kom på handlade 
om extrema sporter. Dels 
skateboard men det föll oss 
inte i smaken. Inte inlines i 
ramp heller. Men att cykla 
BMX vore något! Det är rik-
tigt coolt och vad som helst 
är möjligt att göra på dessa 
cyklar.
Sagt och gjort. Jag köpte min 
första BMX- cykel begagnad 
och min kompis köpte sin 
cykel från en butik i centrala 
Norrköping. 

Från början hade jag ingen 
kunskap om vad BMX inne-

bar. Jag kunde inte heller 
göra några som helst konster 
med cykeln. 
  Så fort jag började cykla på 
Norrköpings och Söderkö-
pings gator blev jag bättre. 
Till att börja med lärde jag 
mig att hoppa upp på trot-
toarkanter. När jag kände 
mig säker på det blev målen 
högre och betydligt mycket 
skickligare blev jag också. 
  Dag och natt bestod av att 
cykla, sommar som vinter. 
Plugg och fruntimmer var 
ingen prioritet. Bara jag fick 
cykla var jag nöjd!

Efter att jag cyklat BMX i 
cirka tre år blev jag sugen på 
att testa något nytt inom cy-
kelvärlden. Nämligen trial! 
Till skillnad från BMX inne-
bär trial att man cyklar med 
mer balans och precision i 
lägre hastigheter.

Därför köpte jag mig min 
första trialcykel och ett år se-
nare köpte jag en proffs- tri-
alcykel för pengarna jag fick 
då jag muckade från lumpen. 
Nypriset på min andra trial-

cykel var cirka 20 000 kro-
nor.
  
Att börja cykla trial var som 
att öppna dörren till en ny 
värld. Här såg jag potential 

till att kunna göra jävligt gal-
na saker med cykeln och det 
gör jag än idag! 

När jag började cykla trial 
handlade det inte längre om 

att hoppa upp för trottoar-
kanter, snarare parkbänkar 
och bord. Enstaka bilar har 
jag även hunnit med att cykla 
på. Utöver dessa busiga stun-
der med cykeln har jag gjort 
mycket mer än så. Alla da-
gar med cykeln kan jag inte 
skriva ned i textform. 
  
Jag vill skriva om några sär-
skilda tillfällen då jag haft 
extra kul med cykeln. Det 
har bland annat varit på cy-
keluppvisningarna jag haft i 
Söderköping under Kanal-
festen som den kallas. Till en 
början var det mest nervöst 
för att så mycket folk var där 
och kollade när jag hade min 
cykeluppvisning. Jag tänkte 
nästan överväga att aldrig 
delta igen. Framförallt inte 
efter att jag fick en mikrofon 
upptryck i ansiktet där jag 
skulle svara på frågor som 
hördes i högtalarna. I efter-
hand tyckte jag ändå allt var 
väldigt kul. Samtliga i publi-
ken tyckte om det jag gjorde 
och de allra flesta gav mig 
ständigt applåder.

Nu för tiden cyklar jag dock 
inte lika aktivt som förr. Idag 
har jag hittat andra intressen 
som också lockar, bland an-
nat mitt resande runt jorden. 
Men kommer det en fin dag 
är jag med stor sannolikhet 
ute och cyklar trial den da-
gen!

Idag är cykelsporten större 
än någonsin och det finns 
många som cyklar framfö-
rallt BMX. 

Vissa av er har säkert hört 
talas om Jesper Larsson 
som cyklar BMX. Han är 
den bästa extremcyklisten i 
Söderköping och en av dem 
bättre i Sverige.

Sedan har vi mig. Jag är 
kanske inte en av dem bästa 
i Sverige på att cykla trial, 
men jag har riktigt kul när 
jag väl gör det och jag törs 
säga att jag är riktigt duktig 
ändå! 

/Emil Friis

BMX och TRIAL
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Torsdagskvällar i Slottsträdgården

3 juli  Rockafton  med Safeman Band

10 juli  Medelhavsafton Spansk,Italiensk, Grekisk  med

Peter Malmberg

17 juli  Skärgårdsafton  Ewa Grönwall & Cristina

Grönvall underhåller

24 juli   Mexikansk afton  Peter Malmberg

31 juli Irländsk afton    Bro´s Irish underhåller

7 augusti  Kräftskiva  Peter Malmberg underhåller

Boka bord: Tel. 0121-34700 E-post: info@husbysateri.se

www.husbysateri.se

Biljetter finns att köpa på Söderköpings Turistbyrå

eller www.ticnet.se

Kommunens 
bredbandssatsning 

är ett svek 
mot landsbygden

Innan vi leder detta påståen-
de i bevis kan vi konstatera 
att ett flertal personer från 
första stund har arbetat för 
att så många landsbygdsbor 
som möjligt skulle få till-
gång till bredband så snart 
som möjligt. 

Statens satsning
Staten har satt som mål att 90 
% av landsbygdshushållen 
ska ha tillgång till 100Mb/
sek 2020. Därför har stat 
och EU öronmärkt medel, ett 
s.k. medfinansieringsbidrag, 
för att göra det ekonomiskt 
överkomligt för medlemmar 
i byalag att bygga anslut-
ningsnät/spridningsnät fram 
till stamnäten. Östergötland 
har fram till 2014 fått ca 140 
miljoner kronor för detta än-
damål.

Länets satsning
De allra flesta kommunerna i 
Östergötland har, med Läns-
styrelsens synnerligen goda 
vilja, bränt drygt 80 % av de 
medel staten och EU avsatt 
för att stödja byalagen genom 
att bygga egna stamnät som i 
stort sett ligger parallellt med 
Skanovas redan befintliga 
stamnät. Satsningen har be-
slutats av ett antal ledande 
kommunpolitiker, bl.a. Mag-
nus Berge. Anledningen är 
oklar eftersom det inte finns 
några offentliga dokument 
som förklarar syftet. Ingen 
redovisning har skett, trots 
den ganska omfattande med-
iedebatten. Varför?

Kommunen från-
gick sin egen IT-

policy 
Söderköpings IT-policy, 
skriven för att gälla 2011-
2015 lyder. ”Kommunen 
ansvarar inte själv för att 

bygga infrastruktur. Det an-
svarar bredbandsaktörerna 
på marknaden för. ...” Denna 
policy stämmer väl med re-
geringens direktiv att det är 
marknaden som ska bygga 
fiberstamnäten, att kommu-
nerna ska bistå med hjälp 
och samordning samt att de 
nät som finns ska användas i 
första hand. 

Stamnätsbeslutet 
framdrivet på tvi-
velaktiga grunder

Trots lydelsen i IT-policyn 
har stamnätsbeslutet drivits 
fram genom att hänvisa till: 

-  att ”Staten talade om för 
kommunen att de var sämst i 
länet på bredbandsuppkopp-
ling”,
(Magnus Berges blogg). 
Stämmer.

-  att ”Kommunen har fått i 
uppdrag av EU och reger-
ingen att bygga ut alternativ 
infrastruktur som alternativ 
och komplement till mono-
polisterna”. (Magnus Berge 
Nt24) Ren lögn, något så-
dant uppdrag finns inte enligt 
Henrik Ishihara på Närings-
livsdepartementet. Monopo-
listerna försvann då mono-
polet togs bort 1992.

-  att Telia/Skanova ”inte vill 
samarbeta och inte vill satsa 
på olönsamma marknader” 
(sagt vid ett flertal tillfällen 
– dock inte när Telia eller 
Skanova varit närvarande). 
Skanovas erbjöd sig i juni 
2011 att satsa 10 milontals 
kronor för att fibrera halva 
landsbygden. Erbjudandet 
utökades till hela lands-
bygden våren 2013 – innan 
Kommunfullmäktige tog 
beslutet att bygga eget bred-

band – fast det fick ledamö-
terna i kommunfullmäktige 
aldrig veta. Alla i kommun-
styrelsens arbetsutskott vis-
ste det bevisligen inte heller 
– oavsett vad Magnus Berge 
påstår.

Sveket mot lands-
bygden

Kommunens nät är nu byggt, 
miljontals kronor är förslösa-
de på parallellt stamnätsbyg-
gande. Det går inte att backa 
bandet. Endast drygt 20 % 
av medfinansieringsbidra-
get har använts som det var 
tänkt, nämligen till stöd för 
byalagen. Med den penga-
tilldelning som staten avise-
rat för de kommande tre åren 
kommer Söderköping inte 
att uppnå regeringens mål. 
Häri ligger kommunens svek 
mot landsbygden.

Till våra förtroen-
devalda

Vi som lever på landsbyg-
den har stora fördelar av 
bredband. Den nuvarande 
inriktningen i vår kommun 
försenar och fördyrar fibre-
ringen av landsbygden. Vi 
har hänvisat till regelverk 
och lagar, gett exempel och 
ekonomiska upplysningar. 
Ni har, vid flera tillfällen, fått 
all information som behövs 
för att inse problemet och 
göra något åt det.

Inget händer
Ingen har bestridit vad vi på-
stått Ändå händer inget. Inga 
offentliga försök har gjorts 
att ifrågasätta tidigare beslut. 
Så hur fungerar demokratin i 
kommunen? Viner partipis-
kan så hårt att ingen vågar 
ifrågasätta. Till vilket pris för 
oss kommuninnevånare?

     Ingegerd och Hans Edman

Café Jägmästargården
Välkomna till

Söderköping

5/6 Pensionärsfika 11-12 med musik
14/6 Tårt-, kak- & bullbuffé

20/6 Midsommarlunch med musik

Öppet:
Tisd-torsd 10-20, fred,lörd,sönd 10-16 
Månd stäng. Röda dagar 11-16.Önskas 

andra tider ring oss.

0761-383156 
www.cafejagmastargarden.se

ATV & FRITID
www.atv-fritid.se

Fyrhjulsspecialisten
Albogaleden 2   Söderköping   0121-42066

Öppet Månd-fred 9-17   Lörd 10-14    (juni tom augusti stängt lördagar)
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Uppdaterad information finns på soderkoping.se/evenemang

Kulturevenemang till i början av augusti

Maj
Lördag 24 maj
kl 10-16 En dag för barnen
En oförglömlig dag med gratis aktiviteter för alla barn. Mojje 
och Piraterna från Peking
Plats: Söderköping

kl 10-11 Hästis på Alboga
Nyfiken på hästar? Kom och lär dig hur man tar hand om häs-
ten före, under och efter ridning!
Plats: Stall Alboga

kl 11-16 Blomstervandring med historier från förr
Blomstervandring med historier från förr. Från Mon åker vi 
båt till Kallsö i S:t Anna skärgård. 
Plats: turen utgår från Mon till Kallsö

kl 18-22.45 Kultur i skymning
Ta en konstpromenad i skymningen och besök konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer.
Plats: Söderköping

Söndag 25 maj
kl 14-14.30 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

kl 14.30-15 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

kl 16 The Grand Budapest Hotel
Det kan väl konstateras att Wes Andersons konsekvent hemskt 
höga nivå inte sänks för ett ögonblick heller denna gång.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)

kl 19 Grace of Monaco
Svensk premiär.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)

Måndag 26 maj
kl 18.30-21 Seminarie Söderköping - Var smartare än cancer-
cellerna!
På Bodils föreläsning får du flera tips hur du kan göra det 
obekvämt för cancercellerna och lite om den nya forskningen 
inom epigenitiken.
Plats: Stinsen, Söderköping

Onsdag 28 maj
kl 19 Grace of Monaco
Svensk premiär.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)

Torsdag 29 maj
kl 10-13 Guidad tur Natur-och kulturstigen Tyrislöt 
Välkommen till en guidad tur på natur-och kulturstigen. En 
lätt vandring erbjuds på grusvägar och över kuperade natur-
stigar. 
Plats: samling vid Skärgårdsmuseet i Tyrislöt

kl 17 Vårkonsert i Gryts kyrka
Vårkonsert i Gryts kyrka med Söderköpings Storband, Can-
tuskören - en manskör från Vadstena - samt med sångerskan 
Lovisa Andersson
Plats: Gryts kyrka. 

Fredag 30 maj
kl 19 Maleficent
Amerikanskt äventyrsdrama.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)

Lördag 31 maj
kl 10-11 Hästis på Alboga
Nyfiken på hästar? Kom och lär dig hur man tar hand om häs-
ten före, under och efter ridning!
Plats: Stall Alboga

kl 10-14 Växtförsäljning
Växtförsäljning av egenodlade växter.
Plats: Bielkegatan vid Örtagården. Söderköping

kl 12-18 Storåfestivalen
Levande musikunderhållning med lokala artister.
Plats: Storängen, Hagaskolan. Söderköping

Utställningar i maj
FÄRG Kulturskolans bild- och formelever
Kulturskolans bild och form elever åk 1-6 ställer ut på Stin-

sen.
Tid: 2014-05-07 – 2014-05-24, mån-lör
Plats: Stinsen. Söderköping

Tornen i Söderköping
Nu & Då är jämngamla men det skiljer 800 år mellan dem. I 
Tornen kan du följa dem in i medel-nu-tiden.
Tid: 2014-05-24 – 2014-08-31
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget. 
Söderköping

Juni
Söndag 1 juni
kl 13 Ung på 50-talet
Säsongsinvigning av temautställning om ungdomscafe på 
50-talet. Servering modell 50-tal.
Plats: Stadshistoriska museet

kl 14-14.30 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

kl 14.30-15 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

kl 16 The Grand Budapest Hotel
Det kan väl konstateras att Wes Andersons konsekvent hemskt 
höga nivå inte sänks för ett ögonblick heller denna gång.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)

kl 19 Maleficent
Amerikanskt äventyrsdrama.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)

Onsdag 4 juni
kl 19 Konsert - Ljusa Kvällar Om Våren
Söderköpings Kammarorkester, sångsolister och folkmusik-
gruppen Locktoner.
Plats: S:t Laurentii församlingshem.
kl 19 Maleficent
Amerikanskt äventyrsdrama.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)
Torsdag 5 juni

kl 11-12 Pensionärsfika - Björn Karlsson underhåller
Björn Karlsson underhåller med nyckelharpan. Pensionärer 
har extra bra erbjudanden på Caféet under tiden.
Plats: Café Jägmästargården

Fredag 6 juni
kl 09-18 Nationaldagsfirande i Tyrislöt
Fira Nationaldagen med kaffe och våffla på Tyrislöt Camping.
Plats: Tyrislöt Camping

kl 10-14 Nationaldagsfirande i S:t Anna skola
Fem-kamp, tipspromenad, musik och folkdans. Öppet hus i 
skolan. Ponnyridning. Glass till barnen. Strutskorv och fika. 
Folkdans kl 13. 
Plats: S:t Anna skola och Miljö- och Näridrottsplats. 

kl 15-16.30 Nationaldagsfirande i Brunnsparken
Traditionsenligt fantåg från Rådhustorget och nationaldagsfi-
rande i Brunnsparken
Plats: Brunnsparken. Söderköping

kl 20 Live musik på Pub Sumpen
Pub Sumpen öppnar för säsongen. Live musik.
Plats: Tyrislöt Camping

Lördag 7 juni
kl 10-11 Hästis på Alboga
Nyfiken på hästar? Kom och lär dig hur man tar hand om häs-
ten före, under och efter ridning!
Plats: Stall Alboga

kl 11-17 Bo-och Byggnadsvårdsdag på Thorstorps Gård i Sö-
derköping
En dag för hela familjen i vacker 1700-talsmiljö. Få tips och 
råd och handla hos våra utställare.
Plats: Thorstorps Gård. 

kl 17 Tipspromenad i Tyrislöt
Tipspromenad & lotterier anordnas av Campingföreningen
Plats: Tyrislöt Camping

Söndag 8 juni
kl 14-14.30 Prova på ridning

Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga
kl 14.30-15 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

kl 16 The Grand Budapest Hotel
Det kan väl konstateras att Wes Andersons konsekvent hemskt 
höga nivå inte sänks för ett ögonblick heller denna gång.
Plats: Söderköpings Bio (Salong Ramunder)

Lördag 14 juni
kl 10-11 Hästis på Alboga
Nyfiken på hästar? Kom och lär dig hur man tar hand om häs-
ten före, under och efter ridning!
Plats: Stall Alboga

kl 10-16 World Wide Knit in Public Day 
World Wide Knit in Public Day -Better living through stit-
ching together. Vi hoppas fylla Skönbergagatan av glada, 
kreativa stickare och stickerskor.
Plats: Skönbergagatan

kl 10-16 Junimarknad
Junimarknaden är köpmännens egen marknad och butikerna 
har marknadsstånd ute på gatan.
Plats: Söderköping

kl 11- Musik & Dans på gator och torg
Lördagen 14 juni är det dags för årets gatufestival Musik & 
Dans. Hundratals musiker och dansare i alla åldrar samlas på 
stadens gator och torg.
Plats: Rådhustorget, Hagatorget etc. Söderköping

kl 10-14 Det Lilla Hönshuset firar 3-års jubileum!
Flera av våra hantverkare och konstnärer är på plats. Speci-
alerbjudanden, tävling, fiskdamm och naturligtvis kaffe med 
hembakat. Ta med hela familjen och fira med oss.
Plats: Det Lilla Hönshuset. 

Söndag 15 juni
kl 10-14 Det Lilla Hönshuset firar 3-års jubileum!
Flera av våra hantverkare och konstnärer är på plats. Speci-
alerbjudanden, tävling, fiskdamm och naturligtvis kaffe med 
hembakat. Ta med hela familjen och fira med oss.
Plats: Det Lilla Hönshuset. 

kl 14-14.30 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

kl 14.30-15 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

Måndag 16 juni
kl 19 Bondens bokhylla - Majgull Axelsson
Populär programserie med författarframträdanden
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 

kl 19 Skärgårdsafton
Ewa Grönwall & Cristina Grönvall underhåller Njut av är 
härlig skärgårdsbuffé med underhållning i Slottsträdgården 
på Husby Säteri
Plats: Husby Säteri. 

Fredag 20 juni
kl 12-16 Midsommar på Stegeborg
Midsommarbuffé. På självaste midsommarafton dukar vi upp 
en härlig midsommarbuffé med allt som hör en riktig mid-
sommar till! 
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

kl 13 Midsommarafton - underhållning med Andrew Kent
Midsommarafton blir det underhållning av trubaduren An-
drew Kent. Trubadur med rock, pop och soul på sin repertoar. 
Midsommarbuffé kan förbokas på Caféet
Plats: Café Jägmästargården

kl 13.30 Midsommarfirande i Nartorp
Välkomna till midsommarfirande vid hembygdsgården 
Malmkullen
Plats: Hembygdsgården, Malmkullen. 

kl 15 Midsommarfirande på Tyrslöt Camping
Dans runt midsommarstången, lekar & lotterier
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Plats: Tyrislöt Camping

Lördag 21 juni
kl 10-11 Hästis på Alboga
Nyfiken på hästar? Kom och lär dig hur man tar hand om häs-
ten före, under och efter ridning!
Plats: Stall Alboga

kl 15-16 Friskis & Svettis Familjegympa
Skärgårdsgympa för familjer med barn 2-6 år, ledare Rebecca 
Rosberg
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17 Tipspromenad i Tyrislöt
Tipspromenad & lotterier anordnas av Campingföreningen
Plats: Tyrislöt Camping

kl 18-02 Midsommardagsfest
Club Stegeborg Midsommardagsfest! Sommarens absolut 
festligaste kväll! Efter förra årets succé är det åter är det dags 
att flytta fram positionerna! Skärgårdens bästa fest - Club Ste-
geborg!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

kl 20 Live Musik på Pub Sumpen
Rockakuten spelar live på Pub Sumpen.
Plats: Tyrislöt Camping

Söndag 22 juni
kl 14-14.30 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

kl 14.30-15 Prova på ridning
Sugen på att prova på att rida? Välkommen till Albogas an-
läggning på söndagar, då vi anordnar prova på ridning för 
barn och vuxna i alla åldrar!
Plats: Stall Alboga

Måndag 23 juni
kl 19 Bondens bokhylla - Dan Josefsson
Populär programserie med författarframträdanden
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel.

Tisdag 24 juni
kl 19 Kanaldans
Eklöfs orkester bjuder upp till dans. Sponsor Kanalbodarna.
Plats: Dansbanan, Kanalhamnen.
Onsdag 25 juni
kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

Torsdag 26 juni
kl 15.30-16.30 Britta & Lennarts Nära Kött
Säljer eget kött och chark från kylbil
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 17.30 En medeltida storstad
Guidad tur i Söderköpings 800-åriga historia.
Plats: Rådhustorget, Söderköping

Fredag 27 juni
kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 20 Stå upp kväll med Jan Bylund
Vi välkomnar Jan Bylund till Kanalmagasinet. En av Sveriges 
mest rutinerade stå upp komiker.
Plats: Kanalmagasinet, Mem

Lördag 28 juni
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 12 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 19 Musik på Bryggan
Lagom till att desserten dukas av börjar vår duktiga trubadur 
att spela. Låtvalen är anpassade för att passa en bred publik 
och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

kl 20 Vinprovning i Pub Sumpen.
Vinprovning med Ann-Marie Bardler-Weibe, vita viner.
Plats: Tyrislöt Camping

Söndag 29 juni
kl 10-17 Trädgårdsdag i S:t Anna - Tusen Trädgårdar
Trädgårdsdag på turistinformationen i S:t Anna med utställ-

ning och försäljning. Kören Locktoner uppträder kl 14 och 
bjuder även på allsång. Café finns.
Plats: Turistinformationen i S:t Anna.

kl 11 Stadsvandring
Guidad vandring där vi berättar om stadens historia, byggna-
der och sevärdheter. 
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 12 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

Måndag 30 juni
kl 19 Bondens bokhylla - Katerina Janouch
Populär programserie med författarframträdanden
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 

kl 19 Trubadurafton
Våra två duktiga trubadurer underhåller på gitarr och med 
sina fina röster. Låtvalen är anpassade för att passa en bred 
publik och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Utställningar i juni
Tornen i Söderköping
Nu & Då är jämngamla men det skiljer 800 år mellan dem. I 
Tornen kan du följa dem in i medel-nu-tiden.
Tid: 2014-05-24 – 2014-08-31
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget. 
Söderköping

S:t Ragnhilds Gilles Stadshistoriska museum
Temautställning Ung på 50-talet
Tid: 2014-06-01 - 2014-08-31, kl 13-17
Plats: Gamla Skolgatan, Söderköping

Sankt Anna Skärgårdsmuseum
Temautställning Från Vårdkase till bredband.
Tid: 2014-06-21 - 2014-08-17, tis-sön 12-17
Plats: Tyrislöt

Biskop Brask i Söderköping- biskopen får barn.
Utställning om Biskop Brasks många olika roller. Han var 
förutom biskop, politiker, affärsman men även gudfar till flera 
pojkar ur adeln som bodde hos honom för att lära sig läsa och 
skriva samt dygdiga seder.
Tid: 2014-06-23 – 2014-08-10, kl 11-19
Plats: Braskens hus, trädgården. Söderköping

Juli
Tisdag 1 juli
kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 17.30-18.30 Braskvandring
Promenad i de historiska drothemskvarteren tillsammans med 
guide och Biskop Brask.
Plats: Rådhustorget. Söderköping

kl 18-19 Yoga
Gratis yoga i trädgården, ledare Sofi Eriksén
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Kanaldans
BluePrints orkester bjuder upp till dans. Sponsor Kanalham-
nens Fastigheter AB
Plats: Dansbanan, Kanalhamnen.

kl 20 Musik Quiz
I Musikquizen kan deltagarna antingen bilda lag eller tävla 
var för sig. Tävlingen leds av en programledare med gitarr 
som ställer frågor knutna till musiken han spelar. Tävlingen är 
anpassad för en bred publik, både angående ålder och musik-
kunnande och aktiverar alla deltagare.
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Onsdag 2 juli
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 18 Onsdagar hos Biskop Brask - Råttprinsessan
Ett dockspel för stora och små med KORPteatern
Plats: Biskop Brasks trädgård. Söderköping

Torsdag 3 juli
kl 13.30 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 15.30-16.30 Britta & Lennarts Nära Kött
Säljer eget kött och chark från kylbil
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping
kl 17.30 En medeltida storstad
Guidad tur i Söderköpings 800-åriga historia.
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 19 Torsdagar på Bondens - Musik
Programserie med trubadurer, vissångare och artister
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 

kl 19 Rockafton med Safeman Band
”Rockslottet” presenterar Rockafton med Safeman Band i 
Slottsträdgården på Husby Säteri
Plats: Husby Säteri. 

Fredag 4 juli
kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

Lördag 5 juli
kl 10-16 Hantverksförsäljning i Tyrislöt
Endast lokala hantverkare 
Plats: Tyrislöt Camping

kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 12 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 15 Piraterna från Peking
Piraterna från Peking spelar det Magiska trädet. En piratshow 
för barn i alla åldrar!
Plats: Kanalmagasinet, Mem

kl 17 Tipspromenad i Tyrislöt
Tipspromenad & lotterier anordnas av Campingföreningen
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Pirathelg på Kanalmagasinet
Dinnershow The Final Battle. Följ med på ett äventyr med 
sång, humor, eld, stunts och svindlande fäktningsscener 
Plats: Kanalmagasinet, Mem
kl 19 Musik på Bryggan
Lagom till att desserten dukas av börjar vår duktiga trubadur 
att spela. Låtvalen är anpassade för att passa en bred publik 
och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

kl 20 Musikquiz på Pub Sumpen
Musikquiz på Pub Sumpen
Plats: Tyrislöt Camping

Söndag 6 juli
kl 10-16 Loppis i Tyrislöt
Loppis i trädgården på Tyrislöt Camping.
Plats: Tyrislöt Camping

kl 11 Stadsvandring
Guidad vandring där vi berättar om stadens historia, byggna-
der och sevärdheter. 
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 11 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 12 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 15 Piraterna från Peking
Piraterna från Peking spelar det Magiska trädet. En piratshow 
för barn i alla åldrar!
Plats: Kanalmagasinet, Mem

kl 16-18 Allsång på Korskullen
Allsång på Korskullen med Söderköpings Gatumusikorkes-
ter.
Plats: Café Korskullen. 

Måndag 7 juli
kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 19 Bondens bokhylla 
Populär programserie med författarframträdanden
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 
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kl 19 Trubadurafton
Våra två duktiga trubadurer underhåller på gitarr och med 
sina fina röster. Låtvalen är anpassade för att passa en bred 
publik och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Tisdag 8 juli
kl 17.30-18.30 Braskvandring
Promenad i de historiska drothemskvarteren tillsammans med 
guide och Biskop Brask.
Plats: Rådhustorget. Söderköping

kl 18-19 Yoga
Gratis yoga i trädgården, ledare Sofi Eriksén
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Kanaldans
Carlzvärds orkester bjuder upp till dans. Sponsor Hemköp
Plats: Dansbanan, Kanalhamnen.

kl 20 Musik Quiz
I Musikquizen kan deltagarna antingen bilda lag eller tävla 
var för sig. Tävlingen leds av en programledare med gitarr 
som ställer frågor knutna till musiken han spelar. Tävlingen är 
anpassad för en bred publik, både angående ålder och musik-
kunnande och aktiverar alla deltagare.
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Onsdag 9 juli
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 18 Onsdagar hos Biskop Brask -Aj aj ont hafver jag 
Mustiga ballader från Vikbolandet och Slaka med Marie Län-
ne Persson & Toste Länne 
Plats: Biskop Brasks trädgård. Söderköping

Torsdag 10 juli
kl 13.30 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping
kl 15.30-16.30 Britta & Lennarts Nära Kött
Säljer eget kött och chark från kylbil
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 17.30 En medeltida storstad
Guidad tur i Söderköpings 800-åriga historia.
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 18-19 Friskis & Svettis i Tyrislöt
Härlig skärgårdsgympa i Tyrislöt, ledare Tomas Rosberg
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Torsdagar på Bondens - Musik
Programserie med trubadurer, vissångare och artister.
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel.

Fredag 11 juli
kl 17 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 19 Musikkväll med Quiz
Musikkväll med Lennart Kåge. Han underhåller oss med 
både musik och Quiz.
Plats: Kanalmagasinet, Mem

Lördag 12 juli
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 12 Sommarteater: Lassemajas detektivbyrå
Familjeföreställning.
Plats: Kyrkparken, Söderköping

kl 15-16 Friskis & Svettis Familjegympa
Skärgårdsgympa för familjer med barn 2-6 år, ledare Rebecca 
Rosberg
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17 Tipspromenad i Tyrislöt
Tipspromenad & lotterier anordnas av Campingföreningen
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Musik på Bryggan
Lagom till att desserten dukas av börjar vår duktiga trubadur 
att spela. Låtvalen är anpassade för att passa en bred publik 
och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

kl 20 Karaoke på Pub Sumpen
Freddas Karaoke på Pub Sumpen.
Plats: Tyrislöt Camping

Söndag 13 juli
kl 11 Stadsvandring
Guidad vandring där vi berättar om stadens historia, byggna-
der och sevärdheter. 
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 11 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 16-18 Allsång på Korskullen
Allsång på Korskullen med Allsångsproffsen.
Plats: Café Korskullen. Söderköping

Måndag 14 juli
kl 19 Bondens bokhylla
Populär programserie med författarframträdanden
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 

kl 19 Trubadurafton
Våra två duktiga trubadurer underhåller på gitarr och med 
sina fina röster. Låtvalen är anpassade för att passa en bred 
publik och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Tisdag 15 juli
kl 17.30- 18.30 Braskvandring
Promenad i de historiska drothemskvarteren tillsammans med 
guide och Biskop Brask.
Plats: Rådhustorget. Söderköping

kl 18-19 Yoga
Gratis yoga i trädgården, ledare Sofi Eriksén
Plats: Tyrislöt Camping

kl 18 Underhållning av Tomas Brink
Tomas Brink är en singer/songwriter som förra året gjorde sin 
turne i Storbritannien. Med rötterna i Värmland reser han i år 
på en Sverigeturné. Med musik som lutar åt pop/folk -musik 
Plats: Café Jägmästargården

kl 19 Kanaldans
Finezz orkester bjuder upp till dans. Sponsor Konfekthörnan 
och Anderssons Saluhall
Plats: Dansbanan, Kanalhamnen.

kl 20 Musik Quiz
I Musikquizen kan deltagarna antingen bilda lag eller tävla 
var för sig. Tävlingen leds av en programledare med gitarr 
som ställer frågor knutna till musiken han spelar. Tävlingen är 
anpassad för en bred publik, både angående ålder och musik-
kunnande och aktiverar alla deltagare.
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. Söderköping

Onsdag 16 juli
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 18 Onsdagar hos Biskop Brask - Sånger från medeltid och 
renässans
Musik med Ensemble Prima Virga
Plats: Biskop Brasks trädgård. Söderköping

Torsdag 17 juli
kl 13.30 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 14-16 Skapande verkstad - Varelser
Kom och gör en egen varelse med Anna-Lena Rydberg.
Plats: Gamla gymnastiken. Söderköping

kl 15.30-16-30 Britta & Lennarts Nära Kött
Säljer eget kött och chark från kylbil
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17.30 En medeltida storstad
Guidad tur i Söderköpings 800-åriga historia.
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 18-19 Friskis & Svettis i Tyrislöt
Härlig skärgårdsgympa i Tyrislöt, ledare Tomas Rosberg

Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Torsdagar på Bondens - Musik
Programserie med trubadurer, vissångare och artister.
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 

Sverigesimmet 2014
Sverigesimmet 2014-En rekordartad simning till förmån för 
Wateraid och rent vatten!
Plats: Gå in på Sverigesimmet.se för mer info!. Söderköping

Fredag 18 juli
kl 19 Trubadurkväll med Peter Malmberg
Trubadurkväll Kanalmagasinet Mem Peter har en extremt 
bred repertoar med allt från visor till hårdrock. Han ser till att 
gästerna/publiken får en oförglömlig afton och att de går hem 
med ett leende på läpparna.
Plats: Kanalmagasinet, Mem

Sverigesimmet 2014
Sverigesimmet 2014-En rekordartad simning till förmån för 
Wateraid och rent vatten!
Plats: Gå in på Sverigesimmet.se för mer info!. Söderköping

Lördag 19 juli
kl 10- S:t Annadagen
Aktiviteter och försäljning längs väg 210
Plats: S:t Anna, längs v 210 till Tyrislöt och Bottna.

kl 10-16 Sankt Anna Dagen
Hantverksförsäljning, minitivoli mm. Pub Sumpen: varm-
korv, öl, vin & läsk 12-15.
Plats: Tyrislöt Camping

kl 10-16 Nartorps marknad, Sankt Anna dagen
Hantverksförsäljning, loppis, servering m m
Plats: Malmkullen. 

kl 10-17 S:t Anna-dagen med Marianne Wiik
Besök turistinformationens hantverksmarknad i Nedre Lagnö 
på S:t Annadagen. Marianne Wiik kåserar i trädgården kl 14. 
Café finns.
Plats: Turistinformationen i S:t Anna. 

kl 10-17 Sankt Annadagen - Sankt Anna Skärgårdsmuseum
Museet öppet
Plats: Sankt Anna Skärgårdsmuseum.

kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 19 Musik på Bryggan
Lagom till att desserten dukas av börjar vår duktiga trubadur 
att spela. Låtvalen är anpassade för att passa en bred publik 
och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. Söderköping

kl 20 Live Musik på Pub Sumpen
Peterson and the sideburs spelar live på Sumpen. 
Plats: Tyrislöt Camping

Sverigesimmet 2014
Sverigesimmet 2014-En rekordartad simning till förmån för 
Wateraid och rent vatten!
Plats: Gå in på Sverigesimmet.se för mer info!. Söderköping

Söndag 20 juli
kl 11 Stadsvandring
Guidad vandring där vi berättar om stadens historia, byggna-
der och sevärdheter. 
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 11 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 15 Sagostund i Tyrislöt
Sagostund med Elin Söderholm där hon läser ur sin bok 
”Skärgårdstrollen”
Plats: Tyrislöt Camping

kl 16-18 Allsång på Korskullen
Allsång på Korskullen med Västerviks Glapack.
Plats: Café Korskullen. 

Sverigesimmet 2014
Sverigesimmet 2014-En rekordartad simning till förmån för 
Wateraid och rent vatten!
Plats: Gå in på Sverigesimmet.se för mer info!. Söderköping

Måndag 21 juli
kl 19 Bondens bokhylla - Sara Lövestam
Populär programserie med författarframträdanden
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 
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kl 19 Trubadurafton
Våra två duktiga trubadurer underhåller på gitarr och med 
sina fina röster. Låtvalen är anpassade för att passa en bred 
publik och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Tisdag 22 juli
kl 17 Föresläsning i Pub Sumpen - Maria Wiman
”Bli medveten om din inspiration, motivation & självkänne-
dom. Mot nya mål!” 
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17.30-18.30 Braskvandring
Promenad i de historiska drothemskvarteren tillsammans med 
guide och Biskop Brask.
Plats: Rådhustorget. Söderköping

kl 18-19 Yoga
Gratis yoga i trädgården, ledare Sofi Eriksén
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Kanaldans
Eva Lindes orkester bjuder upp till dans. Sponsor Smultron-
stället
Plats: Dansbanan, Kanalhamnen.

kl 20 Musik Quiz
I Musikquizen kan deltagarna antingen bilda lag eller tävla 
var för sig. Tävlingen leds av en programledare med gitarr 
som ställer frågor knutna till musiken han spelar. Tävlingen är 
anpassad för en bred publik, både angående ålder och musik-
kunnande och aktiverar alla deltagare.
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Onsdag 23 juli
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 18 Onsdagar hos Biskop Brask - Att leva i Söderköping 
under biskop Brasks tid
Föreläsning med Olle Hörfors
Plats: Biskop Brasks trädgård. Söderköping
Torsdag 24 juli

kl 13.30 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 14-16 Skapande verkstad - Varelser
Kom och gör en egen varelse med Anna-Lena Rydberg.
Plats: Gamla gymnastiken. Söderköping

kl 15-16 Musik i trädgården: Taubetolkarna besöker S:t Anna
Vi upprepar förra årets succé och bjuder in Taubetolkarna, en 
musikalisk resa i Evert Taubes fotspår. Kenneth Edlund och 
Jan Wahlström berättar och spelar visor!
Plats: Turistinformationen i S:t Anna

kl 15.30-16.30 Britta & Lennarts Nära Kött
Säljer eget kött och chark från kylbil
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17.30 En medeltida storstad
Guidad tur i Söderköpings 800-åriga historia.
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 18-19 Friskis & Svettis i Tyrislöt
Härlig skärgårdsgympa i Tyrislöt, ledare Tomas Rosberg
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Torsdagar på Bondens - Musik
Programserie med trubadurer, vissångare och artister.
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 

kl 19 Mexikansk afton på Husby Säteri
Underhållning av Peter Malmberg, en härlig het Mexikansk 
buffé och musikquiz.
Plats: Husby Säteri

Fredag 25 juli
kl 19 Janne Schaffer Konsert
Konsert på Husby Säteri, Janne Schaffer Music Story ”Vi 
minns J-son Lindh och Gärdestad, hyllar ABBA samt en hel 
del eget.” Slottsträdgården öppnar 17.30
Plats: Husby Säteri. 

kl 19 Musikkväll med Quiz
Musikkväll med Lennart Kåge. Han underhåller oss med 
både musik och Quiz.
Plats: Kanalmagasinet, Mem

Lördag 26 juli
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 

kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 16 Barnteater på Tyrislöt Camping
Barnteater ”Kom hem” på Tyrislöt Camping,
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17 Tipspromenad i Tyrislöt
Tipspromenad & lotterier anordnas av Campingföreningen
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Musik på Bryggan
Lagom till att desserten dukas av börjar vår duktiga trubadur 
att spela. Låtvalen är anpassade för att passa en bred publik 
och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

kl 20 Irländsk Afton på Pub Sumpen
Pork from Cork spelar live på Pub Sumpen.
Plats: Tyrislöt Camping

Söndag 27 juli
kl 11 Stadsvandring
Guidad vandring där vi berättar om stadens historia, byggna-
der och sevärdheter. 
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 11 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 16-18 Allsång på Korskullen
Allsång på Korskullen med Anders & Bengan.
Plats: Café Korskullen. 

Måndag 28 juli
kl 19 Bondens bokhylla - Mikael Bergstrand
Populär programserie med författarframträdanden
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel. 

kl 19 Trubadurafton
Våra två duktiga trubadurer underhåller på gitarr och med 
sina fina röster. Låtvalen är anpassade för att passa en bred 
publik och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 
Tisdag 29 juli
kl 17.30-18.30 Braskvandring
Promenad i de historiska drothemskvarteren tillsammans med 
guide och Biskop Brask.
Plats: Rådhustorget. Söderköping

kl 18-19 Yoga
Gratis yoga i trädgården, ledare Sofi Eriksén
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Kanaldans
Ken Kåbes orkester bjuder upp till dans. Sponsor Centerpar-
tiet och Jofotex
Plats: Dansbanan, Kanalhamnen.

kl 20 Musik Quiz
I Musikquizen kan deltagarna antingen bilda lag eller tävla 
var för sig. Tävlingen leds av en programledare med gitarr 
som ställer frågor knutna till musiken han spelar. Tävlingen är 
anpassad för en bred publik, både angående ålder och musik-
kunnande och aktiverar alla deltagare.
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. 

Onsdag 30 juli
kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 18 Onsdagar hos Biskop Brask - Jacob lille - från oäkting 
till landshövding
Föreläsning med Markus Lindberg museichef på Linköpings 
Slotts- och Domkyrkomuseum
Plats: Biskop Brasks trädgård. Söderköping

Torsdag 31 juli
kl 13.30 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping

kl 14-16 Skapande verkstad - Varelser
Kom och gör en egen varelse med Anna-Lena Rydberg.
Plats: Gamla gymnastiken. Söderköping

kl 15.30-16.30 Britta & Lennarts Nära Kött
Säljer eget kött och chark från kylbil
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17 Föreläsning i Pub Sumpen - Maria Wiman

”Bli medveten om din inspiration, motivation & självkänne-
dom. Mot nya mål!” 
Plats: Tyrislöt Camping

kl 17.30 En medeltida storstad
Guidad tur i Söderköpings 800-åriga historia.
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 18-19 Friskis & Svettis i Tyrislöt
Härlig skärgårdsgympa i Tyrislöt, ledare Tomas Rosberg
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Torsdagar på Bondens - Musik
Programserie med trubadurer, vissångare och artister.
Plats: Bondens Crêperie & Lanthandel 

kl 19 Irländsk afton på Husby Säteri
Bro´s Irish är tillbaka!  Det blir hög stämning, traditionsenlig 
mat & dryck och skön irländsk musik!
Plats: Husby Säteri

Utställningar i juli
Tornen i Söderköping
Nu & Då är jämngamla men det skiljer 800 år mellan dem. I 
Tornen kan du följa dem in i medel-nu-tiden.
Tid: 2014-05-24 – 2014-08-31
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget. 
Söderköping

S:t Ragnhilds Gilles Stadshistoriska museum
Temautställning Ung på 50-talet
Tid: 2014-06-01 - 2014-08-31, kl 13-17
Plats: Gamla Skolgatan

Sankt Anna Skärgårdsmuseum
Temautställning Från Vårdkase till bredband.
Tid: 2014-06-21 - 2014-08-17, tis-sön 12-17
Plats: Tyrislöt

Biskop Brask i Söderköping- biskopen får barn.
Utställning om Biskop Brasks många olika roller. Han var 
förutom biskop, politiker, affärsman men även gudfar till flera 
pojkar ur adeln som bodde hos honom för att lära sig läsa och 
skriva samt dygdiga seder.
Tid: 2014-06-23 – 2014-08-10, kl 11-19
Plats: Braskens hus, trädgården. Söderköping

Augusti
Fredag 1 augusti
kl 19 Irländsk pubafton
Bro´s kommer och underhåller
Plats: Kanalmagasinet, Mem

kl 20 Live Musik på Pub Sumpen
Tre M spelar live på Pub Sumpen
Plats: Tyrislöt Camping

Lördag 2 augusti
kl 10-17 Familjedag i S:t Anna
Besök vår familjedag på turistinformationen i S:t Anna. Barn-
teater ”Lilla Anna”, expeditioner med Ekoturen, brandkår på 
plats med mera.
Plats: Turistinformationen i S:t Anna

kl 11 I madickenfilmernas kvarter
Pigan Sofia arbetar hos Rehnbergs som har 15 barn. Hon be-
rättar bla om sitt arbete, ett hus det spökar i och visar runt i 
kvarteren där madickenfilmerna spelades in.
Plats: Start Rådhustorget. Söderköping

kl 15-16 Friskis & Svettis Familjegympa
Skärgårdsgympa för familjer med barn 2-6 år, ledare Rebecca 
Rosberg
Plats: Tyrislöt Camping

kl 19 Musik på Bryggan
Lagom till att desserten dukas av börjar vår duktiga trubadur 
att spela. Låtvalen är anpassade för att passa en bred publik 
och vi utlovar en trevlig kväll på vår brygga!
Plats: Stegeborgs Hamnkrog. Söderköping

kl 20 ”Open Mic Night” på Pub Sumpen
Kom hit och visa din talang som musiker eller stand up komi-
ker! Scenen är din!
Plats: Tyrislöt Camping

Söndag 3 augusti
kl 11 Stadsvandring
Guidad vandring där vi berättar om stadens historia, byggna-
der och sevärdheter. 
Plats: Rådhustorget, Söderköping

kl 11 Dramavandring i Tornens värld
Följ med Nu & Då på en dramavandring i tornens värld och 
få hjälp att se alla klurigheter, likheter och olikheter. För alla 
barn och barnsliga
Plats: Hospitalsgatan, Trångsundsgränd och Skvallertorget, 
Söderköping
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Yvonne Bäckstedt

Jag lämnar slottsmiljön och det bekväma kontoret på Husby 
Säteri och beger mig till Filmhuset i Östra Ryd. Här lastar vi 
fyrhjulingen på släpkärran och packar bilen full med kame-
rautrustning och förnödenheter. Varför fyrhjuling i skogen 
undrar ni säkert… men vi är inga vältränade 25-åringar längre 
och vår filmutrustning väger 80 kilo, inget man springer i sko-
gen med någon längre sträcka.

Att hitta en farbar väg tar sin tid och ofta får vi ta till sågen 
för att komma förbi nedfallna träd och grenar. Väl framme 
i skogen är det bara att sätta igång och bygga, ut med kablar 
och mikrofoner. Placera stativ och kameror i gömslet, ibland 
bygger vi en tunnel av kamoflagenät för att ta oss osedda till 
tyggömslet på natten.

Gömslet är fristående, enkelt att resa men svårare att fälla 
ihop, kompakt, men ändå tillräckligt rymligt för att en person 
skall kunna sitta många timmar i sträck. För att gömslet skall 
smälta in i omgivande terräng behövs ibland ytterligare ka-
mouflage i form av buskage och grenar.
Man kan tycka att det låter långtråkigt att sitta i gömslen för 
att få bilder på skygga djur och fåglar.  Men det både är spän-
nande och ger möjlighet till att ta många fina bilder. Det bru-
kar därför numera bli 10-20 dagar för oss i gömsle per år för 
att vi ska få nya bilder på rovfåglar, spelande skogsfågel och 
mycket annat.

Om man skall sitta 10-15 timmar i sträck i ett litet gömsle är 
det viktigt att man kan sitta bekvämt, gömslet får gärna vara 
så högt att man kan ställa sig upp och sträcka på ryggen då 
och då. Gömslet är utrustat med flera kameragluggar med ge-
nomföringar i tyg så att djuren utanför gömslet inte upptäcker 
när man vrider objektivet för att följa eller panorera motiven.
Oftast övernattar vi i fasta gömslen eller kojor och installerar 
oss på sena eftermiddagen. Man ligger mjukt och gott i sin 
varma dunsovsäck. Sen gäller det att smyga ut till tyg-gömslet 
innan det ljusnar. 

Just nu håller vi på med en reklamfilm för Extremadura Na-
tional park i Spanien. Vi gjorde del ett i februari och nu i slutet 
av maj gör vi del två. När vi var där i februari ,för att filma 
gamar, fick vi prova på lite olika gömsletyper, den första var 
som ett förkrympt utedass fast utan hål i bänken och så lågt att 
man inte kunde resa sig. Vi satt två dagar, 7 timmar per dag, 
utan att se en enda gam…..ryggen och benen ville inte mera 
så vi fick ge upp och åka till ett annat ställe. Det var skillnad! 
Lyx-gömsle med ståhöjd och kontorstolar med armstöd..! och 
det bästa av allt 50 gamar på en åtel !! 

I skrivande stund är vi på väg till Sankt Anna skärgård för 
att filma ejder, det lär finnas gott om gudingar i år, vi håller 
tummarna att vi får några bra scener och bilder på de vackra 
fåglarna. Hoppas också på bra väder och en försmak av den 
härliga sommaren som väntar.

Vi önska alla läsare en varm och skön sommar !!
Yvonne Bäckstedt & Christer Wastesson

Från slott till koja


