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

Sofie och David tilldelades 
nyinstiftat kulturpris 
Sid 8

Söderköpings bio har öppnat 
Sid 4

Diggiloo gästar Söderköping 
Sid 6

DropZone UF siktar högt 
Sid 38

www.soderkopingsposten.se

Beställ smörgåstårtor
och få 10% rabatt!

Prova våra lunchlådor  
och få 50% rabatt!

Gäller bokningar fram till den  
31 mars 2022. Erbjudandet gäller  

mot uppvisande av denna  
kupong i kassan vid hämtning.

Max ett köp per kund. Gäller hela  
sortimentet som vi gör själva i butiken.
Erbjudandet gäller mot uppvisande av 

denna kupong t o m 31 mars 2022.

Tempo Trollet
Prästgatan 1, Söderköping

Telefon: 0121-21750

Tempo Trollet
Prästgatan 1, Söderköping

Telefon: 0121-21750

Butiken med de unika smyckena
Designade och tillverkade i vår verkstad

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

Vigsel på gång?
Välkommen till oss på  

Guldmakeriet

INVIGNING 25-26/2
VÄLKOMMEN TILL VÅRA  

NYA FINA LOKALER

HAGATORGET, STORGATAN 10
TELE 0736-92 42 96

MED UTÖKAT 
KONSTNÄRSMATERIAL 

OCH MYCKET NY KONST

GALLERIHASSEL.COM
konst - inramning - presenter - konstnärsmaterial

Mikaela Anton, Klinikchef
Ted Johnsson, Tandläkare

VI FYLLER ETT ÅR OCH  
DET VILL VI FIRA MED DIG

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID PÅ 0123-107 43

DÄRFÖR ERBJUDER VI JUST NUDÄRFÖR ERBJUDER VI JUST NU

TANDUNDERSÖKNING  TANDUNDERSÖKNING  
FÖR ENDAST 390 KRFÖR ENDAST 390 KR

ERBJUDANDET GÄLLER MELLAN 1-31 MARS 2022
ERBJUDANDET GÄLLER MELLAN 1-31 MARS 2022

Vi välkomnar både gamla och nya patienter för vård av munhälsan

Ted Johansson, TandläkareMikaela Anton, Klinikchef

Axvägen 2A, Valdemarsvik
info@valdemarsvikdental.se

TIDSBOKNING: 0123-107 43

HELTÄCKANDE TANDVÅRD  
TILL VETTIGA PRISER!

VALDEMARSVIKVALDEMARSVIK  VDVD  DENTALDENTAL
Vi är anslutna till Försäkringskassan

Axvägen 2A, Valdemarsvik
info@valdemarsvikdental.se

Vi är anslutna till Försäkringskassan och  
tar emot barn genom landstinget
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Så har ännu ett år passerat i Söderköpings-Postens 
historia. Ett framgångsrikt år med mycket uppskatt-
ning från läsare och annonsörer. Annonserna blir allt 
fler och i genomsnitt större. Vi uppfattar det som ett 
bevis på att företagen uppskattar tidningen som en 
sammanhållande kraft i utgivningsområdet. Vi är 
med och rapporterar om allt positivt som sker lokalt.

Vi tror på lokalt samarbete och några av de initiativ vi 
är involverade i är:

Guldkant i Söderköping: Vi är huvudsponsor till 
den ideella föreningen som sätter guldkant på äldre och 
ensamma människors vardag. Vi skänker bl. a. 50 kr per 
såld annons och via insamling i samband med årsalma-
nackan. År 2021 samlade vi in drygt 31 000 kr. 

ED Söderköpings Stadslopp: Vi är mediapartner till 
loppet som blir en folkfest den 21 juni. 

Vikbovändan: Vi är mediapartner till det natursköna 
loppet som äger rum den 6 augusti mellan gårdarna på 
Vikbolandet. 

Jag gillar att handla lokalt: Vi är initiativtagare och 
arbetar för en levande stad. Alla som bär knappen får er-
bjudanden från flera butiker i Söderköping. Bär knappen 
du också för att visa att du gillar att handla lokalt. 

CoOperate Coffice i Söderköping: Vi är support-
företag sedan starten 2018. För oss är det självklart att 
stötta ”Coffice” som är en möjlighet till nätverk, företags-

utveckling och samarbeten inom det lokala näringslivet 
i regionen. 

NyföretagarCentrum Söderköping: Vi är samar-
betspartner och vill medverka till ett positivt företagskli-
mat för ännu flera framgångsrika företag i Söderköping. 
Vi deltar och utbildar blivande företagare i ”Steget till 
eget”.

Söderköpings Konstrunda: 17 elskåp har blivit 
konstverk i samarbete med E.ON och Söderköpings 
kommun. I år planeras smyckning av ytterligare elskåp.

Söderköpings-Postens app: Under det gångna året 
startade vi en nyhetsapp där du bland annat kan läsa lo-
kala nyheter kostnadsfritt varje dag. 

Söderköpings-Postens kulturpris: Nyinstiftat pris 
2021, tilldelades Sofie och David Strenge Wingren för 
deras insatser med evenemangen under vinjetten ”Musik 
på Brunnen”. Därigenom har man satt Söderköping på 
Sveriges nöjeskarta.

Söderköpings Bio: Vi samarbetar med bion som är 
ett viktigt inslag i Söderköpings kulturliv.

Stadskärnan i Söderköping: Vi är medlemmar i 
föreningen och engagerar oss bl.a. i evemenagsgruppen 
samt hjälper till att marknadsföra föreningens aktiviteter 
och medlemmar m.m.

Vad blir tidningens nästa initiativ? Vi har en stor nyhet 
som vi håller på till kommande utgivning den 19 mars.

Det här numret har tema ”näringsliv”. Vi vet hur vik-
tigt det är för att kommunen ska utvecklas med fler  
arbetsplatser, befolkningstillväxt, ökade skatteintäkter 
och därmed förbättrad kommunal service, ett omfat-
tande och brett utbud av butiker och restauranger, en 
levande skärgård där det ges möjlighet att bo och verka 
året runt m.m.

Vi närmar oss det politiska valet i september och vi 
har låtit de politiska partierna svara på några frågor om 
näringslivets utveckling. Årets kommande nummer har 
olika teman som partierna kommer att få kommentera 
fram till valet i september.

Välkommen att som läsare eller annonsör följa 
med på en spännande resa mot ännu fler positiva och  
lokala samarbeten – vi gör det tillsammans!

Söderköpings-Posten 
Storgatan 2
614 30 Söderköping

Telefon 0121- 421 35

Mobil 0705-50 53 33

info@soderkopingsposten.se

www.soderkopingsposten.se

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

Tidningen är religiöst- och  
partipolitiskt obunden

Tryck: Pressgrannar AB 2022

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

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

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

Positiv, personlig 
och lokal läsning i vår 
tidning och app varje 

dag året om!

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

”

Ledare

Månadens annonsör
- Jag har varit med och annonserat här i tidningen 

sedan min start för 12 år sedan och kunnat följa hur den 
vuxit från den” Lilla Tidningen” till Söderköpings Posten 
– vilket är jätteroligt. Jag tycker det är ett utmärkt media 
för att nå ut till både kunder/patienter och företag med 
lokal förankring.

John Hennings  
John Hennings Fysioterapi

 Åke  
Serander

Ägare och  
redaktör

Söderköpings-Posten är med och utvecklar det lokala samhället

Kommande nummer 2022
Lördag 19 mars
Tema: Miljö och Energi/Bostad

Lördag 23 april 
Tema: Båt och Skärgård

Lördag 28 maj 
Tema: Sommartidning (54 000 ex)

Lördag 27 augusti
Tema: Valet

Lördag 24 september 
Tema: Jord och Skog

Lördag 22 oktober 
Tema: Bil och Däck/Julbord

Lördag 19 november 
Tema: Jul/Vinter (Totalt 8 nummer per år)

Välkommen att boka din annons-
plats på telefon 0121-421 35

Var med i utlottningen av ett 
exemplar av Barbro Björk-
mans novellsamling Glas-
trappan.

Ni läser om Barbro och 
tillkomsten av debutnovellsamlingen 
på sidan 28.

Skicka ett vykort senast den 15 mars till redaktionen 
och märk det med ”Glastrappan”. 
Söderköpings-Posten, Storgatan 2, 614 30 Söderköping.

Vi lottar ut 
ett ex av  
Glastrappan

Välkommen att annonsera  
i Söderköpings-Postens
sommartidning 2022

Välkommen att boka annonsplats på tel. 0121-421 35  
eller skicka e-post till annons@soderkopingsposten.se

-   Utgivning 28 maj i extra stor upplaga om 54 000 ex
-   Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
-   Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren
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TTrreevvnnaadd

 

  

MMååttttaannppaassssaaddee  oocchh  
ddeessiiggnnaaddee  eefftteerr  DDiinnaa  

öönnsskkeemmååll!!  

 

FÖNSTER 

          Svensktillverkade FÖNSTER med eller utan montering. 
Beställ enbart FÖNSTERBÅGAR om karmarna är i bra skick.   KOSTNADSEFFEKTIVT 
 

Lilla Bäckermåla   Valdemarsvik   0709 68 58 08
www. bioconsultingab.se

Lilla Bäckermåla   Valdemarsvik   0709 68 58 08          
www.bioconsultingab.se 

      Besök hemsidan för mer information.

       I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Klappat & klart!
Söderköpingsmyntet - den perfekta julklappen! 

www.isoderkoping.se

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

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

Vi önskar Dig trevlig  
handel i Söderköping och 

en riktigt God Jul!

Vill du: 
Företagare se hit!

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

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

Kontakta oss för mer info:   
info@isoderkoping.se

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

Lotta NilssonLotta Nilsson
SparvenSparven

”Jag har engagerat mig i  
många år och det har gett mig  
kunskap, nätverk och  
möjligheter som lett till att  
skapa en textil besöksanledning  
i Söderköping - Sparven.

MIMMIS HUS
Hår & Skönhet

Nyfiken på oss? 
Kolla in mimmishus.se 

 Tidsbokning eller frågor?  
via telefon 0121-10470  

eller www.bokadirekt.se
Vill du inspireras? 

Följ oss på instagram och Facebook 
 

Alla Skönhets & Hälsoexperteter på Mimmis Hus är certifierade eller licensierade

Gör Dig vårfin hos oss!Gör Dig vårfin hos oss!
- Hår, Hud & LPG behandlingar- Hår, Hud & LPG behandlingar

Ta med annonsen och vi ger dig 100:- rabatt  Ta med annonsen och vi ger dig 100:- rabatt  
på valfri behandling, gäller t.o.m 30/3-2022på valfri behandling, gäller t.o.m 30/3-2022

konst och konsthantverk

Under hela våren 
har vi öppet 
lördagar och 
söndagar kl 12–16.
Välkomna!

Den 5 mars öppnar vi upp Galleri Rådhuset i Söderköping!

blandart.com
Med stöd av:

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

www.ostgotabegravning.se

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

De Wijks väg 13, Finspång    0122-211 11

ÖSTGÖTA
Begravningsbyrå

Den Nära begravningsbyrån

Anmäl dig till vårens nyföretagarkurs Steget till eget som startar den 2 mars  
både för Söderköping och Valdemarsvik

Anmäl dig redan idag genom att skicka ett mail till: 

soderkoping@nyforetagarcentrum.se

valdemarsvik@nyforetagarcentrum.se

Ta chansen och förverkliga drömmen att bli din egen!

Mån - Fre 7:30 - 18:00,  Lör 8:00 - 15:00,  Sön  10:00 - 16:00  -   Telefon: 0121-100 52Mån - Fre 7:30 - 18:00,  Lör 8:00 - 15:00,  Sön  10:00 - 16:00  -   Telefon: 0121-100 52

Tisdagar erbjuder vi två semlor för 40 krTisdagar erbjuder vi två semlor för 40 kr
                Fira 40 år med Jannes Hembageri

  
Erbjudandet gäller avhämtning. Vid beställning i serveringen erbjuder vi Erbjudandet gäller avhämtning. Vid beställning i serveringen erbjuder vi 
kaffe och semla för 40 kr. Alla erbjudanden gäller tisdagar fram till påsk.kaffe och semla för 40 kr. Alla erbjudanden gäller tisdagar fram till påsk.

50 öre per såld semla går till svenska kyrkans fasteaktion. Insamlingen pågår 1 mars till 9 april



4 Söderköping

Nu kan vi återigen mysa i biomörkret i Söderköping. 
Jag träffar Carl Gustav ”CG” Pettersson som sköter 
driften av bion sedan i julas.

- Jag hade ett möte med ägarna bakom företaget Vi-
devox. De sökte efter någon som kunde hjälpa till med 
driften och jag har tidigare erfarenhet från bio och bedri-
ver en enskild firma, så jag fick förtroendet. Till min hjälp 
har jag privatpersoner från PRO/SPF med Marja Berg-
ström i spetsen som t.o.m. 8 februari framförallt kontrol-
lerar legitimation och vaccinationspass vid entrén. Tack 
vare den hjälpen kunde jag hålla mig till att sälja biljetter.

Lokalerna, som ägs av kommunen nyttjas även bland 
annat av Ramunderskolan samt till teaterföreställningar.

Under jullovet hade vi runt 700 besökare – en bra 
start, konstaterar CG. Besökarna kunde bland annat se 
filmerna Bamse, Matrix: Resurrections, Utvandrarna och 
Karl-Bertil Jonssons julafton.

Vi börjar vår rundtur i foajén
- Vi förbereder för att kunna erbjuda kaffe med kaka, 

godis, snacks med mera. Kakorna kommer från Café 
Jägmästargården samt från Hans och Greta för de som 
behöver glutenfritt. Jag tycker det är viktigt med lokala 
samarbeten. Kaffet går ju dock inte att lösa lokalt, skrat-
tar CG men försäkrar att det däremot är ekologiskt. 

Vi har upprättat en innehållsförteckning där man kan 
se allergiinformation.

Vidare kommer vi installera en kyl för försäljning av 
dryck. 

Godiset vill jag kunna visa upp på ett trevligt sätt och 
det ska vara ett låsbart skåp. Jag har kontakt med flera 
grossister och undersöker för närvarande priser. 

Hur bokar jag biobiljetter?  
- Cirka 80 % av besökarna bokar hemifrån och man 

betalar på plats. Det går även att boka plats via telefon. 
Betalning sker kontant eller via Swish. 

Är det problematiskt att hantera kontanter?
- Nej, det rör sig inte om några större summor. 

Jag visas in i biosalongen. 
- Här finns plats för 168 sittande. Vi har olika ljusin-

ställningar för salongen och kan lätt justera från fullt ljus 
till mysbelsysning och filmvänligt ljus. 

Som kuriosa kan nämnas att draperiet är tillverkat 
lokalt av Anna Doll. 

Här finns även mikrofon och headset, vilket ger möj-
lighet att hålla information före filmvisningen.

Vi går via en spiraltrappa upp till maskinrummet. 
- Idag spelas filmerna upp via en dator och jag kan 

programmera innehållet som ett spelschema. Filmerna 
levereras på en hårddisk och licensen separat i ett mail 
i form av en ”nyckel” för att kunna använda filmerna. 
När filmen är slut laddar jag direkt upp nästa film för 
att kontrollera att allt finns på plats och fungerar som 
det ska.

Här finns också en gammal projektor kvar. Förr kom 
filmerna på rullar i trälådor. Då fick man rulla upp allt 
och byta projektor mellan filmrullarna som var ca 20-30 
minuter långa. När det var dags att byta, fick man trycka 
på en knapp för ”rullbyte”. Biobesökarna såg inget av by-
tet men i maskinrummet gällde det att vara beredd så att 
det inte blev något avbrott.

När visar ni film?
- Så här inledningsvis är det visningar på onsdag och 

söndag kväll kl 19:00, matiné söndagar kl 15, samt dag-
bio på måndagar jämna veckor kl 14. 

Hur väljer ni ut filmerna?
- Videvox sätter programmet och har sista ordet. Det 

handlar om att hitta vilka filmer som finns och att sätta 
priser. Största delen av intäkterna går till filmbolagen och 
STIM. Vi har ett programråd som lämnar feedback om 
vilka filmer vi vill visa. Vi har även en låda i entrén där 

besökarna kan önska filmer. Exempelvis fick vi önskemål 
om den spanska filmen ”Parallella mödrar” av Pedro Al-
modóvar och den hade vi möjlighet att visa. Ju fler som 
önskar en film desto troligare är det att det går att ordna. 

Skulle ni kunna visa filmklassiker som exem-
pelvis Batman från 80-talet?

- Vi undersöker gärna önskemål. Det är större möjlig-
heter om man är ett sällskap på 10-15 personer. Men jag 
kan konstatera att det digitala bidragit till större möjlig-
heter att vara flexibla. 

Vad gör du medan filmen visas?
- Det finns mycket att göra under tiden. Städa, kolla 

bokningsstatus på kommande visningar, andra förbere-
delser inför nästa film med mera. 

Hur har ni löst frågan om att hålla avstånd i 
samband med pandemin?

- Det är inga problem. Man skulle kunna ordna det 
med omprogrammering av bokningssystemet Dock är 
det så olika hur stora sällskapen är - mellan 2-8 personer. 
Så det är enklare att hantera det manuellt på plats - vid 
behov. Allt efter Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner. 

Det har varit olika hur många som kommit på film-
visningarna, från ett fåtal upp till 124 personer på ”Stål-
mannen bor i skogen”, avslutar CG.

Daniel Serander
Text och Foto

Söderköpings bio har öppnat igen
"Vi har ett programråd som 
lämnar feedback om vilka  
filmer vi vill visa. Vi har även en 
låda i entrén där besökarna kan 
önska filmer."

CG visar tekniken bakom bion. 

Salongen rymmer 168 sittande.

Biosalongen.
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Den sjunde augusti blir det drag på Vikingavallen. 
Då gör nöjesturnén Diggiloo ett nedslag i  
Söderköping - som blir turnéns enda stopp i  
Östergötland.

Med sig har man några av Sveriges mest omtyckta 
artis ter, komiker och musiker för att leverera en riktig 
höjdarkväll. Artisterna som följer med är Måns Möl-
ler, Robin Bengtsson, Sanne Samuelsson, John Lund-
vik, Theoz (Theodor Haraldsson), Mariette (Mariette  
Hansson), Jessica Andersson, Liamoo (Liam Cacatian 
Thomassen) och Lena Philipsson.

Som besökare får  du tre timmars underhållning med 
shownummer, nya hits och gamla klassiker som passar 
hela familjen.

Intervju med John Lundvik
Vi på Söderköpings-Posten fick som ett av få medier 
möjligheten att intervjua den tidigare Melodifestival och 
Let’s Dance vinnaren John Lundvik.

Vad roligt att du kommer till Söderköping i 
sommar. Har du varit här tidigare?

- Ja, men fråga mig inte var och vad jag gjorde. Jag får 
passa på att ta en glass när jag är i stan’ i sommar.

Vilken framgångsrik karriär du har!
- Tack, jag har fått nypa mig i armen. Jag ser framgång 

som lånad tid och har haft mycket medvind och den fort-
sätter - men inte för alltid. Så jag njuter och tar vara på 
den så mycket jag kan. Hoppas att vinden fortsätter blåsa 
ett bra tag till.

Vad har du gjort under pandemin?
- Precis när pandemin bröt ut vann jag Let’s Dance 

och efter det har jag skrivit många nya låtar. Vi fick vårt 
tredje barn, så jag kunde vara hemma under året med 
Zoe som nu är ett år gammalt. Har därefter gjort Mäs-
terkocken VIP i nio veckor i TV där jag hamnade på 
pallplats och fick en bronsmedalj. 

Vi såg programmet - vilka imponerade mat-
lagningskunskaper

- Det är rent nörderi. När jag flyttade hemifrån trött-
nade jag snabbt på snabbmakaroner och falukorv. Det var 
lite läckert att kunna laga mat. 

Galen som jag är började intresset där och då. När 
förfrågan om medverkan i Mästerkocken kom så var jag 
tveksam om jag vågade vara med, men de var svåra att 
säga nej till så jag svarade ja. 

Det har varit ett av de roligaste ögonblicken i min 
karriär i TV-rutan. Jag har fått visa en annan bild av mig 
själv. Det har gjort att jag känt att jag växt även som 
artist. 

Vilken bredd med dans, matlagning, artisteri 
och rösten

- ”The singing chef ”, svarar John och skrattar.

Skriver du bara låtar till dig själv eller även 
till andra artister?

- Jag har valt att inte skriva till andra. För att kunna 
fokusera på mina andra intressen. Med handen på hjärtat 
har det inte funnits tid i år. 2019 skrev jag både Englands 
bidrag i Eurovision samt tävlade själv – det var ett galet 

år men också skönt att medvetet kunna sitta still och 
njuta lite också. 

Jag brukar säga att ju förr man lär sig att ta mikropau-
ser, så mår man också mycket bättre. Man kan stanna upp 
någon sekund och titta i backspegeln, konstatera att det 
går bra och bara njuta i stället för att bara springa vidare 
på nästa boll. 

Jag kanske inte alltid lever som jag lär, men försöker 
så gott det går, berättar John och skrattar. 

Vad kommer du framföra i Diggiloo? Nytt 
material eller klassiker?

- Vi har inte haft vårt stora musikaliska möte än där 
vi diskuterar hur vi artister ska kunna ta så stor plats som 
möjligt under turnén – som del av ensemble, i duetter, 
med danser och i de olika nummer som vi ska ha för att 
göra en show. När det mötet varit kan jag svara på frågan.

 
Du har tidigare deltagit i Diggiloo, vad är det 
bästa med turnén?

- Det som varit roligt från min upplevelse i Diggiloo 
är att man får använda sin artistiska färgpalett på bästa 
sätt. Jag minns när jag ena sekunden stod i en färgglad 
skjorta och sjöng dansband med Arvingarna, bytte om 
till en smoking och kom ut och sjöng opera med Jessica 
Andersson, bytte om igen till ett par ”snabba” byxor och 
tight skjorta - som såg ut som en tiger och gjorde ett 
Queen-medly! Det är det som är Diggiloo – alla artister 
får vara utanför sin comfortzone och således blir konser-
ten för alla – barn, vuxna och äldre. Det ska bli roligt att 
göra det igen.

Åke Serander

Diggilooturnén kommer till Söderköping
Gänget gör sig redo för turnén. Foto: Anna-Lena Ahlström
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Peer Gynt
Ett groteskt sagolikt äventyr

Följ med en av teaterhistoriens största skitstövlar 
på ett storslaget äventyr. Kan innehålla spår av 

kostymfest, troll, berg och hästar.

NORRKÖPING 19 februari - 19 mars 2022 

KÖP PÅ OSTGOTATEATERN.SE - En del av Scenkonst Öst

LÄS MER OM VÅRA KOMMANDE KONSERTER PÅ 
NORRKOPINGSSYMFONIORKESTER.SE

O FORTUNA
Uruppförande av Henrik Bergions körverk 
O Fortuna där hela De Geergymnasiet Musik 
medverkar. Christoph Schnaitmann är solist 
i Blochs musik för trombon och orkester.

DE GEERHALLEN Lördag 12 mars kl. 15

JOHAN DALENE
Johan Dalene, den unga 
världsstjärnan från Norrköping är 
solist i Mendelssohns Violinkonsert. 
Kvällen bjuder på ett i övrigt franskt 
program med bland annat Ravels
Boléro, allt under ledning av den 
franske dirigenten Marc Soustrot.
Introduktion 18.30

PASSION FÖR TANGO
18.00 hos oss, en timmes konsert – förboka 
AW buffé. En hyllning till Astor Piazzolla. 
Jens Lundberg bandoneon, Tanja 
Kaitaniemi  violin och Jesper Julin kontrabas

DE GEERHALLEN Onsdag 30 mars kl. 18

DE GEERHALLEN Torsdag 17 mars kl. 19

NORDISKA KLANGER
Flöjtsolisten Laura Michelin
från Norrköping tolkar Nielsens
Flöjtkonsert tillsammans med 
symfoniorkestern och dirigent 
Christian Kluxen. Programmet 
innehåller även Sibelius Symfoni nr 6.
Introduktion 18.30

DE GEERHALLEN Torsdag 3 mars kl. 19

EN BLOMSTRANDE MUSIKALISK VÅR MED
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Vid en ceremoni på Salong Ramunder delades det  
nyinstiftade Söderköpings-Postens kulturpris ut. 
Som förutom ära också innebär en prissumma av 
10 000 kr.
      Syftet med Söderköpings-Postens kulturpris är att 
uppmärksamma någon person, förening eller  
organisation som betytt mycket för att främja  
kommunens kulturliv. 

Juryn består av anställda på Söderköpings-Posten som 
hade nominerat följande fyra föreningar, organisationer 
eller personer:

Sankt Ragnhilds Gille
En drygt 100-årig förening som genom sitt beundrans-
värda och outtröttliga arbete sprider kunskap om Söder-

köpings historia. Historisk kunskap som gör att vi idag 
bättre förstår dagens Söderköping.

BlandArt
Konstnärskollektivet med skickliga konstnärer skapar 
verk inom olika konstinriktningar. Gruppen bildades år 
2000 och har under pandemiåren 2020 och 2021 över-
raskat och glatt många söderköpingsbor och besökare 
med konsten i Storån Åart, men även med konstkalen-
dern i skyltfönstren under adventstid.

Strenge Wingren
David och Sofie har sedan 2019 satt Söderköping och 
Söderköpings Brunn, ”Musik på Brunnen”, på Sveriges 
nöjeskarta och lockat en rad välkända artister och besö-
kare till vår stad. 

Teater Sythercopie 
Söderköpings teaterförening som under 40 år glatt med 
en rad uppsättningar med bl a pjäser, revyer, kröningsspel 
samt barnpjäser. Föreställningar som gett oss oförglömli-
ga stunder och minnen.

Juryns motivering:
"Pristagaren har sedan 2019 satt Söderköping och  
Söderköpings Brunn på Sveriges nöjeskarta och lockat 
välkända artister till vår stad."

Vi gratulerar David och Sofie Strenge Wingren som 
vinnare av Söderköpings-Postens kulturpris 2021.

Åke Serander
Text och Foto

Söderköpings-Postens kulturpris 2021
tilldelas Sofie och David Strenge Wingren

Sofie och David har utsetts till vinnare av Söderköpings-Postens kulturpris 2021.

Välkommen att annonsera i Söderköpings-Postens populära sommartidning

-   Utgivning 28 maj i extra stor upplaga om 54 000 ex
-   Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
-   Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren
Välkommen att boka annonsplats på tel. 0121-421 35  
eller skicka e-post till annons@soderkopingsposten.se
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SE MER! 
Detaljerad information 
om våra gudstjänster

 hittar du i vårt 
kalendarium

Gudstjänster i församlingen

Februari

Söndag 20 11.00 Mässa    S:t Laurentii kyrka 
  16.00 Mässa    Börrums kyrka    
 
Onsdag 23 13.00 Veckomässa   S:t Laurentii kyrka

Söndag 27 11.00 Mässa    S:t Laurentii kyrka 
  16.00 Mässa    Skällviks kyrka

Mars

Onsdag 2 13.00 Askonsdagsmässa  S:t Laurentii kyrka 
  17.00 Liv att dela   Drothems församlingshem & kyrka 
  18.00 Askonsdagsmässa  S:t Anna gamla kyrka

Fredag 4 18.30 Världsböndagen   Drothems församlingshem

Söndag 6 11.00 Mässa    S:t Laurentii kyrka 
  16.00 Gudstjänst för små & stora Drothems kyrka

Onsdag 9 13.00 Veckomässa   S:t Laurentii kyrka

Söndag 13 11.00 Mässa    S:t Laurentii kyrka 
  16.00 Gudstjänst   Börrums kyrka

Onsdag 16 13.00 Veckomässa   S:t Laurentii kyrka

Torsdag 17 17.30 Tid för dig   Mogata Tingshus & kyrka 
  

Nu är det väl ändå tidig vår? 
Vi går ju snart in i tiden för semlor och fastan. Tiden innan påsk! Tid för eftertanke och fundersam-
het. Vi pratar ju om nya tider och nya vanor med det nya året men det kanske är nu i fastan som vi 
ska fundera på vad vi kan avstå eller förändra. Tid för att få en lugn stund att sitta ner och bara vara 
eller tid för att ta en promenad. Om det så är i stan, längs med fälten, upp på bergen eller i skogen. 
Men tid att varva ner och bara få vara en stund. Det är viktigt att få tid för sig själv och för Gud. 
Det här med att varva ner är något jag själv behöver ha i åtanke, ta vara på tiden som ny på jobbet.  
Ny i församlingen, ny i Söderköping och framför allt ny i vigningstjänsten. Det ska bli så roligt att få 
vara här i Söderköping S:t Anna församling detta år och få lära känna er i församlingen. Mitt första 
år som präst, det får jag dela med er. Det ska bli så roligt! Med hopp om ett fantastiskt år! 

Jenny Jonsson 
Pastorsadjunkt

Med reservation för eventuella ändringar. 

DELA LIKA UNDER 
SAMMA HIMMEL svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 
900 1223
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Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, uppmärksammar 
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* Dela med 
dig genom att swisha halva beloppet för något du köper.

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

Diakonicentrum
Tisdag  09.30-11.30 
Onsdag  16.30-18.30 
Fredag  09.30-11.30 
Söndag*  12.30-14.30 
*20/2, 6/3, 13/3, 3/4, 1/5, 29/5

Gudstjänstfrukost
* Ovanstående söndagar mellan kl. 09.00-10.30
Anmälan till Församlingsexpeditionen

Café Klockaregården
Samma dagar och tider som Diakonicentrum 
1 mars - 27 maj

Sopplunch
Tisdagar och torsdagar kl. 11.00-14.00  
22 februari - 24 maj
Drothems församlingshem 

Bibelsamtal
Torsdagar kl. 11.00-12.00 
24 februari - 19 maj 
Drothems församlingshem 
Lunchträff 
Måndagar jämna veckor kl. 12.00-14.00
7/3, 21/3, 4/4, 2/5, 16/5
Drothems församlingshem 
Anmälan till Församlingsexpeditionen

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

Världsböndagen
Tema: Jag vet vilka avsikter jag har med er 
Fredag 4 mars kl. 18.30, Drothems församlingshem 
Ekumenisk gudstjänst

Kontakt 

www.svenskakyrkan.se/soderkoping 
www.facebook.com/soderkopingsanktanna
Församlingsexpedition:  
Telefon: 0121-358 00
Mail: ssa.forsamling@svenskakyrkan.se  
Måndag-fredag 08.00-12.00 
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 13.00-16.00

Diakonicentrum:
Telefon: 0121-358 09
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För ett par månader sedan besökte Malena Ernman 
Söderköping för att uppträda på Brunnen.  
Söderköpings-Posten passade på och fick en intervju 
med den internationellt kända sångerskan.

Tack för en jättefin, fantastisk konsert 
- Tack snälla!

Vilken bred repertoar du har bjudit på 
- Ja, bred är den. Ja, jag gör det lite svårare för mig själv 

ibland, men man vill ju dela med sig många musikstyck-
en som jag själv tycker är vackra. Då är det bara Mats 
Bergström på gitarr som kan ackompanjera mig. Han är 
så fantastisk och musikalisk!

En fråga om din röst, var din klassiska sång 
med dig från ungdomen? 

- Jag hade en barnröst – flickröst som var väldigt hög. 
Jag sjöng i flera körer och det var där jag blev upptäckt 
och började sjunga klassiskt, men inte på ett flickaktigt 
sätt. Jag härmade olika toner. Jag är definitivt en klassisk 
nörd från början, men inte speciellt intresserad av opera. 
Opera tyckte jag var ganska fult, säger Malena med ett 
skratt. Men opera är nu mitt yrke så jag kan inte längre 
säga att det är fult, men jag är mer intresserad av musiken 
än sången. Jag är mer en musikälskare än operaälskare. 
Min röst har tagit mig via kör till barockmusik, till riktig 

opera och vidare till musikal. Jag har gjort hela varvet.

Vad skulle du säga är höjdpunkterna i din  
karriär?  
    - Höjdpunkterna är väl barockmusiken, att sjunga 
Händeloperor, det som jag gjorde utomlands under 20 
- 25 år. Å andra sidan är det också en av höjdpunkterna 
att få musicera med Mats och göra all den här musiken 
som man inte får göra annars. Det är barnsligt roligt 
och han kan spela allt.

Du är frilansare eller är du anställd vid något 
operahus? 

- Nej, jag har aldrig varit anställd och under pande-
min hade man kanske önskat att man varit det. Det var 
vi frilansare som inte hade någon trygghet, men jag har 
haft tur genom åren. Nu jobbar jag med min yngsta dot-
ter Beata och gör ”Forever Piaf ”. En nyskriven musikal 
som skrevs för mig och henne, egentligen speciellt för 
henne. Hon spelar unga Piaf och jag den äldre Piaf. Vi 
gör samma roll. 

(Kommande föreställningar flyttas fram till septem-
ber 2022, red. anm).

Vad är planerna för andra halvåret? 
- Det är lite musikaler på gång och det är ju vad jag 

tycker är roligt. För rösten är det kanske inte det roligas-
te, ingen utmaning röstmässigt, men jag tycker om att 
spela teater. 

Spela riktig teater? 
- Jag vill prova på allt, helst samtidigt, säger Malena 

ivrigt.

Har du varit i Söderköping tidigare? 
- Nej, det har jag inte men Norrköping ligger ju inte 

så långt bort och där har jag hela min släkt. Jag tycker 
om alla köpingar.

Har du haft någon tid att se Söderköping? 
- Nej, bara ikväll. Söderköpings Brunn är så fantas-

tiskt, så vi planerar att komma tillbaka nästa år (red.anm 
2022) igen. Jag får passa på att se stan imorgon i dagsljus.

Har du någon hälsning till tidningens läsare? 
- Tack för att jag har fått komma hit och jag ser fram 

emot att uppleva mer av Söderköping, hoppas på att få 
komma tillbaka. 

Du är så välkommen! 
- Tack snälla!

Malena Ernman har besökt Söderköping

Mats Bergström och Malena Ernman. Foto: Torbjörn Andersson

Åke Serander

Foto: Torbjörn AnderssonFoto: Torbjörn Andersson

"Ja, jag gör det lite svårare för 
mig själv ibland, men man vill ju 
dela med sig många musik stycken 
som jag själv tycker är vackra. 
Då är det bara Mats Bergström 
på gitarr som kan ackompan-
jera mig. Han är så fantastisk och 
musikalisk!"
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i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

Din lokala installatör sedan 1989

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

www.tvätt-stället.se
tvattstallet@outlook.com

Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

RUT-avdrag 
på de flesta av 
våra tjänster!

073-533 58 90

För öppettider och prislista m.m.se vår hemsida

Vi utför reparation & service av din AC

011-105080       0121-21760

Vi utför service, reparationer & hjulinställning

Du kan 
dela upp dina 

kostnader med 
mekonomenkortet 

räntefritt.

Telefon: 0121-21760

Fordonsteknik
Söderköping

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

Telefon: 0709-64 35 36
info@alsatterstradgardar.se
www.alsatterstradgardar.se

 

Beskärning  -  Trädgårdsrådgivning
Skötsel  -  Anläggning

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

Har du en gammal sliten 
betongtrappa?

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

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

sträv med Antihalk.

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

avdrag.

Vi utför nybyggnation, renovering, 
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

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

Vi utför alla slags plåtarbeten  
till takrenoveringar

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

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

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

VÄRMER DU UPP 
DITT HUS EFFEKTIVT?

LOPPMARKNAD
Sporthallen Vikingen, Söderköping

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

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

Välkommen att kontakta vår 
energi- och klimatrådgivare 
med frågor. 

Per Sjöström 
011-15 16 44

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14

Fixpunkten Köpcentrum  -  0121-13230  -  www.lekdax.comFixpunkten Köpcentrum  -  0121-13230  -  www.lekdax.com

Erbjudandet gäller till den 12 mars 2022

Hama-kampanj: Hama-kampanj: 
4 påsar för 50 kr4 påsar för 50 kr

Vår bokrea liknar  
ingen annan bokrea

Varmt välkomna hälsar
Anders och Louise

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

Tisdag 22/2 börjar årets bokrea
Hjälp oss att lätta på lagret 

inför vår inventering
Stor REA 20-25 augusti

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98

Storgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

Anders och Louise

Följ oss på Facebook

Vi har extra öppet söndag 27/2 kl 10:00-15:00

NYMÅLAT

070-834 65 57 070-834 65 57 
jonas@hardhsmaleri.sejonas@hardhsmaleri.se

Med vår båt tar vi  Med vår båt tar vi  
oss enkelt ut till  oss enkelt ut till  
dig som bor på  dig som bor på  

öarna i skärgårdenöarna i skärgården

Alltid
 hantverket i f

okus

Alltid
 hantverket i f

okus

Välkommen att kontaktaVälkommen att kontakta
oss redan idag!oss redan idag!

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14 - Tele: 0121-21404

Bettifix
För hela familjen

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

Följ oss på Facebook

50 öre per semla går till 
svenska kyrkans  
faste aktion som i år går  
till att främja en hållbar 
och rättvis mat- 
försörjning. Ingen ska 
behöva gå hungrig.

Insamlingen pågår  Insamlingen pågår  
1 mars till 9 april 20221 mars till 9 april 2022

Välkommen!

FLYTTMAR
Kostnadsfri 

offert
Rutavdrag 

sköts av oss

Bohagsflytt  -  Kontorsflytt
Packning  -  Magasinering

Pianotransport  -  Flyttstädning
0121-133 50 / 011-13 80 00 / 0730-55 00 68 
nexab@flyttmar.se     Box 110, 601 03 Norrköping
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Söderköpings IKs klubbhus på Storängsgatan är i 
stort behov av renovering. Offerter har begärts in av 
föreningen och arbetena beräknas kosta 235 000 kr. 
Styrelsen räknar med hjälp av ideella krafter kring 
delar av arbetet.
      Vid en träff i klubbhuset tillkännagav Johan  
Råsbrink på RF-SISU Östergötland att de  
tillsammans med Göran Bergort, kontorschef på 
Swedbank i Söderköping (via Sparbanksstiftelsen 
Alfa) lämnar ett bidrag till SIKs kommande 
renovering. 

- Jag arbetar med anläggningsstöd på RF SISU,  
berättar Johan.

Nu har vi för första gången genom ett samarbete med 
Sparbanksstiftelsen Alfa fått möjligheten att gemensamt 
bidra till en förening. Sparbanksstiftelsen Alfa delar ut 
ett prisbasbelopp i varje kommun i Östergötland (förut-
om till de kommuner som har egna Sparbanker på orten).

SIKs ordförande Lars Lindberg var i kontakt med mig 
innan sommaren och berättade om renoveringsbehovet 
av klubbhuset. Jag tyckte det var ett bra ändamål då ett 
klubbhus är viktigt för en förenings tillhörighet. Totalt 
blir bidraget 97 600 kr varav 50 000 kr från RF SISU och 
ett prisbasbelopp från Swedbank om 47 600 kr. 

- Sparbanksstiftelsen Alfa är en stiftelse varigenom 
man kan söka bidrag. Ett av kriterierna för bidraget är 
att föreningen kan uppvisa en budget för projektet samt 
att en egen del av finansiering, tillägger Göran.

- Det är få klubbar som äger ett eget klubbhus idag, 
konstaterar Lars. Föreningen har ägt klubbhuset sedan 
1925. Då bodde vaktmästaren här och huset inrymde 
även omklädningsrum och en bastu. Det var föreningen 
Söderköpings IS (SIS) som ägde huset fram tills 2004, 
då vi gick ihop med IK Ramunder och bildade Söderkö-
pings Idrottsklubb (SIK). 

Här samlas vi och håller utbildningar för tränare och 
ungdomar. På loven har vi arrangerat fritidsverksamhet 
med bland annat TV-spelsturneringar i fotbollsspelet 
FIFA. 

Klubbhuset utgör hjärtat i föreningen så det känns 
självklart för oss att satsa på det.

Vilka renoveringsplaner har ni och vad har ni 
för budget?

- 235 000 kr har vi budgeterat att renoveringen kom-
mer att kosta. Utöver de generösa bidragen står förening-
en för den resterande kostnaden. 

Renoveringen kommer att ske i etapper och inbegri-

per bland annat takrenovering, nytt kök, ytskikt och al-
tandörr i samlingslokal, två WC-utrymmen och ett nytt 
trädäck, berättar Lars.

Vem kommer utföra arbetet?
- Det blir ideella krafter förutom för el- och plåtar-

beten samt mattläggning. Vi har drygt 400 medlemmar 
i föreningen fördelat på 15 fotbollslag plus grupper för 
bollek.

Vi hoppas att många ställer upp. Vi hade en brandska-
da i vår kiosk på Vikingavallen och då var det många som 
hjälpte oss med renoveringen. 

Förhoppningen är att renoveringen ska vara klar till 
hösten så vi kan nyttja och hyra ut lokalen. 

Vilka ytor är aktuella för uthyrning?
- Det finns två kontorsrum på övre plan. Sen finns 

möjligheten att hyra ut föreningslokalen till partier, för-
eningar med flera för årsmöten med mera. Ser man ex-
empelvis på SOK-stugan så är den frekvent uthyrd, så vi 
ser att det finns ett behov.

Daniel Serander
Text och Foto

Sparbanksstiftelsen Alfa och RF SISU  
Östergötland bidrar till SIKs renovering

Johan Råsbrink RF-SISU, Lars Lindberg ordf. SIK och Göran Bergort kontorschef Swedbank Söderköping.

Här samlas vi och håller  
utbildningar för tränare och  
ungdomar. På loven har vi  
arrangerat fritidsverksamhet 
med bland annat TV-spels-
turneringar i fotbollsspelet 
FIFA. 
   Klubbhuset utgör hjärtat i  
föreningen så det känns 
självklart för oss att satsa 
på det.

”

Välkommen att annonsera i Söderköpings-Postens populära sommartidning

-   Utgivning 28 maj i extra stor upplaga om 54 000 ex
-   Delas även till många villor i Norrköping och Linköping
-   Finns på tidningställ i utgivningsområdet hela sommaren
Välkommen att boka annonsplats på tel. 0121-421 35  
eller skicka e-post till annons@soderkopingsposten.se
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Har du hört talas om gruppen ”herrar i mogen ålder”, 
som träffas varje vecka för gympa? Det hade inte 
jag heller. Efter ett tips träffade jag en av gruppens 
verkliga veteraner, Krister Larsson som kunde berätta 
mer. Känner du igen namnet? Krister har varit lärare 
i många år, först på Ramunderskolan, sedan på De 
Geer, för att därefter återvända till Söderköping och 
Nyströmska gymnasiet inför dess start 1995. Många 
elever har genom åren fått kunskap förmedlad av 
Krister inom matematik och fysik, bland dem en av 
gruppdeltagarna i gymnastiken, Gunnar Hermelin.

Gruppen träffas varje torsdagskväll i Träningsverkets 
loka ler på Fixområdet. Jag åkte dit och snart märkte jag 
att gubbarna trivs tillsammans. Det skrattas mycket och 
den sociala gemenskapen är ett en viktig orsak till att 
man har hållit ihop så länge, i nästan 30 år. Efter varje 
pass så blir det en välförtjänt öl och mycket snack. Förstås 
med låg alkoholhalt för de flesta, då man åker bil.

Krister berättar:
– Av en tillfällighet träffade jag på Stefan Eng, en före 

detta elev, som vid den tiden var delägare i Tränings- 
verket. Efter en stunds småpratande frågade jag: 

– Har du någon aktivitet för 50-plussare? 
– Samlar du ihop gubbarna så ska jag ordna lokal och 

ledare, fick jag till svar. Nu var bollen hos mig. 
Jag hade många härliga vänner och ännu fler mer 

eller mindre bekanta som jag träffat som föräldrar till 

mina elever. Mina vänner var, som jag själv inflyttade till 
staden. Många var lärare och en del hade bosatt sig i 
Söderköping när statliga verk etablerades i Norrköping. 
Genuina Söderköpingsbor, hantverkare och entreprenö-
rer m. fl. var då inte så frekventa i min bekantskapskrets. 
Därför fick jag idén att fråga fyra gentlemän i den senare 
kategorin om de i sin tur kunde kontakta fyra av sina 
vänner som de trodde kunde vara intresserade av att röra 
på sig med förbehållet att de hade sin femtionde födel-
sedag bakom sig. 

En brokig blandning av humorfriska, pratglada 
50-plussare var på plats någon gång på hösten 1993.  
Det skulle inte bara vara gymnastiska krumbukter och 
styrketräning utan även efter dusch och bastu en sittning 
med en pilsner för att prata om livets alla vedermödor, 
höga och låga. Med tiden har det tillkommit jordnötter, 
chips och ostbågar och en och annan gång rökta korv-
skivor. Att återställa vätskebalansen och fylla på med 
kolhydrater tycker vi att vi är värda efter väl förrättat värv.

– Den viktigaste anledningen till att ”gubbgympan” 
överlevt 28 år och fortfarande är – still going strong – 
är vår kreativa, inspirerande ledare Carina Rosander.  
Carina som till professionen är sjuksköterska med djupa 
kunskaper kring åldrandet. Eftersom vi nu inte längre 
är 50– plussare utan har avancerat till 70– plussare så är 
hennes kunskaper guld värda. 

Carina inleder gympan med rörelser i 20 minuters 
som befrämjar koordination, smidighet och balans allt 
under att taktfast musik strömmar ur högtalarna. Däref-

ter byter vi till ett rum fyllt med underfundiga ”maskiner” 
för att bättra på muskelstyrka och kondition. Många är 
jazz-älskare och därför är det inte någon överraskning 
när vi sjunger med då Fats Domino stämmer upp med 
Blueberry Hill. Avslutningen med stretching och av-
slappning sker under ljuvlig musik nu senast hämtad 
filmmusik från ”En oväntad vänskap”. Onödiga jämmer 
och besvärjelser besvarar Carina momentant alltid med 
dräpande kommentarer och ett glatt skratt. När Cari-
na någon gång är borta, vikarierar hennes dotter Anna 
med den äran som gympaledare. Anna var nyfödd när 
vår gympagrupp startade och ska snart själv bli mamma. 
En mormor som gympaledare, inte illa och ett bevis på 
att tiden inte har stått stilla.

Att vara en sammansvetsad grupp gör det lättare 
att lämna TV-fåtöljen varje torsdagskväll vid 20-tiden. 
Många har varit med länge, men hela tiden kommer nå-
gon ny in i gruppen och då får han en presentation av alla 
som är där. Vem är du, varifrån kommer du, vad jobbar/
har du jobbat med och så är samtalen igång. Högt i tak, 
glada skratt med mycket värme, nya och gamla vänner 
emellan, avslutar Krister.

Jag lämnar gruppen och mellan musikens toner hör jag 
högljudda skratt. Är du 50-plussare och intresserad att 
under trevliga former röra mer på dig, kontakta Krister 
på telefon 070-145 70 92.

Åke Serander
Text och Foto

Från vänster Anders, Lennart, Germund, Gunnar, Yehuda, Carina, Jörgen, Roger, Krister och Claes. 

Glädje och gemenskap på gubbgympan i Söderköping
Goa glada gubbar gympar gärna gemensamt.

"Gruppen träffas varje  
torsdagskväll i Tränings- 
verkets loka ler på Fixområdet. 
Jag åkte dit och snart  
märkte jag att gubbarna trivs 
till sammans. Det skrattas 
mycket och den sociala  
gemenskapen är ett en viktig 
orsak till att man har hållit 
ihop så länge, i nästan 30 år."

Söderköping
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När den numera pensionerade fysik- och kemiläraren 
Stig Åvall flyttade in i Brf S:t Örjan i Drothems-
området hade han inte en tanke på att han kort  
därefter skulle engageras i ett stort projekt för att 
installera elstolpar till föreningen. 

– Det var kring julen 2020 som vår ordförande Stig 
Karlsson kom med idén och frågade om jag kunde tänka 
mig att åta mig uppdraget, berättar Stig som sitter som 
suppleant i föreningens styrelse. 

– Med investeringen satsar vi framåt och för miljön, 
så att vi kan få fossilfria bilar i framtiden.

Jag började med en enkät till föreningens medlemmar. 
Där fick vi svaren att några i framtiden planerar köp av 
elbil. 

Kostnaden för investeringen ska finansieras genom 
avgifter för nyttjande av stolpar och kommer inte på-
verka medlemmarnas årsavgifter. Den som använder 
p-platsen får betala; hyra för parkeringen, för att stå vid 
stolpen och för förbrukningen.

Jag tror att vi är först ut som bostadsrättsförening här i 
Söderköping med investeringen i laddstolpar, säger Stig. 

Var det svårt att hitta information inför  
installationen?

– Stockholms stad har mycket bra information på sin 
hemsida. Därutöver har vi varit i kontakt med bostads-
rättsföreningar i Norrköping som nyligen gjort samma 
resa.

Hur ser föreningens parkeringsmöjligheter ut 
och hur kommer det fungera med stolparna?

– Vi har 12 garage- och 17 parkeringsplatser men har 
bara 19 lägenheter i föreningen. Vissa medlemmar har 
två bilar men vi hyr också ut externt, allt är för närva-
rande uthyrt. 

Vi har installerat en ny elstation. Tidigare hade vi 35 
A men i och med den nya installationen har vi numera 
100 A. Med den moderna anläggningen kan vi möta 
framtidens elbehov. I etapp ett har vi installerat åtta 
stolpar. I etapp två blir det elanslutning till garage-

platserna och i etapp tre kan det blir ytterligare stolpar. 
Ludgrens el har hjälpt oss med installationen och nu 

väntar vi på att E.ON ska göra dragningen till elstationen. 
När man kommer hem sätter man bilen på laddning. 

Vi har installerat belastningsfördelare, så om det är hög 
användning i lägenheterna så får bilarna vänta med ladd-
ningen. När de boende går och lägger sig så ökar effekten 
för elbilsladdningen. På morgonen är bilen fulladdad och 
redo att köra.

Förbrukningen läses av automatisk och faktureras av 
vår ekonomiska förvaltare som skickar ut fakturan till de 
som nyttjar stolparna. 

Det låter som en stor investering, har ni fått 
något bidrag?

– Staten subventionerar kostnaden och vi har fått 15 
000 kr / plats och det blir två platser per stolpe. Om man 
står inför en investering så är det ett bra tillfälle att satsa 
nu, avslutar Stig.

Daniel Serander
Text och Foto

Lokal bostadsrättsförening 
investerar i laddstolpar för bil

Lundgrens El utför installationen av laddstolparna.

Stig Åvall, en av de ansvariga för projektet. Parkering med nya laddstolpar.

Med investeringen satsar 
vi framåt och för miljön, 
så att vi kan få fossilfria 
bilar i framtiden.

”
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SPORTLOV PÅ STINSEN

Arr: Söderköpings bibliotek och kulturkontor

Lör 19/2 kl 14 HAJLÖRDAG 
Snack, pyssel mm med förf. Sarah Sheppard

Mån 21/2 kl 11–13 DECKARVANDRING 
Deckarvandring med chans till fina priser OBS! Start vindskydden 
i Albogaskogen, följ markeringar från P-plats.

Tis 22/2 kl 13–15 ÄVENTYRSVERKSTAD
Vi gör överlevnadsarmband och knäcker äventyrsgåtor

Ons 23/2 kl 14–16 
WORKSHOP i ILLUSTRATION
Prova att göra bilder till en berättelse med 
illustratören Mats Rundlöf 

Boka din gratisbiljett på www.salver.se
till allt utom måndagens deckarvandring utomhus

Välkommen till Walls Bilplåt
Hos oss kan du lämna in samtliga bilmärken

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

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

Kontakta oss gärna med ditt ärende så hjälper vi dig! 

Albogaleden 2
614 31 Söderköping

Vi lagar och 
servar alla  
bilmärken

0121-127 65
www.wallsbilplat.se

Följ oss gärna på  Facebook

Nu kan ni avnjuta vår  
nya bistromeny på Verandan
Vi öppnar från och med ons 23/2 kl. 16.00
Brunnens högrevsburgare 179 kr
Med briochebröd, baconmarmelad,  
mozzarellaost, sallad, tomat, saltgurka,  
barbequecrème och pommes frites

Gulaschsoppa 139 kr
Toppad med örtfärskost  
samt grillat surdegsbröd

Verandans oxfilépanna 195 kr
med tomatsallad, bearnaisesås  
samt pommes frites

Bistromenyn på Verandan kan avnjutas  
mån-tor kl 16.00-21.00 fre kl 16.00–19.00 Välkommen!

Brunnens Veranda

Pizzettas 95 kr
fyra ostar, eller med lufttorkad skinka, 
mozzarella och basilika
Mozzarella Caprese 135 kr
Variation av olika tomater med  
buffelmozzarella, balsamicovinäger,  
kallpressad olivolja och färsk basilika. 
Ostbricka 135 kr
Fyra ostar, kittost, blåmögelost, hårdost 
och getost med marmelad och fröknäcke.

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

ENERGILÖSNINGAR
solceller • billaddare

Lundgrens El vill vara ledande i en 
förnybar framtid där installation av 
solpaneler är ett av de sätt vi kan 
bidra.  Vi hjälper er hela vägen från 
idé till färdig anläggning. Vi erbjuder 
också marknadens bästa produkter 
för elbilsladdning till företag, bostads-
rättsföreningar och självklart även 
hemmaladdare. Vi hjälper till, så att 
solpaneler, billaddare och lagringsbat-
terier blir en lönsam investering.

Vill du veta mer 
kontakta gärna 

Robert Uhrbom
070-595 85 12

robert.uhrbom@lundgrensel.se

lundgrensel.se •  011-19 06 00 • info@lundgrensel.se
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Vi utgår från en ca hundra år gammal vy från Morfars 
kulle i riktning mot Stationsområdet. Tågtrafiken på 
den smalspåriga järnvägen på sträckan Valdemarsvik 
- Söderköping – Norrköping ombesörjde då mycket 
av såväl person- som godstransporter.

Uppgifter om bildens fotograf och datering saknas, men 
vi har listat ut en del … Byggnader som finns/saknas 
hjälper oss datera fotot till 1920-talets början. Vyn kan 
mycket väl vara fångad vintern 1922 och i så fall för exakt 
100 år sedan. Fotografen har stått på taket till Egnahems 
vattentorn (som vi berättade om i S-P september 2020). 

Tornbyggnaden finns kvar som närmsta granne till 
undertecknad fotograf. Att med stege ta sig upp på taket 
hjälpte dock föga … hundra års tillväxt av skogen har 
begränsat utsikten. För att fånga motsvarande bild har vi 
därför tagit hjälp av en kameraförsedd drönare.

Med sifferhänvisningar har vi markerat läget för några 
tidigare byggnader/verksamheter:

Lars Hedenström
Lars Sylvan

Söderköping Nu och Då: Stationsområdet

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

För hundra år sedan präglade tågtrafiken stadens resecentrum

1. Den ståtliga järnvägsstationen invigdes 1906 - 
samma år som trafiken på banan till  
Valdemarsvik inleddes. Sista tåget gick 1966.  
Stationshuset stod dock kvar och användes för 
andra ändamål fram till rivningen 1975.  
Dess förinnan hade ”Aktionsgruppen Rädda 
stations huset” förgäves sökt hindra rivnings-
planerna.

2, Godsmagasinet låg väster om stationen. Sedan 
1999 pryds platsen av det imponerande  
bibliotekshuset Stinsen – stadens kulturcentrum.

”

Söderköping

Vi utgår från en ca hundra år 
gammal vy från Morfars kulle 
i riktning mot  
Stations området. Tågtrafiken 
på den smalspåriga järnvägen 
på sträckan Valdemarsvik -  
Söderköping –  
Norrköping ombesörjde då 
mycket av såväl person- som 
godstransporter.

Foto: Mattias Brauns
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3. På norra sidan anslöt stationsplanen till den rondell, som i söder avslutade Nybrogatan. Detta var 
”porten” mot staden. Inför sommarsäsongen kunde man se brunnspersonal anlända i strid ström från 
tåget. Hit kom springschasar för olika transportuppdrag. Nybrogatans sidor var som synes ännu 
obebyggda med ett undantag - den bläckhornsformade rosa villan vid Bielkegatan (kuriosa: från 1907 
ansluten till vattentornet!). 

4. Väster om stationsplanen låg det charmiga 
järnvägscaféet Hyddan med sin fina lilla trädgård. 
Den snickarglada byggnaden var hitflyttad från 
gamla stationen på Dockgärdet samt tillbyggd  
med bland annat veranda. Byggnaden revs efter 
brand 1963. 

5. I Egnahem söder om järnvägen fanns en rad småföretag, som drog fördel av det strategiska 
läget. De flesta låg utmed den gata, som från 1922 kallades Vikingagatan. Tidigare (S-P april 2020) har 
vi berättat att Vikingagatan 1 blev centrum för verksamheter kring bilar. På 1920-talet var det  
Automobilaktiebolaget, som sålde och reparerade Fordbilar och Fordsontraktorer. Här fanns också ett 
litet bryggeri samt en matservering.

6. Vikingagatan 2 var sedan 1906 ”hjärtat” i 
stadens träbåtsindustri (S-P april och juni 2021). 
Båtar härifrån rönte uppmärksamhet vid såväl 
tävlingar som utställningar. Många av båtarna 
var klinkbyggda – en båtbyggerimetod, som från 
2021 finns på UNESCO:s världsarvslista! 

7. Den plogade vägen leder till Ringsberg. Under 
40-talet kom här att byggas villor och flerfamiljs-
hus längs Lillgatan.

8. Söder om järnvägsstaketet låg idrottsplatsen, 
som med stora ideella arbetsinsatser byggts i  
början av årtiondet. I början användes den mest 
till fotboll. Vintern 1922 anlades även en isbana 
till glädje inte minst för stadens många 
bandyvänner. 1927 gavs idrottsplatsen namnet 
Vikingavallen. Samma år invigde Söderköpings IS 
sin nya paviljong. 

Söderköping

"På norra sidan anslöt  
stationsplanen till den rondell, 
som i söder avslutade 
Nybrogatan. Detta var 
”porten” mot staden. Inför 
sommarsäsongen kunde man 
se brunnspersonal anlända i 
strid ström från tåget."
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Söndag den 11 september i år är det valdag för valet 
till riksdag, region- och kommunfullmäktige.  
I Söderköpings-Posten låter vi partierna besvara 
frågor inom olika områden i varje nummer som ges ut 
fram till valdagen. Den 27 augusti ger vi ut ett tema-
nummer med extra fokus på valet.
     Vi börjar med tre frågor som berör näringslivets 
utveckling i kommunen. 

Fråga 1
Söderköping klättrade 92 platser till 159 plats i 2021 
ranking bland Sveriges kommuner. Hur ser ni på det  
lokala näringslivsklimatet?

Fråga 2
Flera upphandlingar i kommunal verksamhet har ifrå-
gasatts, bland annat de som skett tillsammans med stör-
re kommuner där lokala företag anser sig missgynnade. 
Tycker ni att kommunen i större utsträckning ska ge-
nomföra egna upphandlingar och ta större lokala hänsyn?

Fråga 3
Söderköpings kommun har som en av initiativtagarna 
stöttat Stadskärneföreningen och CoOperate Coffice 
ekonomiskt under många år. Vill ert parti minska, oför-
ändra eller öka det ekonomiska stödet?

Socialdemokraterna, Tuula Ravander
Fråga 1
Glädjande att Söderköping klättrar uppåt. Det är viktigt 
för kommunen att fortsätta jobba för goda relationer och 
ökad samverkan med näringslivet. Rankingen är en nulä-
gesbild och kan förändras snabbt. 

Fråga 2
Söderköpings kommun är en liten kommun och ibland 
kan det vara fördelaktigt att göra upphandlingar tillsam-
mans med andra kommuner. Vi behöver väga fördelar 
och nackdelar men även vid större upphandlingar kan 
det tas lokala hänsyn. Det går att i förfrågningar se till 
att det går att lämna anbud på delar av underlaget och 
att lägsta pris inte är enda kravet. 

Fråga 3
Coffice är en mötesplats och kunskapscenter för före-
tagare och andra aktörer. Samarbetet med Nyföretagar-
Center har betydelse för att fler ska starta företag och 
få stöd i starten. Socialdemokraterna vill ha en levande 
stadskärna och ser gärna att samverkan med och stödet 
till Stadskärneföreningen och Coffice ökar och att vi till-
sammans kan utveckla Söderköping.

Alliansen
Centerpartiet, Ulric Nilsson                      
Moderaterna, Martin Sjölander
Kristdemokraterna, Anders Eksmo                      
Liberalerna, Inga Lill Östlund
Fråga 1
Alliansen i Söderköping tycker att det är viktigt med 
stöd och förståelse för alla kreativa och modiga före-
tagare i vår kommun. Företagen utgör grunden till vår 
välfärd. Detta stöd till näringslivet ska komma från både 
politiken och den kommunala organisationen. Förståelse 
mellan kommunen och näringslivet måste vara ömsesi-
dig för att förstå varandras villkor och förutsättningar. 
Genom att vi skapar gemensamma målbilder samt fattar 
strategiska och offensiva beslut skapar vi morgondagens 
hållbara samhälle. Genom ett sådant arbetssätt kommer 
vårt näringslivsklimat fortsätta att stärkas.

Fråga 2
Offentlig verksamhet kan med fördel konkurrensutsättas 
för att ge det privata näringslivet möjlighet att skapa nya 
arbetstillfällen, välfärd och utveckling i hela vår kommun. 
Alliansen i Söderköping strävar efter att de kommunala 
upphandlingarna förenklas genom mindre detaljstyrda 
upphandlingar och förenklade förfrågningsunderlag. 
Därigenom anpassas storlek och omfattning så att även 
små- och medelstora företag kan delta i upphandling-
arna. Närhet, småskalighet, hållbarhet och ekonomi är 
naturliga inslag i utvärderingarna.

Fråga 3
Alliansen i Söderköping anser att det görs ett fantastiskt 
jobb inom ramen för Coffice och Stadskärneföreningen. 
Vi vill fortsätta satsningen på Stadskärneföreningen och 
den goda mötesplatsen Coffice, där näringsliv, organisa-
tioner och det offentliga möts. Söderköpings kommun 
samarbetar brett med många företagsorganisationer 
och föreningar som finns i hela Söderköpings kommun. 
Vi vill också prioritera satsningen på Möjligheternas  
Söderköping, detta för att stärka samverkan i hela Söder-
köpings kommun.

Miljöpartiet, Lill-Marie Jonsson
Fråga 1
Det är väldigt roligt och välbehövligt, men det finns 
mycket kvar att göra. Småföretagen är en viktig del av 
Sveriges och små kommuners ekonomiska tillväxt. Dia-
logen med företagen i kommunen behöver utvecklas och 
det behöver få känna att de blir lyssnade på, samtidigt 
som det behöver vara hållbart på både lång och kort sikt. 
Nu har vi näringslivsrådets fokusområden att arbeta vi-
dare med tillsammans med kommunen.

Fråga 2
På både gott och ont så behöver små kommuner många 
samarbetspartner, det går att undersöka närmare vilka 
lokala företag som vill vara med vid förhandlingarna när 
vi ska samarbeta med andra kommuner. Förhandling-
ar och upphandlingar har större betydelse än vad man 
kan tänka sig från början, det är därför viktigt att tänka 
långsiktigt och hållbart. Vi ska ha klimatmålen med vid 
upphandlingar och förhandlingar.

Fråga 3
Både Coffice och Stadskärneföreningen är ansiktet utåt 
för de som gästar Söderköping. Coffice är viktig för de 
som vill etablera sig som förtag i kommunen det är också 
en professionell mötesplats för företagen i kommunen 
speciellt de små nystartade företagen. Stadskärnefören-
ingen är ansiktet utåt för våra affärsidkare, restauranger, 
fastighetsägare mm och för många av evenemangen som 
vi har i Staden. De skapar nätverk för utökat samarbete 
inom sina verksamheter. Samarbete sker också med andra 
aktörer utanför stadskärnan såsom Navet vid havet m.m.

     

Partierna svarar på frågor 
inför valet den 11 september

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

Välkommen att boka annonsplats  
i Söderköpings-Posten  

på telefon 0121-421 35

Fler besökare och mer handel gynnar det lokala näringslivet och samhällets tillväxt. Foto: Mattias Brauns
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Sverigedemokraterna, Annelie Sjöberg
Fråga 1
Det är bra att vi klättrar i ranking men Söderköpings 
kommun måste fortfarande bli bättre på att lyssna in vad 
lokala entreprenörer har för synpunkter och hur vi kan 
underlätta för dem. Kommunikation och service bör vara 
ledord i all kontakt med lokala företag för att skapa en 
levande kommun och tillväxt.

Fråga 2
Ja, vi anser att Söderköpings kommun i större utsträck-
ning än idag bör sträva efter upphandling med i första 
hand lokala företag. Riktlinjer i syfte att underlätta upp-
handling med lokala företag bör tas fram. En alltför rigid 
och stelbent syn på LOU riskerar att missgynna lokala 
företag och konkurrens på ojämlika villkor.

Fråga 3
Vi ser det som viktigt att stadskärnan och centrum ska 
leva med både handel och företag. Då kan ett ekono-
miskt stöd vara en del på vägen för att nå målet. Men 
framför allt vill vi arbeta långsiktigt så att både handeln 
och centralt belägna företag kan överleva ekonomiskt av 
egen kraft.

Vänsterpartiet, Malin Öst
Fråga 1
Det lokala näringslivsklimatet kan precis som annat 
kopplat till kommunens vilja till dialog, transparens och 
samverkan bli bättre. Kommunen behöver öppna upp 
och bjuda in till dialog, detta gäller inte minst medbor-
gardialoger som genomförs alldeles för sällan. Politiken 
ska vara väl förankrad lokalt, det sker inte av sig självt 
utan kräver ett medvetet och långsiktigt arbete. Här kan 
absolut mer göras.
 
Fråga 2
Kommunens upphandlingskompetens behöver stärkas, 
det är helt uppenbart inte minst efter vad som hänt i 
bredbandsfrågan. Ogenomtänkta upphandlingar kan få 
mycket allvarliga konsekvenser. Att ta större lokal hänsyn 
är vi helt för, men för att det ska vara möjligt på riktigt 
behöver också LOU (lagen om offentlig upphandling) 
förändras. Det jobbar Vänsterpartiet för på både natio-
nell och EU-nivå.
 
Fråga 3
Att säkerställa att förutsättningar finns för en levande 
stadskärna i Söderköping är viktigt. Stadskärneförening-
en och Coffice fyller en viktig roll och behövs absolut. Vi 
har inget förslag på att minska deras finansiering. Sam-
tidigt som mycket redan görs behövs också fler insatser, 
vi vill exempelvis se ett medborgarkontor i stadskärnan, 
en centralt placerad kulturscen och vill också återinföra 
Albogaexpressen.

Söderköping

Söderköpings-Posten 
hundra år tidigare...
Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t 
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen  
22 februari 1922.  

Efter att projektet ”Söderköpings Konstrunda” med 
17 utsmyckade elskåp blivit en stor framgång går vi 
nu vidare med etapp tre. Denna etapp omfattar åtta 
elskåp i området mellan Storån och Göta kanal. Det 
nya området begränsas av Hamngatan – Kanalham-
nen – Kanalgatan – Ågatan. Utvidgningen innebär 
att kanalområdet och Rådhustorget ansluts till den 
konstrunda som tidigare finns utmed Åpromenaden 
till Söderköpings Brunn – Skönbergagatan - 
Storgatan. 
     
Inbjudan till konsttävling
Söderköpings-Posten, E.ON och Söderköpings kom-
mun inbjuder härmed konstnärer, professionella som 
amatörer, med anknytning till Söderköping att inkom-
ma med tävlingsbidrag att utsmycka åtta elskåp utmed i 
området mellan Storån och Göta kanal. Att ha anknyt-
ning kan t.ex. innebära att du tidigare bott eller arbetat 
i Söderköping. 

Nytt för i år är att konstnärer även kan tävla med foto 
på något av sina nygjorda eller äldre verk. Foto överförs 
sedan på plastlaminat för montering på elskåp. 

Lämna ett skissförslag eller fotografi med förklarande 
text till Söderköpings-Postens redaktion via email eller 
post på adresserna info@soderkopingsposten.se eller Stor-
gatan 2, 614 30 Söderköping, senast den 31 mars. Bifo-
ga en kort presentation av dig själv och verket. Därefter 
utser en jury bestående av representanter från E.ON,  
Söderköpings kommun samt Söderköpings-Posten, vil-
ka åtta bidrag som ska utföras. Juryn är enväldig och dess 
beslut kan inte överklagas. Juryn kommer att eftersträva 
att olika konstinriktningar blir representerade. Även de 
konstnärer som deltagit i tidigare etapper är välkomna 
att delta.

Alla bidrag som kommer till utförande får totalt 
10 000 kr, beloppet inkluderar material och att erlägga 
egna sociala kostnader.

Senare under sommaren kommer Söderköpings-Pos-
tens läsare att få utse vinnande konstnär som dessutom 
erhåller 5 000 kr. Under försommaren sker en invigning 
med vernissage där verken presenteras i en folder som 
kommer att finnas tillgänglig för söderköpingsbor och 
turister under en längre tid. Verken kommer också att 
förses med skyltar med en kort presentation av konstnär 
och verkets innebörd. 

Med förtroende att utsmycka elskåp följer också visst 
ansvar för utförande och att underhålla verken under 
2022 och 2023. 

Konstprojektet finansieras av lokala företag, där ett 
företag anges som värd för respektive verk. 

Fullständiga tävlingsregler kan rekvireras från:  
info@soderkopingsposten.se På denna adress kan också 
kompletterande frågor om tävlingen ställas.

Åke Serander

Välkommen att lämna in  
bidrag till etapp tre av  
Söderköpings Konstrunda

Den 21 juni är det dags för tredje upplagan av det om-
tyckta stadsloppet och som vanligt deltar alla barn gratis 
i det 1,1 km långa Ramunderstaden Lilla Brunnparks-
loppet.

Liksom tidigare år får alla efter målgången en medalj 
av medaljsponsorn Serander Fastighetsförmedling och 
ICA Supermarket Söderköping bjuder på en somrig tall-
rik och dryck.

Daniel Serander

Anmälan öppen till ED  
Söderköpings Stadslopp 2022

Vill du se film från hela världen i Söderköping? Vill 
du se mer ”kvalitativ” film? Vill du att vi ska ha  
speciella filmfestivaler, där vi inriktar oss på  
särskilda områden? Vill du påverka vilka filmer vi 
visar i Söderköping?

Ett sätt för att kunna göra detta är genom att vi startar 
en filmklubb, en filmförening som jobbar för att utöka 
utbudet av film i Söderköping.

Söderköpings Bio är i full gång och visar all möjlig 
film som vi tror det finns stort intresse av. Däremot mer 
”smala” filmer kan det vara svårt att få kommersiellt  
intresse för.

Onsdag den 23 februari kl 17:00 är alla ni som 
vill se se alternativ film i Söder köping välkomna till  
Salong Ramunder. Är du också intresserad? Hör då av 
dig till CG, Carl Gustav Pettersson, 070-576 98 31,  
cg@oiko.se.

Carl Gustav Pettersson

Engagera dig i  
Söderköpings  
nya filmklubb

Ett av de  
tävlande 
bidragen  
från etapp  
två, utfört  
av Gunilla 
Dahlgren.

Vi på Söderköpings-Posten och föreningen Guldkant 
tackar alla läsare som bidragit i samband med utgivning-
en av vår almanacka för 2022. Insamlingen inbringade 
hela 9 000 kr, pengar som kommer till nytta för att glädja 
ensamma och äldre i vardagen. Tack också till de företag 
som är med och annonserar i almanackan. 

Åke Serander

Söderköpings-Postens  
almanacka inbringade över  
9 000 kr till Guldkant

"Vi på Söderköpings-Posten och 
föreningen Guldkant tackar alla 
läsare som bidragit i samband 
med utgivningen av vår  
almanacka för 2022."

Nytt nummer ute 19 mars
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Sportlovet ligger runt hörnet, därav vill vi från  
Kultur och Fritid ägna några rader åt tips på  
aktiviteter i Söderköping. 

Idrott och fritid
Söderköping har goda förutsättningar för friluftsliv, 
idrott och motion där aktiviteter för alla väder erbjuds. 
Bland annat vandring med stopp vid vindskydd och eld-
stad, skidåkning, skridskoåkning, styrketräning, löpning, 
klättring, balansering och linbaneåkning!

En aktivitet som varken kräver snö eller is är vandring. 
Upplev Söderköpings vackra landskap genom turer på 
några av Östgötaledens och kommunens många vand-
ringslingor, eller besök några av de 20 olika naturreservat 
som finns i Söderköping. Exempelvis Stinsen - Hälla (15 
km), Nartorp - Stegeborg (15 km), Nedre Lagnö natur-
reservat och Stora Rimmö naturreservat. För mer infor-
mation om vandringsleder och naturreservat i Söderkö-
ping kan vi tipsa om www.naturkartan.se/sv/soderkoping, 
som även finns som applikation. Hemsidan ger utförlig 
information om alla dessa natursköna platser, vilket un-
derlättar att hitta området som passar just dig. För den 
som önskar en tur inne i Söderköpings centrala delar 
finns Hälsans stig, med start och mål vid Stinsen. Det är 
en promenadvänlig slinga i vacker miljö och underlaget 
är asfalt, kullersten och hårt grus. Stigen saknar nästan 
backar helt och kan användas av såväl söndagsflanörer 
som motionärer, barnfamiljer samt pensionärer. Slingan 
är 4 km lång och varje kilometer är utmarkerad. 

Om snön faller finns möjlighet till skidåkning. Skid-
spår anordnas av Söderköpings skidklubb vid bland 
annat Petersburg på Ramunderberget, där finns också 
backar för pulkaåkning. Efter turen finns möjlighet att 
duscha, basta och byta om på motionscentralen. Om 
vädret tillåter erbjudes även skidspår vid SOK-stugan i 
Alboga, NSGK i Hyllinge och Kanalbanken vid Tegel-
bruket-Mem. För yngre skidfantaster kan vi tipsa om 

Barnens Vasaloppet som arrangeras av Söderköpings 
skidklubb. Barnens vasalopp genomförs på en cirka 900 
meter lättåkt bana med drickapaus. Efter loppet blir det 
medaljutdelning och skidklubben bjuder alla med num-
merlapp på grillad korv. Övriga 10:-. Vid milt väder ge-
nomförs loppet springande eller gående. 

Vid ihållande minusgrader kommer naturis kunna spo-
las på isbanan vid Vikingavallen samt på Kreatursval-
len för skridskoåkning. Passar bra för såväl erfarna som 
nybörjare. Om vädret tillåter kan skridskoentusiaster 
även åka på flertalet sjöar, vattendrag och hav runt om i 
kommunen. Exempelvis Klarsjön, Göta kanal och Sankt 
Anna skärgård. Större isytor som dessa lämpar sig väl för 
turer på långfärdsskridskor. Viktigt är emellertid att all-
tid följa de råd som gäller för skridskoåkning på naturis 
och de rekommendationer som finns för de specifika isar 
du önskar åka på. Friluftsfrämjandet har många tips och 
råd för den som vill lära sig mer om långfärdsskridskor.

För den som vill ägna sig åt styrketräning kan vi re-
kommendera utegymmet i Alboga. Önskar man löpa 
eller promenera i samband med styrkepasset finns den 
tillgänglighetsanpassade stigen En gång för alla samt 
motionsspår där man kan välja mellan 2,5 km och 5 
km. Såväl utegymmet som motionsslingan är belyst 
kvällstid. Intill utegymmet finns bastu, dusch och toalett 
som Söderköpings Orienteringsklubb ansvarar för. För 
barnfamiljen finns Kottebanan som ligger alldeles intill 
utegymmet och motionsslingan. Kottebanan är en även-
tyrsbana i skogsmiljö för barn från ca fem år och uppåt. 
Här kan barnen klättra, balansera, åka linbana och öva 
upp sina motoriska färdigheter på ett lekfullt sätt. I när-
heten till kottebanan, utegymmet och motionsslingan 
finns även grillplats med bänkar och längre in i skogen 
tre vindskydd med eldstad. 

Önskar man boka gymnastikhall under sportlovet finns 
tjänst för lokalbokning under fliken ’Kultur och Fritid’ på 

kommunens hemsida. I tjänsten finns möjlighet att se 
schema över lediga tider i kommunens gymnastikhallar. 

Saknar man utrustning finns Fritidslagret, som även är 
tips för dig som vill spara på miljö och plånbok. Fritids-
lagret lånar ut allt från hjälmar till bollar för såväl stora 
som små. Allting lånas ut gratis! Fritidslagret har öppet 
vardagar mellan kl. 09:00-15:00. Kan du inte besöka Fri-
tidslagret under dessa tider går det bra att ringa under 
öppettiderna och säga vad du vill låna så ställer perso-
nalen ut materialet i boden bredvid fritidslagret. Tel. 
0725-04 82 34 alternativt Tel. 0702-15 65 38. Adress: 
Idrottsvägen 2. Du hittar Fritidslagret i det gula huset 
bakom sporthallen Vikingen eller ”Gamla tvätten” som 
många säger. 

Bibliotek och kultur
På Stinsen erbjuder vi flera roliga aktiviteter under sport-
lovsveckan. Vad passar väl bättre än att inleda lovfiran-
det med en riktigt Hajlördag! Sarah Sheppard har skrivit 
och illustrerat flera populära böcker om dinosaurier, kar-
tor, djur i skogen och förstås … hajar! Klockan 14 börjar 
programmet med spännande hajsnack och sedan blir det 
pyssel och tipspromenad på samma tema. 

På tisdag 22/2 klockan 13-15 bjuder vi in till en Även-
tyrsverkstad då vi tillverkar överlevnadsarmband och 
knäcker kluriga äventyrsgåtor och på onsdag 23/2 klock-
an 14-16 erbjuds en workshop i illustration med illustra-
tören Mats Rundlöf. Till samtliga aktiviteter på Stinsen 
behövs biljett – de bokas gratis på www.salver.se från och 
med den 15/2. 

Missa inte heller måndagsprogrammet! Klockan  
11-13 tar sig biblioteket ut i Albogaskogen. Då vankas 
deckarvandring med chans att vinna fina priser. Ta gärna 
med korv att grilla! 

Sportlovsaktiviteter i Söderköping

Söderköping har goda  
förutsättningar för friluftsliv, 
idrott och motion där  
aktiviteter för alla väder  
erbjuds. Bland annat vandring 
med stopp vid vindskydd och 
eldstad, skidåkning,  
skridskoåkning, styrketräning, 
löpning, klättring, balansering 
och linbaneåkning!

”

Foto: www.pixabay.comFoto: www.pixabay.com

Melker Skoglund
Susanna Lönnqvist



21Söderköping

Den 28 maj kan ni njuta av ett cykellopp i natursköna 
Sankt Annas skärgård. Vid en pressträff vid St Anna 
skola deltog; Anna Wastesson som arbetar som lärare 
på skolan och är ordförande i St Anna gymnastikför-
ening, Petra Johansson som företräder föräldrafören-
ingen och bedriver verksamheten Skärgårdsbyn Mon, 
hembygdsföreningens ordförande Boel Holgersson 
samt Britta Andersson ordförande i föreningen Navet 
i havet.

Hur kom ni på idén till loppet? 
- Alla vill cykla på sommaren. Det är en bred mo-

tionsform där alla kan delta - som motionär eller som 
elitåkare. Vi vill visa upp samhörigheten i St Anna sock-
en - både på Norra- och Södra Finnö. Vi knyter ihop 
socknen i loppet genom båtturer, berättar Britta.

- Hälsa, idrott och friskvård ligger rätt i tiden. Många 
av våra gäster på Skärgårdsbyn Mon springer, simmar, 
spelar padel eller paddlar kajak så det är många som vill 
vara aktiva idag, konstaterar Petra.
 

- Vi har pass inom boxning, styrketräning och kondi-
tion i gymnastikföreningen som snabbt blir fullbokade, 
så intresset är stort, instämmer Anna Wastesson.

- För oss i Hembygdsföreningen var det självklart att 
vara med. Föreningen har över 400 medlemmar och vi 

driver skärgårdsmuseet i Tyrislöt och skolmuséet här vid 
St Anna skola. Vi är en del av besöksnäringen och letar 
alltid efter samarbeten tillsammans med näringslivet, 
berättar Boel.

Berätta om loppet
- Det blir ett unikt lopp med två distanser: 54 km 

för vana cyklister och 22 km för motionärer. Vi har en 
bra kontakt som arbetar med triathlon. Han har bland 
annat hjälpt oss med bansträckningen som även kommer 
innehålla båtresor. 

Det finns många båtföretag i området. Vi får hjälp av 
Gräsmarö Skärgårdstjänst och Lennart Andersson som 
har bra båtar att leda på cyklar. Växer loppet så finns det 
fler aktörer som vi kan konsultera till kommande år. 

Från Uvmarö till Eriksvik tar det egentligen inte mer 
än tio minuter och det är ungefär samma avstånd mellan 
Kalvholmen och Ramsdal. Vi räknar med att båtarna kan 
ta med ca tolv cyklister per resa. Här finns det möjlighet 
att njuta av skärgårdstugg under loppet!

Själv är jag farmor så jag skulle kunna cykla loppet 
med cykelkorg och barnstol med mitt barnbarn, berättar 
Britta och fortsätter, det blir ett lopp för alla, men i år ska 
jag sköta starten!

Uppvärmningen kommer att ske nedanför St Anna 
skola på den fina idrottsplatsen och skolan lånar ut om-
klädningsrum och toaletter under tävlingen.

Hur har ni löst ekonomin?
- Vi har dels sökt sponsorer och dels erhållit start-

bidrag från Söderköpings kommun, Kustlandet Leader 
och Alfa stiftelsen för att kunna skapa hemsidan och 
komma igång. 

Ett tiotal företag har tackat ja till att delta på olika sätt 
och fler lär det bli.

Sen blir det intäkter från anmälningsavgifterna. Det 
kostar 200 kr för vuxna och 100 för barn (under 15 år) 
att delta.

Vad har ni fått för reaktioner kring loppet?
- Många av de som hört talas om loppet har visat 

intresse och flera av barnen här på skolan vill delta i 22 
km loppet. 

Det är jätteroligt att föreningarna och företagen i St 
Anna samverkar och samarbetar så bra. Man ser inte de 
andra företagen som konkurrenter utan mer som kolle-
gor. Det här loppet visar hur vi samarbetar. Det är också 
bra att det ligger under lågsäsong så vi kan bredda sä-
songen. Vi vill med loppet visa att det händer mycket 
här ute i skärgården och det är roligt att få hit gäster. 
Loppet gynnar bygden och vi vill marknadsföra hela St 
Anna, berättar Petra.

- Hemsidan och anmälan till loppet är öppen, så gå in 
och anmäl er nu, uppmanar Britta.

Daniel Serander

Premiär för ”Cykelloppet Sankt Anna”
Foto: Britta Andersson

Jag träffar Catherine Pettersson och Gunilla  
Svensson på Blå Porten för att få veta mer om 
tjänsten ”avlösning av närstående i hemmet” som 
blivit mer aktuell efter att de flesta av pandemi-
restriktionerna upphävts.

Vad innebär då tjänsten? 
- Cathrine och jag hjälper närstående upp till tio tim-

mar per månad med avlastning i hemmet. Vårdtagaren 
är kanske dement eller har ett fysiskt handikapp. Genom 
avlösning får du som anhörig möjlighet till avkoppling 
och ett eget socialt liv. Rätten till avlösning är inte in-
komstprövad. Man får ha larm, matdistribution, städ, 
delta i dagverksamhet samt nyttja korttidsplats och ändå 
ha rätt till avlösning. Däremot om du har full hemtjänst, 
ja då är det hemtjänsten som ska bistå med motsvarande. 

Det ska inte vara för många personer kring den vårdbe-
hövande.

Verksamheten har funnits i nio år men nu efter pan-
demin finns det behov att informera om att vi finns, 
säkert har många nya hjälpbehövande tillkommit, säger 
Gunilla.

Förutom att komma ut till hemmen kan Catherine och 
Gunilla följa med på resa till exempelvis dagverksamhet, 
korttidsboende eller läkare. De delar en heltidstjänst och 
kan därmed täcka upp behovet alla vardagar. Det är bara 
vi två i verksamheten, så det blir kontinuitet. 

- Hur tiden tas ut varierar mycket från de som önskar 
hela dagar till de som regelbundet nyttjar tjänsten ett par 
timmar i veckan.

Vid ett nytt uppdrag åker vi först ut till hemmet för att 

lära känna vårdbehövande och anhöriga, säger Catheri-
ne. Då kan vi se om det också finns andra behov, t.ex. av 
hjälpmedel eller tala med biståndshandläggare om annan 
hjälp behövs. 

Kontakten med Catherine och Gunilla kan också ini-
tieras tvärtom av en biståndshandläggare eller rehab som 
besökt den vårdbehövande.

- Det händer att kontakten med oss tas sent. Många 
drar sig för att släppa in någon utomstående i hemmet 
och den anhöriga kan nästan vara helt slutkörd. 

För intresse och bokning når du Catherine och Gunilla 
på telefon 0121- 184 29 respektive 185 90. 

Åke Serander

Avlösning  
av närstående 
i hemmet Catherine och Gunilla på Blå Porten.

Foto: Daniel Serander

   "Verksamheten har funnits i nio år 
men nu efter pandemin finns det behov 
att informera om att vi finns, säkert har 
många nya hjälpbehövande tillkommit."

Foto: Åke Serander
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Jag åkte till församlingsexpeditionen i Västra Husby 
för att träffa Erik Gruvebäck som är ny kyrkoherde i 
Östra Ryds församling. Församlingen omfattar  
förutom Östra Ryd, socknarna Västra Husby samt 
Gårdeby. Det är en av de mindre församlingarna i 
stiftet med drygt 3 000 boende, varav ca 65% är  
medlemmar i Svenska kyrkan.

Erik som är 42 år bor med sin familj i Kolsebro, mitt i 
Uknadalen. Det innebär att han har en resa på ungefär 
en timme till församlingsexpedition i V Husby. Han har 
dock inga planer på att flytta, då han är fast rotad i byg-
den han växt upp i.

Före anställningen i Östra Ryd tjänstgjorde Erik un-
der sex år som komminister i Valdemarsviks församling. 
Han har också varit i kyrkans värld under många år som 
kyrkomusiker. 

- Tänk att jag fått kunna ägna mig åt kyrkan och mu-
siken och dessutom få betalt, det var en fantastisk tid. 
Men så småningom förstod jag att det var i prästkragen 
som vår Herre vill ha mig, berättar Erik.

Erik tog tjänstledigt och 2015 slutförde han sin prästut-
bildning i Lund, med efterföljande prästvigning i Lin-
köping.

Hur ser du på församlingen och dess läge? 
- För mig var det litet av en ”vit fläck” på kartan. Söder-

köping känner jag till skapligt och i S:t Anna har jag haft 
en tjänst som kyrkomusiker under ett par år. Men trak-

terna här har jag mer passerat på vägen till Linköping. 
Det är jättespännande att komma hit, lära känna en ny 
bygd och nya människor. Samtidigt har jag i hela mitt 
liv levt och verkat i landsbygd – jag känner mig trygg 
och hemma i den miljön. De tre socknarna i vår för-
samling har lite olika sammansättning, Västra Husby har 
en något yngre befolkning med många arbetspendlande 
barnfamiljer. Gårdeby har mer spridd befolkning medan 
Östra Ryd är den mer typiska landsbygdssocknen med 
stark känsla av samhörighet.

För närvarande pågår s.k. biskopsvisitation av Östra 
Ryds församling. Det innebär att stiftet med biskopen i 
ledningen granskar verksamheten i olika avseenden. Dels 
i en nulägesbeskrivning men också hur verksamheten kan 
utvecklas och att det finns en livskraft för församlingen 
i framtiden. Visitationen kulminerar i månadsskiftet 
mars-april med besök av biskopen under ett par dagar 
och visitationsmässa. Det är något av en rivstart för mig 
som ny kyrkoherde, men samtidigt en mycket bra intro-
duktion där jag får lära känna församlingens olika delar.

Vad är utmaningarna annars för den närmsta 
tiden, utöver biskopsvisitationen? 

- Det är att återstarta verksamheten efter pandemin. 
Mycket har gått på sparlåga av naturliga skäl. Vi har nu 
p.g.a. pandemin inte igång våra barngrupper. Vi har dock 
konfirmander och inbjuder till gudstjänster och kyrkliga 
handlingar som dop, vigsel och begravning. Men vi har 
tappat fart och stått lite still. När väl pandemin släpper 
sitt grepp vill vi öppna våra mötesplatser igen för att få 
Guds rike att växa.

Varje församling har en församlingsinstruktion, en 
slags plan för de kommande åren. Vår huvudfokus är att 
vi är en relationsbyggande församling. Den målsättning-
en ska avspeglas i all vår verksamhet. Det är något som 
ligger mig varmt om hjärtat. Kyrkan ska vara en mötes-
plats för människor, olika åldersgrupper, olika kategorier 
av personer o.s.v. Alltid med Jesus i centrum. Vi är vid 
gott mod i Östra Ryds församling. Det är en ny man-
datperiod med nya friska krafter som vitaliserar försam-
lingen. Många vill vara med och hjälpa till på olika sätt.

Själv brinner jag för närheten och småskaligheten, det 
var mycket det som lockade mig att söka hit till Östra 
Ryds församling, som är en av stiftets minsta självstyran-
de enheter. Under senare tid har många mindre försam-
lingar slagits samman till större enheter. Jag har sett hur 
man tappat kontakten med församlingsborna, de levande 
stenarna i församlingsbygget. Man placerar en expedi-
tion långt ifrån var medlemmarna bor och stänger kyr-
korummen. I Östra Ryd, Gårdeby och Västra Husby har 
man valt att satsa på småskaligheten och närheten. Inte 
på grund av någon hembygdsromantik, utan för att vi ser 
att det är på så sätt som vi bäst förvaltar medlemmarnas 
resurser och sprider evangelium. Medlemmarna känner 
sina präster och de anställda i församlingen, får en kon-
tinuerlig relation till sina uppdragsgivare. Det tror jag är 
jätteviktigt för kyrkan. Det känns hoppfullt och roligt! 
Vi hoppas kunna visa att vi som en mindre församling 
framgångsrikt kan gå en annan väg.

Åke Serander
Text och Foto

Erik brinner för 
närheten och 
småskaligheten Erik är ny kyrkoherde i Östra Ryds församling.

  "- Tänk att jag fått kunna 
ägna mig åt kyrkan och  
musiken och dessutom få  
betalt, det var en fantastisk 
tid. Men så småningom  
förstod jag att det var i  
prästkragen som vår Herre 
vill ha mig."

Söderköping

‘‘Det är lugnt. Jag ska 
bli influencer!’’
Dags att prata pengar med dina barn? Få igång 
samtalet genom att göra Pengatestet.

Läs mer på swedbank.se/unga



23

•  Har du jobbat några år som elektriker?
•  Vill du ha ett jobb med stor variation?
•  Gillar du att jobba självständigt?
•  Har du god social förmåga?
•  Vill du jobba i ett team med riktigt bra kollegor?

Då kanske vi har jobbet som passar dig!
Körkort och goda kunskaper i svenska  

är ett krav.

Välkommen med din ansökan till:
stefan.wik@elcenter.se

Telefon 0121-13170

i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

Är du vår nästa kollega?

Telefonnummer: 0700-44 44 44
E-post: info@anteda.se

www.anteda.sewww.anteda.se

Glöm inte  RUT 50%  på IT-tjänster!

Professionella installationer till alla!

Nu även i

Söderköping!
✴ Tobias 
✴ Andreas 
✴ Magnus

Telefonnummer 0700-44 44 44
E-post info@anteda.se

Professionella installationer  
av TV-antenner, datanätverk,  

wifi, ljud & bild!

KOM IHÅG  
50% RUT-  
avdrag på  
IT-tjänster

Vi hjälper både privatpersoner och företag

Vi finns i Söderköping och Valdemarsvik

Ramunderstaden  
söker fastighetsskötare
Intresserad?
Skicka din ansökan till:
info@ramunderstaden.se
Frågor, kontakta förvaltningschef:
Jessica.ohlsson@ramunderstaden.se

Behöver du juridisk hjälp?
Behöver du juridisk hjälp med familjerätt? Jag har över 25 års 
erfarenhet som jurist. Varmt välkommen att boka personlig  
rådgivning på plats vid mitt kontor i Söderköping.

E-post: sodergardensjuridiska@gmail.com
Hemsida: www.sodergardensjuridiska.se

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

- Testamente
- Framtidsfullmakt
- Äktenskapsförord

- Vårdnad om barn
- Bouppteckning/arvskifte
- Bodelning vid separation

- Gåvobrev
- Hyresavtal
- Vårdnad om barn
- Bouppteckning
- Bodelning vid seperation

- Testamente
- Framtidsfullmakt
- Äktenskapsförord
- Arvskifte
- Köpekontrakt vid fastighetsförsäljning
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Vid 1800-talets slut var alkoholmissbruket en stor 
fråga då många höll på att supa ihjäl sig. Lönen gick 
åt till öl och sprit berättar de äkta makarna Lena och 
Bert Svensson vid en träff i IOGT-NTO 79 Vidars 
lokal på Munkbrogatan. 
      Föreningen IOGT-NTO finns över hela Sverige 
och även internationellt. 
Ursprungligen var det två ordrar som gick samman 
1970:
      International Organisation of Good Tempelars 
(IOGT) som kom från USA 1879. 
      Den andra delen NTO, står för Nationaltemp-
larorden. NTO bildades samtidigt som IOGT men 
hade en religiös ton.

Lena sitter som ordföranden i lokalföreningen och Bert 
arbetar som fastighetsskötare. 

- Vi träffades på ett ungdomsläger då kallat ”ung-
domslogen” 1956. Bert bodde i Rönö och jag i Lindö. Vi 
har varit medlemmar i IOGT NTO sedan 1950-talet, 
berättar Lena.

Hur uppstod föreningen här i Söderköping? 
- Det kom en delegation från Norrköping och mana-

de på för att föreningen skulle starta upp här i Söderkö-
ping. Elva personer antecknade sig för medlemskap och 
därefter följde en medlemsceremoni. 

Av en slump hittade vi en maskinskriven text i en bok 
i föreningens bibliotek från 70-års jubileet (1951) där det 
bland annat framgår:

”Detta var starten. Efter åren som följde var det öm-
som solsken ömsom gråväder i logen. Det var inte blott 
så att det rådde skiftande meningar i en och annan an-
gelägenhet utan också personliga motsättningar som tog 
sig ganska frapperande uttryck. Motsättningarna var un-
der en tid så markanta att dessa gav upphov till logens 
klyvning i två. I det genom utbrytning logen Ramshäll 
bildades.” 

Logen Ramshäll fanns under flera år. I början var lo-
gerna så osams att Ramshäll inte ens fick hyra lokalen på 
Logen Vidar trots att andra loger fick tillgång till loka-
len. På 40-talet fick man svårt med vikande medlemsan-
tal och slog återigen sina påsar ihop. 

Vad står ”79 Vidar” för i ”Logen 79 Vidar”?
- Varje förening fick ursprungligen ett nummer. Ex-

empelvis har den första föreningen som bildades 15/11 
1879 i Klippan i Göteborg nummer ett. Det finns inte 
så många av de gamla numrerade föreningarna kvar idag. 
Vad Vidar kommer av vet vi dock inte. 

Vad krävs för att bli medlem? 
- Att man avstår alkohol och betalar medlemsavgiften. 

Man betalar 50 kr första året, därefter 150 kr per år.  
Lokalföreningen tar därutöver 100 kr extra. 

Medlemmarna får en tidning som ges ut med tio 
nummer per år. Den innehåller bland annat intervjuer, 
forskning, utveckling i olika länder kring alkohol och 
andra droger.

Vi har ett ungdomsförbund centralt som följer alko-
holfrågan i samhällsdebatten och som ger ut skrifter. Se-
naste året har det pågått ett arbete kring gårdsförsäljning 
av alkohol. Kring detta har vi aktiverat oss och bland an-
nat delat ut information utanför Systembolaget om vad 
som ligger bakom det hela och vad som vi anser skulle 
hända om alkoholförsäljningen släpptes fritt.

Hur länge har föreningen huserat på  
Munkbrogatan? 

- Medlemmarna uppförde huset. Föreningen bildades 
1881 och efter några år konstaterade man att man be-
hövde en lokal. Då började man spara pengar. Det var 
små summor, exempelvis kunde det bli 3,50 kr efter ett 
möte. De var dock flitiga och 1888 stod huset klart. Se-
dan dess har huset ägts och drivits av föreningen. 

Föreningens sämsta tider var under världskrigen. Då 
höll man föreningen levande med ett möte om året. 
Många manliga medlemmar var inkallade i krigen. Så 
det är tämligen unikt att verksamheten aldrig stannat av. 

Under 50-talet bedrev man även biograf i huset.
Huset byggdes till för 40 år sedan – då hade huset 

sjunkit med 30 cm. ”Man fick låna domkrafter av brand-
kåren för att lyfta det. I samma veva tog man ut skor-
stensstocken med vidhängande brandskyddsmurar till 
lokalens golv. Energiska medlemmar bestämde att man 
skulle fortsätta ned till källargolvet däribland bestående 
av en gråstensmur om 20 kubikmeter. De utkörda sten-
massorna vägde 30 ton vilket kan jämföras med dagens 
skorsten som väger 300 kg.” 

Förra året byggde vi till och renoverade köket. 

Hur nyttjas huset idag?
- Vi har ett eget program var fjortonde dag – då det 

oftast kommer någon utifrån och informerar.
Övriga evenemang är bland annat sång, musikquiz, 

öppet hus på onsdagseftermiddagarna med fika och 
brädspel, loppis och julmarknad. 

Därutöver hyrs huset ut till föreningar och grupper. 
Under pandemin har det varit lite mindre aktivitet, men 
under ett normalår erbjuds här bland annat linedance, 
yoga, stickcafé, Qi-gong, PRO arrangerar boule, körsång, 
håller månadsmöte och Vuxenskolan brukar hålla några 
kurser här.  

Vi hyr även ut till privatpersoner, exempelvis till  
firande av födelsedagar – under förutsättning att det inte 
förekommer något alkoholintag. 

Önskar aktiv ungdomsverksamhet
- Inom föreningen finns ungdomsgruppen Junis som 

är för våra yngsta medlemmar upp till 15 år. Då man blir 
äldre flyttas man över till UNF och efter man fyllt 25 år 
till IOGT-NTO. 

Vi önskar bedriva ungdomsverksamhet men proble-
met är att ledare saknas. Utrymme och utrustning finns 
avsatt i källaren för detta ändamål. Våra 80 medlemmar 
består främst av pensionärer. Några yngre finns förstås 
men de har mycket kring familj- och arbetslivet och har 
inte tid.

Vi hade en grupp från Waldorfskolan som kom hit 
på lördagarna för att se på Melodifestivalen under 2020. 
Men inför finalen satte tyvärr pandemin stopp för kom-
mande planer. 

Konserter  
- Roland Engdahl och Towe Widerberg arrangerar 

konserter vår och höst. Nästa tillfälle blir till påsk. De 
tar avgift för entré och vi får intäkterna från kaffeförsälj-
ningen. Konserterna lockar många som i vanliga fall inte 
besöker oss. Ett sätt att finna nya medlemmar. 

Vi på Söderköpings-Posten gratulerar jubilaren och önskar 
lycka till i fortsättningen. 

Daniel Serander

Lokalföreningen 79 Vidar IOGT-NTO 140 år

Föreningens lokal på Munkbrogatan.

Föreningens medlemmar uppförde huset.

I källaren finns en lokal för loppis. 

Gästföreläsningar är ett trevligt inslag i föreningen.

En historisk illustration på Brännvins-Draken.

Foto från 140-års firandet. Foto: Lena Svensson
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Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr
Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr

Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr
Snöskottning, efter Rutavdrag och per person upp 
till 30 min 100 kr, över 30 min - 60 min 200 kr

Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och  
erfarenhet. Rot och Rut tjänster  
utföres hos kunden.

Blixtlås, lagning, uppläggning av  
hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

Flytt/veckostädning, fönsterputsning  
och storstädning.

Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner 
m.m. Inköp och monteringshjälp. 
Cykelreperationer och symaskinsservice.

Flytt- och veckostädning,  
fönsterputsning och storstädning.

0121-10747     -     070-147 13 46     -     070-864 69 89     -     www.mhsoderkoping.se

enna berättelse hände på 50-talet då jag var cirka 
14 år.

Min entré på brottets bana började på en räls-
buss från Norrköping till Söderköping.

En kamrat och jag hade varit hos vänner till min 
mamma i stora grannstaden två dagar. Vi hade köpt en-
kelbiljett vid stationen hemma. Varför enkla biljetter? 
Vet ej.

Dagen därpå var det dags för återfärd. Två biobesök, 
godis i mängder och lite shopping hade gjort så gott som 
slut på min kassa. Nu gällde det, skulle den räcka ända 
hem? Det gjorde den inte. Den räckte till Kummelby. 
Min kamrat hade klokt nog sparat tillräckligt.

Nervös och på skälvande ben gick jag på bussen. Oj 
så snabbt vi närmade oss min fejkade destination och 

jag skyndade in på toaletten. Det blev ett långt uppehåll 
där. Naturligtvis väntade man på att jag skulle stiga av… 
Äntligen satte bussen sig i rörelse. Syret i mitt lilla göm-
ställe hade jag nästan gjort slut på och hjärtat dunkade så 
det måste ha hörts ut. Jag orkade inte längre stanna kvar 
utan öppnade dörren. Med förskräckt röst stammade jag 
fram: "Oj har vi åkt förbi Kummelby?" Jag stod öga mot 
öga med konduktören som såg nöjd ut över att ha haffat 
en smitare. "Å nej, försök inte, du skulle inte av där." Min 
teater var urusel och jag kapitulerade.

Nu kom bläck och penna fram. "Namn, ålder och 
adress. Det blir 50 kronor. Nu kände han sitt övertag, 
stod rak och stram som en kapten i försvaret med en 
spion framför sig.

Halvspringande och snörvlande skyndade jag hem. 
Bekände min synd och med mamma och 50 kronor i 

släptåg, kom vi fram till stationen. Tåget hade ju gått men 
inne i kassan satt en man och väntade på oss.

Undrar vart mina pengar egentligen tog vägen. Blev 
kanske tårta för personalen?

Så lär av detta kära barn 
Att alltid laglig vara
För annars kan en väldig kvarn
Dina pengar söndermala 
Och ännu värre kan det bli 
Om större brott du bryter 
Då får ej längre du va’fri 
Ditt hus mot cellen du då byter

Birgitta Fallegård

Rälsbussbrottet
D

Rälsbuss vid Söderköpings station. Foto: Sankt Ragnhilds Gilles bildarkiv

"Nervös och på skälvande 
ben gick jag på bussen. Oj så 
snabbt vi närmade oss min 
fejkade destination och jag 
skyndade in på toaletten. Det 
blev ett långt uppehåll där. 
Naturligtvis väntade man på 
att jag skulle stiga av…" 

Söderköping

Vi är ert lokala och trygga  
alternativ av våtrumsentreprenör  

i Söderköping, Norrköping, 
Valdemarsvik & på Vikbolandet.

Vikingagatan, Söderköping - Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com - Följ oss gärna på Instagram

Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri offert.
Öppettider
Mån-fre: 9-18, lör: 9-15, sön: 10-14

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

Tjuvstarta våren  
med oss på Ängens!

Varmt välkomna

Primula, Påskliljor, Penséer,  
Pärlhyacinter m.m.
Skicka blommor till nära och kära. 
Utkörning från 75:-

Dam, Herr och Barnboutique

Hagatorget 2 Söderköping - 0121-139 06

Välkommen till  Välkommen till  
Boutique RamundaBoutique Ramunda 

Nu börjar vi få in Nu börjar vi få in 
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Söderköpingskretsen av Naturskyddsföreningen kan 
nu se tillbaka på 50 år i naturskyddets tjänst. Det 
var nämligen i januari 1971 som Roland Jonsson tog 
initiativ till bildandet av en lokal krets. Likasinnade 
inbjöds till en träff i syfte att skrapa ihop personer 
till en styrelse. Rune Bollvik från riksföreningen 
medverkade och det visade sig inte svårt att uppbåda 
intresse. Tidigare hade SNF-medlemmar ingått i 
Norrköpingskretsen, som låg närmast geografiskt. 
Ett mindre ramaskri från norrköpingskollegerna 
utlöstes i samband med bildandet, som ju i  
praktiken skulle innebära att de kom att tappa ett 
antal medlemmar eftersom postnumret avgör vilken 
krets man kommer att tillhöra om inte speciella  
önskemål framförs.

En titt i föreningens klippbok avslöjar ett stort engage-
mang i lokala frågor, inte minst den i långbänk dragna 
vägpassagen och nu senast värnandet av Brunnsparken. 
Att E-22-ans slutliga (?) dragning fick den utformning, 
som man nu arbetar efter kan man i stort sett tacka 
kretsens insatser för. Den ursprungliga planen var ju att 
splittra Ramunderbergets naturreservat och Borgberget, 
(som numera blivit reservat) med en sträckning på fälten 
mellen dessa och västerut över Viggeby genom en hög-
bro. Nu föll detta projekt inte minst med tanke på att 
kommunens vattentäkt skulle kunna hamna i farozonen 
vid en ev. olycka.

Urklippen beskriver också många andra aktiviteter 
och utflykter till bl. a. skärgården och Öland. Skärgårds-
turerna med Kalle Bergströms Ida har blivit till en tradi-
tion den sista helgen i augusti och lockar i regel många 
deltagare. 

Att styrelsearbetet varit populärt och stimulerande vi-
sas av det faktum att flertalet ordföranden stannat länge 
på posten. Grundaren, Roland Jonsson, toppar med sina 
25 år! Men även efterföljare som Hans Hansson, Annvor 
Larsson och Björn Esping har gjort stora och långvari-
ga insatser. Den senare efterföljdes förra året av Mar-
cel Warntjes. Kanske tar ändå kassören priset, som med 
kortare uppehåll fungerat sedan starten och fortfarande 
håller ställningarna, nämligen artikelförfattaren.
   Firandet har fått gå tämligen spårlöst förbi av kända 
anledningar, men nu hoppas vi att ett försenat uppmärk-
sammande kan komma till stånd med buller och bång i 
2022 års vårprogram, som nu är under utarbetande.

Husbyklacken har från första början blivit kretsens 
skötebarn. Här finns bl. a. en population av backsippa 
och en del andra känsliga växter, som utan den årliga 
slåttern och bortforsling av gödande gräs skulle ha svårt 
att hävda sig. En röjd stig för vandraren genom en väx-
lande biotop med slån och ett par mäktiga ekar. För att 
hålla koll på backsippans utveckling räknas antalet stånd 
varje år enligt ett standardiserat schema.

De årliga skärgårdsutflykterna har som regel samlat 
många deltagare. Målen har varit olika öar, där man  
bl. a. studerat skärgårdsskog, landskapsvård genom bete, 
skrämmande bebyggelse, övergödning och inte minst 
undervattensvärlden. Tidigare kommunekolog Eva Sil-
jeholm har ofta medverkat och på ett målande sätt be-
skrivit livet under ytan. Siktdjupet har kontrollerats på 
ett antal platser och konstaterats minska över tid.

Begreppet ”handla miljövänligt” har under många år 
torgförts av Elsie Mantefors, som på alla möten brun-
nit för uppgiften. Genom riksförbundet har varje vecka 
40 utlysts för detta ämne och de flesta kretsar har hakat 
på. Så även söderköpingskretsen, som dels stått i butiker, 
dels på Stinsen, där budskapet framförts ofta med stort 
engagemang och med lättförstådda argument. Man har 
även genomfört inventeringar i stadens butiker för att 
bedöma deras medvetenhet för miljöklassade varor och 
i slutänden premiera det mest miljövänliga sortimentet.
I samband med vägdiskussionerna förekom täta artiklar 
där söderköpingskretsen figurerade

På många utflykter har skogen stått i centrum, inte 
minst genom föreningens egen skogsexpert, Mikael 
Burgman, som med stor inlevelse berättat om både pro-
blem och ljuspunkter när det gäller skogsskötsel. Genom 
hans yrkeskunskap har föreningen kunnat ha synpunkter 
på hur de tätortsnära skogarna sköts av kommunens fö-
reträdare och de enteprenörer som anlitats. Det gäller bl. 
a. Ramunderreservatet, Broby tre kullar och inte minst 
området kring f. d. Skogspojkarnas (numera Söderkö-
pings OK) anläggning, Många är också gamla och ny-
blivna reservat runtom i länet, som besökts under Mika-
els ciceronskap. 

Ett populärt inslag i höstprogrammet har varit de då 

och då förekommande svampexkursionerna. Förening-
ens svampexpert Caroline Ottosson har varit till stor 
hjälp när det gällt att identifiera och klassifiera skörden 
som ätlig eller inte. Vid de tillfällen hon inte kunnat 
medverka har bilder skickats för bestämning och få är 
de tillfällen hon inte kunnat avgöra svampens art genom 
denna metod.

Rikhaltiga föredrag under den mörka årstiden har för-
djupat kunskaperna inom områden som klimat, väder 
och miljö över huvud taget. Andra ämnen som botanik, 
bin och övriga insekter, flyttfågelforskning, rovdjur och 
deras spår har varit föremål för särskild uppmärksamhet. 
Rubriker som ”Sju veckor på cykel i Sydostasien”, ”Från 
soptipp till naturreservat”, ”Borgberget och Oxtorpsjön” 
har lockat många besökare.

Kretsen fungerar också som remissinstans för både 
kommun och länsstyrelse, där de mest spektakulära in-
greppen i vår närnatur nagelfars och beivras. Det kan 
gälla exploateringsidéer i skärgården utan hänsyn till 
gällande strandskydd, olämplig bebyggelse eller andra 
ingrepp, som strider mot gällande lagar. Många är de 
inlagor, som postats till berörda myndigheter.

Närområdet ligger föreningen varmt om hjärtat, spe-
ciellt Ramunderområdet, som ju är vårt närmaste re-
kreationsområde. Här försöker medlemmarna hålla 
holkbeståndet i någorlunda skick genom reparation av 
befintliga samt nyproduktion och uppsättning av de nya 
alstren. De flesta är ju avsedda för fåglar, men flera in-
sektshotell har också placerats på lämpliga ställen. En 
stor del av föreningens medlemmar är inbitna vandrare, 
som är angelägna om att hålla de inom kommunen be-
fintliga vandringslederna i gott skick. Detta sker genom 
en höst- och en vårinspektion, då skyltar fräschas upp 
och själva stigen röjs från vindfällen och grenar mot en 
viss ersättning från kommunen. Dessa vandringsleder 
utnyttjas ju också av gästande turister och sätter kanske 
då Söderköping på kartan som en naturnära framtida 
bostadsort.

Lars Hedenström 
Text och Foto

Naturskyddsföreningen i Söderköping – 50 år i naturskyddets tjänst
Föreningens årliga utflykt i skärgården.

Söderköping

"De årliga skärgårdsutflykterna har som regel samlat många deltagare. Målen har varit 
olika öar, där man bl. a. studerat skärgårdsskog, landskapsvård genom bete, skrämmande  
bebyggelse, övergödning och inte minst undervattensvärlden."
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Barbro Björkman lärde sig tidigt att läsa och har  
alltid tyckt om ord och texter. Hon tog upp 
skrivandet för 20 år sedan efter att barnen flyttat 
hemifrån. Hon gick även några skrivarkurser.
      - Jag skickade in noveller till tidningar som till 
min glädje publicerade dessa. Det gav blodad tand. 
Jag hade skrivit noveller under ett par års tid och 
jag tog modet till mig att skicka in novellsamlingen 
Glastrappan till ett förlag som sökte bokmanus. De 
återkopplade att de antog manuset! 

- Första upplagan är på 200 böcker. Det var först när 
jag fick boken i handen som det kändes som ”på riktigt”. 
Boken finns på Adlibris, Bokus och biblioteken. Förlaget 
arbetar med att marknadsföra den nationellt och jag job-
bar på att få ut den lokalt. Den kommer även som E- och 
ljudbok framöver. 

Vad handlar novellerna om?
- Det är tio noveller om människor i olika skeenden, 

där livet inte blivit som de tänkt sig. De handlar om ut-
stötthet och ensamhet. Relationsnoveller om passioner 
och uppbrott. En liten flicka i förorten (maskrosbar-
net). Den äldre damen som i juletid sitter ensam. Två av 
novellerna handlar om suicid, varav den sista heter just 
Glastrappan. 

Det känns viktigt att belysa dessa ämnen och genom 
boken kan jag nå ut till många.

Varför valde du boktiteln ”Glastrappan”?
- Jag läste en gång om någon som skrivit om en ”gla-

strappa” och tänkte - hur känns det i livet då man får ta 
emot ett svårt besked? Det gungar under en och känns 
ungefär som att man kliver på trasigt glas – man vill inte 
sätta ned fötterna. 

Har du berört dessa ämnen i ditt arbetsliv?
- Ja, jag har arbetat som sjuksköterska i fjällbygder i 

Norrland och i storstäder. Jag har mött många människor. 
Ämnet har grott i mig och viljan att skriva om det. 

Det blev indirekt research till boken. Det finns en-
samhet i fjällbygder, men kanske ännu mer i storstäder-
na där man bor tätt men kanske ändå inte har kontakt. 
Många har svårt att ta steget att bryta det mönstret. 

Är det inte typiskt svenskt med mentaliteten 
att man ska klara sig själv?

- Jag tror det. Det har nog blivit ett växande problem 
sedan ”folkhemmet” vuxit upp. Vi har kommit att ”klara 
oss” bättre själva – eller åtminstone tror vi det. Men det 
är ett grundläggande behov med gemenskap.

Jag har arbetat i många olika delar av landet. Först i 
Strömsund (i närheten av Östersund) som distriktsskö-
terska. Vidareutbildade mig senare och arbetade på sjuk-
hus inom psykiatrin och på medicinsk kirurgi och under 
en kort period inom akut psykiatri. Det har bidragit till 
en bred kunskap.

Mötte du självmordsbenägna där?
- Ja, det gjorde jag. Det var väldigt tungt. Jag mötte 

unga människor som inte längre fanns vid liv nästa ar-
betspass. 

Det finns en riksorganisation som heter Spes (Riks-
förbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd, 
reds. anm) som jag arbetat länge för ideellt. Jag hjälpte ti-
digare till med telefonjour. Det var många föräldrar som 
mist sitt barn som ville prata. Det kändes bra att kunna 
bidra i deras svåra tid.

Är du uppvuxen i Valdemarsvik?
- Nej, jag föddes på söder i Stockholm men kom att 

flytta med föräldrarna till Södertälje så där hade jag min 
ungdomstid. 

Jag köpte ett fritidshus här i Åsvedal, strax utanför 
Valdemarsvik tillsammans med min man 1998. Senare 
kom vi att flytta ned permanent från Norrland. Min pap-
pas släkt härstammar från Valdemarsvik sedan 1600-ta-
let. Så det var härligt att flytta hit. Jag trivs bra här på 
landet med mina hundar. Jag har alltid bott på landet 
förutom under min studietid. Jag har tillbringat mycket 
tid här i skärgården under somrarna. 

Blir det fler böcker framöver?
- Ja, jag har arbetat på en roman vid sidan om Gla-

strappan. Jag har kommit en bit på väg och den bör bli 
mellan 300-400 sidor. Handlingen kommer att utspela 
sig häromkring i skärgården, men mer än så berättar jag 
inte, säger Barbro hemlighetsfullt. 

Daniel Serander
Text och Foto

Barbro från  
Valdemarsvik  
har gett ut 
sin första bok Författaren Barbro med hunden Edith.

Omslaget till novellsamlingen, Glastrappan.

  "- Det är tio noveller om människor i olika skeenden, där livet inte blivit som de tänkt sig. De 
handlar om utstötthet och ensamhet. Relationsnoveller om passioner och uppbrott. En liten 
flicka i förorten (maskrosbarnet). Den äldre damen som i juletid sitter ensam. Två av novellerna 
handlar om suicid, varav den sista heter just Glastrappan. 
  Det känns viktigt att belysa dessa ämnen och genom boken kan jag nå ut till många."
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ej och hallå alla människor, nu är lilla Sune här 
igen. Tänker berätta lite om mitt hundliv, om ni 
inte har tröttnat på mig och mina tankar om livet 
som hund, och om livet i största allmänhet här på 

Vikbolandet. En sak begriper jag i alla fall, och det är att 
jag nog inte begriper någonting. Det är Corona, Delta, 
Omikron, Ryssen han Putin, samt fan och hans mormor. 
Varifrån kommer allt skit?

Ja, ja, inget som jag kan lösa, jag ser bara till att livet är 
så gott som möjligt, och att man faktiskt skall leva som 
om varje dag var den sista. Jag menar en bra promenad, 
god mat och mycket kärlek, det är väl det ultimata?

För jag har faktiskt begripit att en dag kan vara den 
sista. 

Helt plötsligt så tog våran Rumpnisse Alvin, allas vår 
Alle han med de skönlåtande stämbanden sin sista ton. 
Han rumpade sig skällande in i hundhimlen. Bara så där, 
jag fattar nada. 

Samma sak har hänt med några människor kring 
Matte, helt plötsligt var de bara borta, så jag har slickat 
många tårar den här hösten. 

Det har hänt mycket, kan sammanfatta hela hösten 
och vintern som fyra begravningar, ett bröllop samt en 
hejdundrande 80 års fest. Alltså rysligt sorglig och sedan 
jätterolig. Men nu får jag nog ta en sak i taget, annars 
blir det för rörigt i min arma skalle och Matte hänger 
inte med. Det är ju jag som tänker och hon, som skriver 
medan Husse kommer med glada hejarop.

Begravningar, jag har inte varit med, men tagit hand 
om Matte när hon kommit hem, då är det hon som be-
höver mycket kärlek, omvårdnad och svanspåläggning.

Nu till det roliga, där har jag varit inblandad med både 
tass och svans.

Vi börjar med 80 års festen. Ett hopkok av två fö-
delsedagar, två av Mattes ungar, en 30 och en 50. (Har 
själv räknat ut att det blir 80). Hon som fyllde 30, en av 
mina lillmattar skulle gifta sig senare under hösten, så där 
skulle det firas allt på en gång.

Den andra ungen som fyllde 50 (alla som bott hos 
Matte kallas ungar oavsett ålder, ifall ni undrar) skulle av 
orsak jag inte begrep, och förmodligen ingen annan hel-
ler, inte fira något. Hon ville komma till oss på Höganäs 
och äta köttfärssoppa när hon fyllde. 

Köttfärssoppa!?!?
Kunde hon inte hitta på något roligare? Ja ja, sa Matte, 

du får som du vill. Sedan tittade vi på varandra, ring Sara 
i Gisselö skällde jag, någon jäkla ordning måste det vara 
här i livet, så här tamt och innehållslöst kan det inte vara. 
Sagt och gjort, Matte grabbade luren och ringde.

Nu bröt stora planeringen lös. Det skulle bli fest, stor 
fest, bacilluskerna var för tillfället i dvala och Ryssen höll 
sig borta, det var lugnt i landet. 

Det bröt ut ett jättehemlighetsmakeri, allt skulle vara 
hemligt. De fick väl tro att de skulle få sin köttfärssoppa. 
Så de satte fart på sina hjärnor med oss andra ivrigt på-
hejande. Här skulle det överraskas.

Vilket styr. Lokalen fick bli bygdegården i Ö-Ny, där 
kunde man trycka in 80 personer, så nu blev det ett evigt 
ringande till alla som skulle bjudas. 

Det skulle dukas i hösttema, räcker det inte med tall-
rikar, bestick och glas tänkte jag. Nej då, ut i skogen. Det 
skulle plockas mossa, kottar och samlas in kastanjer. Det 
skulle vara vackra löv och nyponkvistar. 

Det skulle vara mat, en massa rökt, så då fick Björn på 
Gisselö rycka in som rökexpert. Det skulle syltas och fix-
as, det skulle vara vin och bubbel. Kan tala om att de har 
ett väldigt skarpt kylskåp i bygdegården, bubblet frös!! 

Dagen närmade sig, Matte skällde jag, det här kan 
aldrig gå vägen någon måste ha läckt hemlig informa-
tion, ja inte till Ryssen utan till de som fyllde. 

Under över alla under, de ”fyllande” åker mot Höganäs 
övertygade om soppa och kanske ett glas vin.

Tomt, inte en människa hemma, bara en vänlig själ 
som tog dem vidare till bygdegården. Där stod vi alla 
med bubbel (snabbt upptinat) i nävarna. Alla hurrade 
och vi hundar ylade så mycket vi bara orkade. Vilken fest 
det blev!!! Passade på att trycka in en liten möhippa där 

också, 30 åringen skulle ju gifta sig med sin urmakare 
i november, så för säkerhets skull föll han på knä och 
friade en gång till hon kanske hade ångrat sig, bröllopet 
hade ju fått nytt datum fyra gånger, bacillusker både högt 
och lågt, inte Ryssens fel.

Flera dagar efter knallade jag runt i ett lyckorus, det 
hade ju blivit så lyckat. 

Bröllopet. 
En massa styr där också. Där skulle det också dukas, 

pyntas, mat och dryck skulle fixas, jag var helt slut av 
allt donande. Måste skryta lite om Matte där. Hon har 
faktiskt stickat brudklänningen. Ja Ni läste rätt. Det var 
en lång period man inte fick komma i närheten när hon 
satt där med de där stickorna och det vita garnet. An-
nars brukar jag alltid klämma ner mig bredvid i stolen, 
visserligen får man en sticka i huvudet då och då, men 
värre saker kan hända, och det var precis vad som hände.

Ni skulle varit med när de tu skulle lära sig dansa 
brudvals. De började träna hemma hos oss i köket några 
dagar innan det hela skulle gå av stapeln. Jag trodde först 
de tränade på en sjumila marsch med tung packning.
Trodde inte min ögon, hur skulle detta sluta? Vågade 
nästan inte skratta heller, bruden grät och Matte försökte 
på alla sätt och beprövade vis att få det hela och se ut som 
om de i alla fall bara skulle hämta posten. Kvällen innan 
den stora dagen var vi alla nere på Brevik, det var där fes-
ten skulle vara och de flesta bo. Allt var dukat piffat och 
klart. De skulle träna på valsen en gång till, gick skapligt. 
De som var där då lovade på heder och samvete att det 
såg bra ut. Då piper urmakaren att han en gång i sin ung-
dom gått en buggkurs. Kul sa Matte som älskar att dansa 
då kör vi. Och nog körde de alltid. Det hela slutade med 
att han på något vis skulle svänga runt Matte, hur sedan 
allt hände och gick till kan väl ingen förklara. 

PANG DUBBELPANG KRASCH OCH BRAK!
På något vis och sätt lyckades han få en riktig ordent-

lig käftsmäll av Matte, så han stöp. 
Ja han stöp som en fura. Jäklar tänkte jag, han slog 

ihjäl sig, det blir inget bröllop, och allt jobb de gjort. Det 
var alldeles tyst, jag andades inte, ingen annan heller tror 
jag. Sakta började han röra på sig. Gissa om det blev 
skratt och garv, inte alla som blir nedslagna av svärmor, 
frustade någon fram.

Gifta blev de, och det var lillhusse, numera präst som 
skötte den saken.

Nu hem till gården igen, det skall handla om Frasse.
Kattskrället från Sänkdalen. Funderar ofta på om man 

kan lämna tillbaka honom, de får gärna behålla pengarna 
vi betalade. Fick ju hem två små söta kissungar, nog för 
att de både revs och fräste, men vaddå? Frasse, liten och 
timid, satt mest och tittade på vad syrran Rambostintan 

pysslade med, hon var ju mera vild än tam. 
NU, jag säger bara det NU
Rollerna är ombytta, Han är en terrorist, en tjuv, en 

marodör, en jag vet inte vad? Är man inte snabb som en 
vessla snor han maten för en. Lägg något på diskbänken, 
han knycker det så fort man vänder ryggen till. . Fläsk-
filen hittas under soffan, laxen i hallen. Den danska råg-
limpan hämtades in från ridbanan. Det finns inte en hel 
påse i huset, han sliter allt tillverkat i papper i tusen små 
bitar. Han kan extraknäcka på Husses kontor som doku-
mentförstörare. Han river skinnstolen i remsor, bredvid 
sitter Rambostintan och undrar vad han håller på med? 
Ja inte bara hon, det gör vi allihop.

Nu har vi ingen snickarboa i närheten så det blir du-
schen, där sitter han ofta, för slänger vi ut eländet, sätter 
han sig och dunkar på fönstret, ett ganska irriterande ljud 
i det långa loppet.

När jag krupit under täcket för min skönhetssömn 
hoppar han jämfota ovanpå. Jag tiger och lider i det tysta, 
men Tyra blir vansinnig, morrar allt hon orkar och kan. 
Skiter väl han i.

Husse har börjat fantisera och hallucinera om att plocka 
fram Motorcykeln. Tycker han kan ta det lugnt ett tag 
till, det är i alla fall just nu snorhalt ute samt lera till 
knäna. 

Så har Matte bytt bil, röda faran har ersatts med en 
tråkig grå, varför fattade jag aldrig riktigt, men man be-
höver ju inte begripa allt.

Direkt började hon yra om att den inte startade som 
den skulle. Ja men, sa karlar som begriper sig på motorer, 
det är en disel, du måste låta den bli varm eller vad det 
nu var för goda råd de kom med. 

Det är något fel, härjade hon. Nej då, sa de på bilfir-
man och verkstan. Det är som det skall.

Ni skulle varit med den morgonen bilen inte startade. 
Herrejäklar vilket liv. 

Då kom en bilambulans och hämtade den heldöda 
gråa, lämnade en lånebil, hybrid eller vad det nu heter. 
Tur man inte skall ta sig fram i världen med en sådan. 
Vad jag begrep kom vi till Sörping och halvvägs hem, 
sedan var batteriet slut. Tur det fanns bensin i tanken. De 
bytte några delar och nu är alla glada, i alla fall nästan.

För ett annat konstigt fel med bilen är att det bara 
går att få in radio Sörmland på radion, vi bor faktiskt i 
Östergötland. Det fixar vi sa verkstan, pillade och tryckte 
på lite knappar. Lova inte för mycket tänkte jag, Matte 
kommer att få anfall om det inte funkar.

Väl vid Sandbyhov fick hon anfall.
Ringde verkstan och röt att hon skiter fullständigt i 

om det har ramlat ner träd över vägen i Eskilstuna, eller 
om en lastbil kört av i Örebro. Hon vill veta om nå-
gon spårvagn blockerar en gata i Norrköping, om färjan 
går vid Skenäs och Stegeborg, om det är några hästar 
på rymmen i Ö-Ny eller kalvar på fel sida staketet vid 
Hjerterum.

Ja, så mycket mera har väl inte hänt i mitt hundliv just 
nu, ser fram mot varmare dagar, att slippa lera mellan 
tårna eller is i skägget, den här vintern har varit lite fram 
och tillbaka, upp och ner. Tror inte ens SMHI hänger 
med i svängarna.

Ta hand om er och börja fundera så smått på vårgar-
deroben.

Vi hörs.

Hunden 
Sune

H
Sune har varit på lillmattes bröllop

Matte och lillmatte.
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Du som fått Dagens Ros kan hämta den på Ängens 
blommor på Ågatan, Söderköping.

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

Vill du också  
ge bort en 
Dagens ros?

Dagens Ros 

I samarbete med Ängens Blommor

Stort tack Söderköpings-Posten för trevlig tidning och 
den fina almanackan. 
Ove Öhrberg

Till  Veterinär Audun Kongslien,  som hjälpte min Ruffa 
att få somna in på Nyårsdagens kväll. Så att det blev ett 
fint avslut för oss efter 17 år och 5 månader tillsammans. 
Gittan

Jag vill ge dagens ros till de unga begåvningarna William 
Samuelsson,  Alice Brogren med flera som kommer och 
sjunger helt spontant på lördagarna när jag spelar lunch-
musik på Söderköpings Brunn. 
Roland Engdahl

Dagens ros till hemtjänsten i Söderköping och speciellt 
till skärgårdsgruppen. Ni gör verkligen ett bra och många 
gånger tungt arbete. Alltid glada och positiva.
Gunilla Axelsson

Dagens ros vill jag att Ing-Liz Svensson ska få för att hon 
finns för Stålmannen.
Barbro Andersson

Jag vill ge dagens Ros till Mimmi och medarbetare
på Tempo Trollet, alltid lika glada och serviceinriktade!
Trollet, min lokala servicebutik, mitt i centrum.
Boende i stan

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

FAMILJERÄTT

Terese  
Landin

Jurist

Viktiga saker  
du bör veta  
om arvsrätt  
och arvskifte

Branschledande sedan 1994

Inte så konstigt om du är osäker.  

Vattnet från en egen brunn kan innehålla 

både det ena och det andra – en av fem  

brunnar i Sverige har till och med  

otjänligt vatten. Vår kostnadsfria vatten- 

analys ger svar på pH-värde, järnhalt,  

hårdhetsgrad m m och är ett första steg  

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

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

Moa Martinssons Gata 2, 603 72 Norrköping

1.  Enligt svensk lag måste ett arvskifte upprättas om 
det är fler än en dödsbodelägare.

2.  Om den avlidne var gift eller sambo behöver som 
regel en bodelning göras innan ett arvskifte kan 
upprättas. Först efter bodelningen vet man stor-
leken på arvet efter den avlidne.

3. Genom arvskiftet upplöses ett dödsbo och värdet 
av tillgångarna delas upp mellan dödsbodelägarna.

4. Antingen kan fastigheter, fonder och aktier säljas, 
dödsboet och reavinstskatten betalas då av döds-
boet eller så kan någon eller några dödsbodelägare 
tillskiftas dessa tillgångar på sin arvslott och får 
då sedan själv betala reavinstskatten, som man då i 
och med arvskiftet reglerat så att de övriga bidrar 
med sina delar avseende skatten. 

5. Ett arvskifte ska godkännas och undertecknas av 
samtliga dödsbodelägare. 

6. Ett arvskifte behöver inte bevittnas.
7.  Om dödsbodelägarna inte kan enas om arvsfördel-

ningen kan en skiftesman utses av tingsrätten på 
begäran av någon av dödsbodelägarna. Denna kan 
då upprätta ett tvångsskifte.

8.  Dödsbodelägarna kan komma överens om att göra 
ett partiellt arvskifte och fördela en viss del av 
tillgångarna först.

9.  Det finns ingen särskild mall att följa vid ett arv-
skifte eftersom varje situation är unik.

10.  Enligt den svenska arvsordningen finns det tre arv-
sklasser; bröstarvingar (barn/barnbarn, barnbarns-
barn o.s.v.) föräldrar eller om de är avlidna den 
avlidnes syskon och till sist mor- och farföräldrar 
och deras barn (den avlidnes moster, morbror, 
faster och farbror). Kusiner har ingen arvsrätt.  

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

Tänker du sälja
din bostad i höst?

 
Välkommen att kontakta  
din lokala mäklare för  
en fri muntlig värdering
Se bostäder till salu på www.serander.se

Tänker du sälja  
din bostad i vår?

Äldre man med god  
ekonomi önskar hyra lägenhet 

om 2 rok. centralt i  
Söderköping. Bottenvåning/ 

markplan alt. hiss.

Välkommen att kontakta via e-post: 
clali1940@gmail.com
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Isabelle Ekstedt är affärsjurist och svarar 
gärna på dina frågor. Skicka ett mejl till  
redaktionen på info@soderkopingsposten.se. 

AFFÄRSJURIDIK

Inte vill du styra  
företaget med din 
affärspartners  
exfru?

Isabelle  
Ekstedt

Affärsjurist

Tur i oturen

Marianne
Wik

n hel del har jag gått och oroat mig, sedan jag skrev 
om Jullekar. Jag är ganska skicklig på att fantisera 
fram skräckhistorier och har tänkt att någon kan-
ske bröt sig, efter att ha försökt leka, som jag skrev 

att vissa gjorde 1901. Men eftersom det ännu inte kom-
mit någon tråkig rapport, tänker jag lämna orostankarna 
därhän.

Däremot vill jag leverera svaren på gåtorna. Fisken 
som inte kan simma, syntes under julen. Det är nämligen 
lutfisken. Och blöt i håret blir man inte när man dyker i 
vattnet, om man inte har något hår. ”Vad är det som går 
både opp och ner, men ändå sitter kvar på samma stäl-
le?” Tänkte du rullgardinen, tänkte du rätt, enligt boken 
Gåtlek. Men skulle det inte likaväl kunna vara en trappa?

Ibland kanske minnen av när vi haft otur biter sig fast, 
men jag brukar påminna mig själv om alla gånger jag haft 
tur och även andra haft det.

För ett antal år sedan ringde en man till mig fram-
åt kvällen. Han sa sitt namn. Jag hade ingen aning om 
vem han var. Sen ställde han en fråga: ”Har du varit i 
Norrköping i dag?” Jag svarade ja och hans nästa fråga 
var: ”Saknar du något?” Nej, sa jag. Det tyckte han var 
väldigt konstigt. Han hade nämligen hittat min plånbok 
på Stadsbiblioteket i Norrköping, på en toalett. Det var 
inte så att jag blivit bestulen av någon som slängt den 
där. Det var jag som slängt den eller rättare sagt hanterat 
väskan lite ”ovöligt” (dial. vårdslöst). Jag hade missat att 
stänga den och då hade plånboken passat på att hoppa ut. 
Jag fick hämta den hos mannen i Norrköping. Ingenting 
fattades och ingen hittelön ville han ha.

Nycklar har väl alla varit med om att förlora, tillfälligt 
eller för alltid. Det här hände när jag arbetade som lärare. 
Jag hade varit ledig några dagar och den morgonen, när 
jag skulle ha lektioner igen, kunde jag inte hitta skolans 
nycklar. Ni vet hur man letar, i fickor, i väskor, på bord, 
under bord. Skamset fick jag erkänna för rektorn hur det 
låg till. Han nämnde något om hur mycket det skulle 
kosta att byta alla lås, men när han såg mitt förskräckta 
ansikte sa han att jag säkert skulle hitta nycklarna. Varje 
morgon förväntade jag mig en tömd skola. Tömd på allt, 
på grund av mitt slarv.

”Det som göms i snö kommer upp i tö” är ett ord-
språk som betyder att förr eller senare kommer sanning-
en fram. Men i mitt fall var det nycklarna. När snön i 

rabatten utanför vårt hus hade smält upptäckte jag något 
svart i skinn som såg ut som ett nyckelfodral. Där låg 
skolans nycklar! Då erinrade jag mig, att jag vid ett till-
fälle hade försökt skrämma bort en objuden katt med 
hjälp av handväskan. Den hade jag öppnat för att ta fram 
husets nyckel. Då hade alltså skolans hoppat ut.

 Oh, vad jag firade fynddagen! Rektorn blev också 
glad, men eftersom han var en stor kattvän, förebråd-
de han mig för mitt utfall mot den främmande katten. 
Tyckte nog att det var bra och rättvist att jag hade gått 
omkring med ångest.

Min pappa berättade om vilken tur han haft en gång. 
Vid potatisplockning på hösten hade han tappat sitt 
fickur. Av någon anledning hade väl säkerhetsnålen, som 
satt i kedjan till klockan, gått upp. Döm om sin förvå-
ning fick han se uret, när han plöjde upp en sättfåra på 
våren. Och det underliga var, sa han, att den fortfarande 
gick! Några minuter bara gick den efter. Den var alltså 
inte ”rättvis”. Kommer ni ihåg att förr kunde man frå-
ga någon om tiden genom att säga: ”Har tant en rättvis 
klocka?” eller ”Har farbror en riktig klocka?” Då ville man 
ha den exakta tiden.

Det händer ju då och då att någon efterlyser något 
som tappats bort. Ibland kan det bli lite lustigt om or-
den kommit i tokig ordning, t. ex. ”Nyckel borttappad 
av flicka som hängde i ett band mellan Storgatan och 
Ågatan.” eller ”Promenadkäpp borttappad av herre med 
silverknopp i ändan.”

Jag avslutar med två ”tur-ordspråk”:
Den som har tur behöver inget vett. (känner mig träffad).
Om du är vidskeplig och tror att en hartass bringar tur, 

tänk då på hur det gick för haren.

E

Har tant en rättvis klocka? Foto: Privat

Döm om sin förvåning fick 
han se uret, när han plöjde 
upp en sättfåra på våren. Och 
det underliga var, sa han, att 
den fortfarande gick!

”

- Nej, det är det inte säkert att du vill, åtminstone vill 
du nog i så fall bestämma det själv.

”Du”, det är du som startat ett företag med din gamla 
kompis. Ni som hade högtflygande planer ihop, en het 
affärsidé, en gemensam vilja och en dröm. Ni som star-
tade ett företag ihop där ni började producera er affär-
sidé som växte sig stor. När ni var i startskedet kanske ni 
tyckte att det var onödigt, eller ni kanske inte hade tiden 
och pengarna, att skriva ett inbördes avtal om vad som 
skulle hända i vissa situationer, som till exempel dödsfall, 
separation eller sjukdom. Ni, som nu när den ene av er 
separerat, tvingas inse att dennes fru har rätt till aktierna 
genom bodelningen och därigenom kommer att kunna 
bestämma över företaget. Du, som nu måste styra före-
taget tillsammans med din förra affärspartners exfru. Du, 
som kanske önskar att ni skrivit ett aktieägaravtal.

Den beskrivna situationen är inte unik, men heller 
inte omöjlig att förhindra. Ett aktieägaravtal är ett avtal 
som skrivs mellan delägare i ett företag och är ett avtal 
där ni kan reglera olika saker kring bolagets styrning. 
Till exempel att parterna bör skriva ett äktenskapsförord 
som gör att aktierna blir enskild egendom så att de inte 
kan överlåtas vid en skilsmässa. Eller en klausul om att 
övriga bolagsmän ska ges förköpsrätt till aktierna vid en 
situation som ovan. Det är ett avtal som, till skillnad från 
en bolagsordning, inte blir offentlig och alltså kan reg-
lera företagets mål och delägarnas ambition, något man 
kanske inte vill ska bli publikt.

Att skriva ett aktieägaravtal är sällan det första de 
nyblivna företagarna längtar efter. Som med så många 
avtalssituationer så lockar det kanske inte att i startske-
det lägga tid och pengar på oförutsedda händelser om ni 
någon gång måste lösa upp bolaget. Men att ändå göra 
det är som att skaffa sig en bra företagsförsäkring, och det 
känns väl sällan onödigt?

Krönika

Vi säljer, monterar  
och reparerar  

luftvärmepumpar 

Telefon: 0704-508 929
Hemsida: www.energiochservice.se
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nder hösten blev det en minisemester till Danmark. 
Till min förvåning hade det lilla landet mer att er-
bjuda än jag tidigare kunnat tro. Precis innan jag och  
Tilda lämnade Sverige stannade vi till på ett hotell 

med ett riktigt fint spa som hade precis allt, ja nästan allt 
i alla fall. Där hade vi det bra och dagen efter blev det 
dags att ta färjan över från Sverige till Fredrikshamn i 
Danmark, en restid som tar cirka tre timmar. Tre timmar 
är en lagom restid, då kan man gå till båtens taxfree och 
köpa prisvärd sprit i lugn och ro. Då vi kom i land till 
Danmark var det sent på kvällen. Det var egentligen bara 
att ta bilen vidare till hotellet fem minuter bort.

Nästa dag tar vi bilen till Skagen, så högt upp man kan 
komma i landet. Där parkerar vi och går sista biten mot 
Danmarks yttersta spets på udden. Under promenaden 
passerar vi gamla lämningar från något krig från förr 
i tiden (fråga mig inte vilket krig för det vet jag inte). 
Men intressant var det i alla fall att klättra upp på gamla 
bunkrar och kolla läget. Efter det fortsatte vi mot udden, 
eller ”Grenen” som det kallas. Det är en udde där två 
hav möts, Skagerrak och Kattegatt. Under tiden vi var 
där blåste det väldigt mycket, men det var mest häftigt. 
Eftersom haven möts just där och krockar med varandra 
gav det kraftiga vågsvall som slog upp i luften. Vattnet 
där hade även en turkos färgnyans på sina ställen som var 
imponerande. Inte nog med det, en säl kommer upp från 
havet och lägger sig på sanddynen för att vila en stund.

Besöket på den här udden tog ett tag, det var långa 

avstånd att gå längst strandkanterna och det börjar bli 
dags att röra sig vidare. Nämligen mot Odense. Under 
tiden vi åker dit stannar vi till på ett köpcentrum där vi 
bara ser oss omkring utan att köpa något, förutom lunch. 
Sedan fortsätter bilresan och det blev totalt 40 mil att 
åka. Väl framme checkar vi in på hotellet och tar sedan 
en promenad i staden. Vi går förbi den berömde H.C. 
Andersens hus där han är uppväxt. Väl på plats kan jag 
tycka att det var lite av en omväg, så vi tar ett foto och 
går vidare. 

Ännu en ny dag är här och resan fortsätter vidare mot 
Köpenhamn. Vi har sikte mot Christiania där vi så små-
ningom hamnar. Bilen parkerar vi i närheten och går 
sista biten mot det beryktade ”laglösa” området. Själva 
Christiania är ett gammalt nedlagt regemente där be-
folkningen som bor liksom sköter sig själva ganska bra. 
Här finns det flera enklare butiker både inomhus och 
utomhus, även små restauranger. Det  finns även en mys-
tisk gränd där det säljs droger helt öppet. Folk satt också 
utanför restaurangerna och rökte på helt öppet. Dock var 
stämningen bland dem betydligt lugnare jämfört med en 
svensk krog med uteservering. Detta hade vi inget intres-
se av att testa men det var ändå intressant att observera. 
Även om personerna i fråga verkade ha det trevligt syntes 
också tydliga konsekvenser på sina håll av vad allt för 
lössläppt livsstil kan göra med en person på sikt.

Annars hade området mycket hantverk till försäljning  
eller att titta på, samt vackert målade byggnader i glada 

färger. Ett promenadstråk längst vattnet finns också för 
den som vill se andra delar av Christiania. 

Senare tar vi oss vidare till centrum i Köpenhamn och 
checkar in på hotellet. Innan vi ger oss ut på stan igen 
vilar vi en stund, men inte så länge för snart stänger 
Ströget och det vore kul att gå omkring där på shop-
pinggatan en liten stund. En liten stund är precis vad 
det blev eftersom vissa butiker redan börjat stänga här 
och där. Så vi gick vidare och riktade in oss mot Nyhavn, 
ett mysigt område utanför centrum. Där finns en kanal 
som sträcker sig vidare ut i staden. Längst kanalen kunde 
man se många fina träbåtar. Nu är det kväll och mörkret 
är här. Restaurangerna längst kanalen syns tydligt med 
all mysig belysning och vi väljer en av dem för att äta. 
Trots att det är kväll och relativt sent på året så har vi 
tur med vädret, det är förhållandevis varmt ute så vi tar 
ett bord vid uteserveringen och vi hittade nog den bästa 
restaurangen i Nyhavn.  

Från topp till 
tå i Danmark

Emil 
Friis

En säl tar sig upp på sanddynen för att vila. 

U
Till vänster är en av ingångarna till Christiania. 

Nyhavn 17, restaurangen där vi åt middag.

"Restaurangerna längst kanalen syns tydligt med all mysig  
belysning och vi väljer en av dem för att äta. Trots att det är 
kväll och relativt sent på året så har vi tur med vädret, det är 
förhållandevis varmt ute, så vi tar ett bord vid uteserveringen 
och vi hittade nog den bästa restaurangen i Nyhavn."
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nderliga saker händer genom livet. Projektled-
ningen för www.framtidensroster.org valde mitt 
sagogäng som representanter för landsbygden, 
bl.a. efter att ha kollat in en sagobok jag skrev 

1990. ”De 7 farornas väg” handlar om mod, moral och 
entreprenörskap och har haft en speciell betydelse i mitt 
och andras liv. Jag är helgjuten vetenskapare, men kan 
inte förklara allt som händer när den sagan är inblandad. 
Med denna lilla betraktelse tackar jag redaktörerna på 
Söderköpings-Posten för den här gången och hoppas 
kunna göra ett och annat inspel då och då i framtiden, 
om allt lugnar ner sig lite. Professorsgänget lämnar nu S:t 
Anna för huvudstadens skärgård. 

Nu till det magiska.
En dag, 1994, på väg hem efter jobbet, köpte jag en 

lokaltidning. En annons om en albansk konstutställning 
i Norrköping fick mig att styra om dit. När jag kom in 
och fick se bilderna blev jag ställd. De kom från min bok. 
Ja, inte kopior, men gav samma känslor. En man hade 
uppfattat min reaktion och kom fram till mig och und-
rade varför jag reagerade så starkt. Jag förklarade allt om 
mitt manus och han bjöd in mig till ett konstnärssällskap 
i ett rum.  Efter en mycket inspirerande diskussion fick 
jag ett telefonnummer till en albansk regissör. De ville att 
han skulle få titta närmare på mitt manus.

Jag ringde regissören och på hans önskan skickade jag 
manuset. Redan efter två dagar ringde han och sa att jag 
måste besöka Albanien. Det var befriat nu, från Hoxha, 
och han skulle kontakta en lärare som jag skulle få resa 
med. Läraren Göran och jag skulle komma att bli vänner 
under en längre tid. Han läste manuset och kom fram 
till samma sak som regissören. Jag måste följa med. Med 
flyg via Thessaloniki, tog vi oss med tåg och med Görans 
vänner, genom Makedonien, till Albanien. Vi fick åka 
med en tjänsteman från det nybildade turistdepartemen-
tet, ner mot Tirana. När vi följde Drinadalen fick jag min 
första upplevelse från min saga. Vi fick skjuts av en tjäns-
teman från turistdepartementet, i en skruttig Merca, på 
slitna serpentinvägar. Där nere låg ”Den gråtande dalen”, 
från sagan och sedan slingrade sig floden genom ”Varg-
slätten”. Jag fotade och pratade in på min diktafon. Sedan 
kom plats, efter plats från mina inre upplevelser. Jag fick 
be vår värd att stanna bilen överallt, för att fotografera. 
Vi kom fram till Tirana för att övernatta hos en kvinna 
som var kunnig på nordiska språk. Göran hade med sig 
en kopia på mitt manus, som han ville att hon skulle läsa. 
Hon bläddrade i det. Kvinnan ropade till. ”Du har stavat 
en av huvudpersonerna fel. Du har stavat pojken Enver 
som Elver. Den andra är rätt. Matilda. Enver och Ma-
tilda är Albaniens vanligaste pojk- och flicknamn. Men 
Elver har jag aldrig hört, men det är ju bara att ändra 
en bokstav.” Jag blev paff. Jag hade slitit med namnet 
”Elver”. Det hade varit så rätt, men ändå inte. Hur hade 
jag hamnat här, hos denna kvinna? Allt på vägen hit som 
stämde? 

Dags för återfärd upp till Makedonien. Ett pyttelitet 
tåg skulle ta oss dit över bergen. Det gick sakta och det 
var skakigt. Göran och jag ställde in oss på en långsam 
färd i ett gudomligt landskap. Kupéerna var små, för fyra 

personer. När vi kom in i vår, satt där två flickor. De pre-
senterade sig artigt. Sextonåringen talade flytande eng-
elska, men hennes kusin, 17, bara albanska. Göran gick 
och köpte frukt och jag började en försiktig konversa-
tion med tjejen som talade engelska. De var på väg hem 
för att fira påsk i den lilla gränsstaden Pogradec. Göran 
kom med tilltugg och vi började prata om varför vi var 
där. Den yngre tjejen översatte allt till sin äldre kusin. 
Vi hade riktigt trevligt. Göran förklarade att vi reste ge-
nom landet för att uppleva min saga. De ville att vi skulle 
berätta den och då vi hade minst fem timmar framför 
oss i denna lilla trista kupé, tyckte Göran att jag kunde 
berätta den.  Tjejerna hejade på och jag började berätta 
på engelska och lillkusinen översatte till den äldre. Jag 
var detaljerad i mitt berättande och fick respons. Tjejer-
nas reaktioner blev dramatiska och när jag kom fram till 
den känsligaste punkten i sagan, blev lillkusinens röst 
mycket känslofylld. Jag tittade upp. Göran hade börjat 
gråta. En fullvuxen man, kring fyrtiofem satt och grät. 
Hade min saga sådan kraft? Tjejerna diskuterade ivrigt 
och var mycket berörda. Efter en lång stund fortsatte jag 
till sagans slut. Sista biten av resan var en härlig samvaro, 
med långa diskussioner om livets frågor.

Framme vid den lilla stationen, drog tjejerna med oss. 
”Ni måste följa med oss till mina föräldrar och min ku-
sins farbror”, sa den yngre tjejen. En lång man, med svart 
kappa och slokhatt, mötte upp. Svarta ögon och svarta, 
buskiga ögonbryn. En enorm örnnäsa prydde centrum 
av ansiktet. Han höjde handen och visade oss in i den 
lilla Simcan. Tjejen förklarade att den reslige var stadens 
Pater, en grekisk, ortodox präst. Vi knölade ihop oss och 
jag trängdes med den enorme mannen. Vi bjöds in och 
blev placerade vid ett litet bord. Lill-kusinen tisslade och 
tasslade med prästen och ställde fram en stol till sig och 
honom ett par meter framför oss. Hon frågade mig om 
hon fick berätta sagan för honom. Jag nickade, fick inte 
fram ett ljud. Hon började berätta och vi förstod inte 
ett ord. Den store Patern satt och tittade ner hela tiden. 
Minst en timme gick. Det var en magisk stämning. Så 
kom hon fram till stycket då Göran hade börjat gråta. 
Det kände jag igen, trots språkbarriären. Hon sänkte 
rösten och blev intensiv, precis som på tåget. Den store 
mannen satt med huvudet nedsänkt, men då hennes be-
rättande kom till poängen, reste han huvudet och tittade 
rakt in i mig.  Hans mun sprack upp i ett kärleksfullt, 
mycket brett, leende och han blinkade med ena ögat till 
mig på ett sätt som kommer att sitta i hela livet. Detta var 
kärlek. Jag kan inte förklara denna underliga upplevelse. 
En serie synkroniserade, slumpartade händelser?

Krönika

Hans 
Fredriksson

Foto: www.pixabay.com

Var rädd om vår frihet
Så skönt att njuta av livets behag
En sorgfri klarblå solig dag
Det är som om motsatsen aldrig fanns 
Som med rosenrött skimmer allting bands

Så slår vi på TV-n i vår lilla vrå
Och får se hur illa allting kan gå
När mörka makter får grepp om livet
Här uppe i Norden vi tar allt för givet

Att livet kan levas behagligt och skönt
Men bevisligen finns de som annat har rönt
När maktlystna herrar fördriver sitt folk
Då ser vi att glädjebägaren också har smolk

Vår dagliga dos av övergrepp och strider
Där oskyldiga människor i vanmakt lider
De sitter och gråter på rester av hus
Som bomber och missiler har slagit till grus

Tänk er tillbaka fler århundraden i tider
När även vårt land fanns med i strider
När herrarna gjorde vad de behagat
Trotts att folket som led högljutt klagat

Låt oss verkligen tacka vår lyckliga stjärna
Och vår frihet med mod och styrka värna
Det gäller att aldrig helt slå sig till ro
Om vi i lycka fred vill bo

Slå vakt om det sköna och fria ordet
Det är nästan lika viktigt som mat på bordet
Se till att vi aldrig släcker det ljuset
Som visar att humaniteten är herre i huset

Men njut av var dag du fått att förvalta
Då du din egen lilla värld kan gestalta
Vi ser hur lätt all vår lycka kan brista
Men lev för den skull inte som denna dag är den sista

Saga från S:t Anna  
till en Makedonsk Pater

Roland 
Arvidsson

U

  "Jag var detaljerad i mitt berättande och fick respons.  
Tjejernas reaktioner blev dramatiska och när jag kom fram till 
den känsligaste punkten i sagan, blev lillkusinens röst mycket 
känslofylld. Jag tittade upp. Göran hade börjat gråta. En  
fullvuxen man, kring fyrtiofem satt och grät. Hade min saga 
sådan kraft?"
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Tillbaka i ThailandTillbaka i Thailand

Spökplanet.

Hos tandläkaren i Bangkok.Sprit och temp - kombo.

ag stiger ombord på ett av spökplanen - de flyg som 
nu trafikerar världens populära turistmål - fast utan 
passagerare, eller med ytterst få. Trots att det inte 
är lönsamt fortsätter de att flyga. Rädslan att för-
lora attraktiva start- och landningstider är för stor. 

Det känns därför overkligt när jag tittar mig om i mitt 
tomma jätteplan, en Boing 787 ”Dreamliner”. Planet är 
dimensionerat för uppemot 300 passagerare men i eko-
nomiklassen kan jag endast se ett tiotal.

Nä, det känns inte riktigt optimalt att ge sig ut och 
resa i dessa coronatider.

Dessutom, med tanke på miljön, nästan lite skamligt 
att fara iväg i ett nästan tomt plan. Fast oavsett om jag 
är med eller ej så fortsätter planen att flyga - resonerar 
jag som ett försvar. För suget att få komma ut och resa 
överväger mina betänkligheter. Det är nu två år sedan jag 
senast var på långresa. Så när Thailand i november lätta-
de på karantänreglerna, från tio till ett dygn i karantän, 
kunde jag inte motstå frestelsen.

Men att komma åt det åtråvärda ”Thailandspasset”, 
även kallad ”test and go”, var ändå en komplicerad pro-
cess. I ansökan krävde myndigheterna en QR-kod med 

en rad digitala uppgifter - kopia att jag var fullvaccinerad, 
uppgift om förbetalt karantänhotell, kopia på flygbiljett 
och skriftligt intyg från försäkringsbolag att jag var för-
säkrad för femtiotusen US dollar. Kopia på giltigt pass 
förstås och en hel del uppgifter om privata förhållanden, 
exempelvis vem man kan kontakta i händelse av covid-
sjukdom. Dessutom ett svindyrt, nytaget PCR-test, som 
fick vara högst 72 timmar gammalt innan avfärd.

Men allt gick bra och när jag utvilad, efter att ha kun-
nat sova på tomma säten,  landar i Bangkok står det i 
ankomsthallen personal med skyltar framför sig. På en 
av dem kan jag läsa mitt namn. Det känns som ett trev-
ligt välkomnande och jag förs snabbt i bil till närmaste 
sjukhus för ett PCR-test. Hotellet jag skall bo på är ett 
s.k karantänhotell, ett hotell som uppfyller de krav som 
myndigheterna ställt, alltså att jag skall vara isolerad ett 
dygn i väntan på svar från testet.

Mitt hotell har jag själv valt ut. Det ligger i för mig 
välkända kvarter, just i anslutning till Bangkoks livsnerv, 
floden Chao Praya. Jag har också valt hotellet för att det 
har en swimmingpool på taket. Så efter att ha lämnat ky-
lan där hemma ser jag mig sitta med en drink vid poolen 

och blicka ut över trafiken på floden. Men från hotellet 
och myndigheternas sida hade man tänkt annorlunda. 
Jag möts i foajén av personal fullt utrustad för att ta emot  
covidsmittade personer. Så istället för mitt tänkta lyxrum 
med magnifik utsikt förs jag till ett mindre standardrum 
med fönster ut mot en bakgård. Här skall jag stanna ett 
dygn. Du får inte lämna rummet säger de, men inget att 
oroa sig för. Här finns allt du behöver, inklusive mat i en 
plastpåse utanför dörren.

Men så kommer mitt PCR svar, och som väntat är 
det negativt. Jag är nu fri att resa runt i Thailand un-
der en månad. Men först får jag med mig ett PCR-kit 
för självtest. Testet skall tas om en vecka och resultatet 
skickas in till hotellet för granskning - glöm inte det blir 
jag uppmanad till. Och sist men inte minst - kom ihåg 
att alltid bära munskydd. Får bara tas av när du skall äta 
och dricka. Om polisen kommer på dig utan munskydd 
kan böterna bli höga, upp till 20.000 bath (ca 6 000 kr). 
Jag tackar för råden och med min nyvunna frihet ger jag 
mig ut i Bangkok.

Den första aktiviteten blir att uppsöka Bangkok In-
ternational Dental Center (BIDC) och min tandläka-

J
Room service.
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re, dr Phisak. Vi har nästan blivit som vänner efter alla 
år jag regelbundet besökt honom. Men, frågar man sig 
hemmavid, hur kan du ha en tandläkare i Bangkok, så 
långt bort, och vad händer om du plötsligt får problem 
tänderna? Inga problem, svarar jag. Jag har tjänat mycket 
på de betydligt lägre kostnaderna i Thailand, så en extra 
resa vore bara en bonus för mig.

Nu vill jag åter besöka för mig välkända och kära platser. 
Det börjar med buss de 30 milen öster ut, till staden 
Trat, nära Kambodjas gräns. Härifrån tar jag färjan över 
till den ljuvliga ön Koh Chang - elefantön. Men det är 
en sorglig syn som möter mig. Den populära ön är helt 
tom på turister, i alla fall västerländska. Butiker har slagit 
igen, restauranger står halvtomma, hotell och bungalows 
har sänkt sina priser med 50 %, trots att det egentligen 
är högsäsong. Och de fantastiska stränderna ligger mer 
eller mindre öde. Jag besöker min gamla vän, Pithai, som 
hyr ut små bungalows vid stranden. Och han är bedrö-
vad, inte en enda gäst den senaste månaden. 

Väl tillbaks i Bangkok kopplar jag av med med en tur 

på Chao Praya river. Som en slags lokaltrafik trafikerar 
båtar floden kors och tvärs fram och tillbaks. För några 
kronor kan man i timmar resa upp och ner för floden 
och uppleva Bangkok ur ett annat perspektiv. Att studera 
Bangkok ur ett annat perspektiv är också att ge sig upp 
i Thailands högsta byggnad, den ytterst märkliga skapel-
sen ”Mahanakhon” (Kings power). På toppen har man en 
storslagen utsikt över Bangkok, särskilt vid solnedgång. 
Och jag vill lova, det är ett äventyr att ge sig ut på det 
utskjutande glasgolvet, med 300 meter fritt fall under sig.

Sammanfattningsvis - jag har vandrat på öde stränder 
och besökt populära turiststråk, bl.a. den berömda träff-
punkten, Kao San Road, nu helt ödelagd. Sett och lidit 
med ägarna till alla nedstängda affärer och restauranger 
som varit beroende av turister. Hotell som sänkt priserna 
med hälften efter att pandemin slagit till. Jag har tving-
ats ta tempen för att få åka tunnelbana. Burit munskydd 
dygnet runt och blivit utskälld på 7-Eleven för att mun-
skyddet glidit ned under näsan. Så roligt att få återvända 
men sorgligt att se hur stora delar av Thailands näringsliv 
och turistindustri nu går på knä.

Men när jag återvände till Sverige och Arlanda var det 
som att pandemin inte existerade här. Inga munskydd, 
ingen kontroll, inga frågor, ingenting. Bara att sätta sig 
på tåget och åka hem. 

Smittläget förändras nu snabbt och i det följer föränd-
rade restriktioner för inresor till olika länder. Det är bara 
att följa utvecklingen och hoppas att läget stabiliserar sig 
så att Thailand, likt flera andra länder, kan återgå till det 
normala igen.

KrönikaKrönika

Boy  
Svedberg
Text och Foto

Glasgolvet (Sky Walk) 300 meter över havet.Mahanakhon. Thailands högsta byggnad.

Solnedgång över Bangkok med floden Chao Phraya.

Öde strand på Koh Chang.
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Nytt år, ljuset kommer tillbaka och dagarna blir allt 
längre.Vissa av oss älskar att få blicka framåt och 
tycker det är skönt att helgerna är över för den här 
gången, medan andra gärna skulle vilja vara kvar i 
den mysiga julstämningen. Oavsett vilket, så har vi 
nu vänt blad i kalendern och tar ny sats in i det nya 
året och mot våren. 

Om jag skulle gissa så är det så här i början på året den 
tid då vi sätter flest nya mål. Någon vill kanske börja leva 
sundare med hjälp av träning, en annan äta nyttigare, 
någon vill börja avsätta mer tid med familj och vänner, 
någon annan vill lära att prioritera sig själv – ja, listan 
kan göras lång. 

Hur gör du för att sätta mål som är hållbara och som 
passar just dig? 

”Om du gör som du alltid har gjort kommer du att få 
samma resultat som du alltid har fått”.

Att sätta mål
När folk frågar mig om hjälp brukar jag börja med att 
först ta reda på: Ditt varför? – Vad innebär de för dig? – 
Vilken känsla får du vid tanken på dina mål?

När man har kommit underfund med de så är kanske 
svaren: - ”För att jag ska må bättre, vara gladare och mer 
närvarande – då behöver jag ge mig ut och motionera 
samt äta sundare”. Då känner du dig troligen mer hopp-
full. Har man kommit underfund med detta så har man 
nått ett så kallat delmål. Delmål är kortsiktiga mål som 
man når under resans gång. Det är bra att ha delmål 
eftersom de gör resan lättare. Människan har lättare att 
motivera sig eftersom vi går igång på belöningar.

Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv, då kommer 
du längre. Och med ärlighet menar jag att delmålen och 
slutmålet ska vara rimliga. Sätt dina mål för dig själv, inte 
för någon annan.

I förra numret skrev jag om julens förväntningar, då nämn-
de jag att se resan som målet – inte bara att målet är målet. 

Vad menas med det? Det är att vara närvarande i 
stunden, kunna uppskatta och må bra under tiden som 
du steg för steg tar dig framåt i din process. Framgång 
föder framgång. Det är inte alltid en dans på rosor, men 
bara att det känns meningsfullt och att du tar små steg i 
rätt riktning, gör att du har större chans att på sikt lyckas 
uppnå ditt slutliga mål. 

Ta reda på om du gillar resultat- eller relationsinriktad 
träning, eller kanske båda.

Resultatinriktad: träning som bygger på att du mäter 
dina resultat i t.ex. tid som löpare ofta jobbar med. Så 
småningom märker du att dina tider förbättras eller att 
du åtminstone känner glöden i att förbättra dina resultat 
och troligtvis kommer du att känna dig mer motiverad.

Relationsinriktad: då är du mer intresserad av att träna 
eller motionera i grupp, att först och främst komma iväg 
och träna. För att få dela upplevelsen med andra. Resul-
tatet i tid är inte det viktigaste. Du märker att om du får 
komma iväg varje tisdag och umgås med andra samtidigt 
som du är aktiv, gör att du blir motiverad, välmående och 
glad. Då blir det ditt sätt att motivera dig till någon form 
av aktivitet.  

Det är bra att ha ett slutmål. Men för att orka komma 
dit så behöver vi verktyg i form av delmål. Hjärnan 
går igång på belöningar som jag tidigare skrev. Och 
kan vi få flera små belöningar under resans gång så 
kommer vi att uppleva mer motivation och lust. Un-
der en period av förändring och träning så kommer 
vi att stöta på patrull i form av smärta/träningsvärk, 
omotiverad känsla och kanske omprioriteringar m.m. 
konstigt vore det väl annars. Det som händer många 
då är att man börjar fokusera på problemen. Det är 
inte alls konstigt eller ovanligt eftersom många av oss 
är ”tränade” att kritisera och lägga fokus på problemen, 
just i stunden. Fokuserar du på problem så riskerar 
du att få fler. Träna vidare och fokusera istället på det 

som har tagit dig där du är idag och det som du har 
lyckats med. 

Ställ dessa frågor till dig själv:
• Vad gör jag bra?
• Vad kan jag förbättra? 
• Hur förbättra jag det?

Då har du betydligt större chans att nå längre i ditt öns-
kade mål och välbefinnande eftersom du strävar framåt 
i positiv riktning. 

Ett annat sätt att jobba efter är en modell som heter 
”Smart”. Den bygger på att göra processen så tydlig som 
möjligt vilket vår hjärna uppskattar. De som är resulta-
tinriktade, jobbar eller lever inom procedurinriktat upp-
skattar ofta modellen S.M.A.R.T.
S – specifikt
M – mätbart 
A – accepterat 
R – realistiskt 
T – tidsbundet 

Till sist men absolut inte minst.
Viktigast av allt – att ha roligt! Då kommer du ”resa” 

långt mot ditt slutmål. 

Att sätta 
hållbara mål

David  
Carlsson

David hjälper dig att blicka framåt och sätta hållbara mål. 

"Om jag skulle gissa så är det 
så här i början på året den tid 
då vi sätter flest nya mål.  
Någon vill kanske börja leva 
sundare med hjälp av träning, 
en annan äta nyttigare,  
någon vill börja avsätta mer 
tid med familj och vänner,  
någon annan vill lära att  
prioritera sig själv – ja, listan 
kan göras lång. 
  Hur gör du för att sätta mål 
som är hållbara och som  
passar just dig?" 
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Tisdag  Arkeologiska utgrävningar i Söderköping
1 mars kl 18.30 Vi tar del av arkeologiska rapporter och får en  
  uppfattning om var man grävt och vad man hittat. 

Onsdag  Arkeologiska utgrävningar i Söderköping
2 mars kl 18.30 Onsdagskvällen sammanfattas digitalt via internet till din dator.
  Sänd din anmälan några dagar innan till ola@lonqvist.se

Måndag  Jag var ung en gång för länge sedan…
21 mars kl 18.30 Vi minns tillsammans hur det var i vår ungdom. 

Måndag  Filmafton på muséet med tipspromenad inomhus
11 april kl 18.30 Bl a en film från Kungabesöket 1986. 

Onsdag  Söderköping på kartor
18 maj kl 18.30 Gillets nya utställning med och om kartor inviges. 

OBS på grund av pandedmin m.m. kan ändringar förekomma. Se www.stragnhildsgille.se

Även ICKE-MEDLEMMAR är välkomna.                 S:t Ragnhilds Gille, Söderköping

PROGRAM - Stadshistoriska muséet våren 2022

Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

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

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

Varmt välkommen att 
kontakta oss för en 
kostnadsfri offert.

lindenspiralen.se

handlat
online?

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. 
Om man inte handlar hos oss förstås, vi lovar 
att alltid hjälpa dig hitta rätt storlek och kläder 
som just du mår bra i. Varmt välkommen och 
tack för att du handlar lokalt! <3

Söderköpings-PostenStorgatan 2, Söderköping
www.soderkopingsposten.se

Hjälp oss att utveckla  
Söderköpings-Posten!
Du bidrar enkelt genom att  
betala in valfritt belopp via 
swish till: 1234 294 666
Pengarna gör det möjligt för oss att nå 
ut med ännu fler lokala nyheter och att 
förverkliga nya lokala projekt. 

Har du bra idéer om hur din bygd kan bli ännu bättre? Då är 
du varmt välkommen att anmäla dig till våra bygdeträffar! 

1/3 Engelholms bygdegård, kl. 18

2/3 Gårdeby friskola, kl. 18 

8/3 Sankt Anna skola, kl. 18 

15/3 Västra Husby Hylingegården, kl. 18

16/3 Aspängens IP, klubbhuset, kl. 18

23/3 Mogata Tingshus, kl. 18

30/3 Fröberga bygdegård, kl. 18

Möjligheternas Söderköping,  
landsbygd och skärgård

För anmälan, frågor och information: 
Projektledare Ann-Mari Brengdahl 
mojligheternas@soderkoping.se 
www.soderkoping.se/mojligheternas

Observera!  

Några datum 

är ändrade.
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Kanske fick du testa att driva företag på  
gymnasiet i form av ett UF? (Ung Företagsamhet) 
Vi träffade eleverna Jonathan Öhlund och Amanda 
Öhlund som tillsammans med Linn Widfeldt och 
Douglas Wieselgren går på ekonomprogrammet på  
Nyströmska skolan och driver DropZone UF. 

Berätta om ert UF företag
– Ett traditionellt UF bukar vara ett tillfälligt företag 

och kanske lite av det enklare slaget typ en produkt eller 
en tjänst som man säljer. Vår ambition är att fortsätta 
driva företaget efter att kursen är avslutad.

Vår affärsidé bygger på affärsmodellen ”dropshipping”, 
något som är populärt i främst USA. Det innebär att vi 
på vår hemsida marknadsför produkter inom hem- och 
hushållselektronik. Skillnaden mot traditionella webb-
butiker är att vi inte har något eget lager, utan då kunden 
lägger en order så skickar DropZone vidare ordern till 
producenten av produkten som skickar varan direkt till 
kunden. Vi slipper ta risken med att ha ett stort lager 
och det är bra för miljön då produkten går raka vägen till 
kunden från producenten och därmed slipper alla onödi-
ga omvägar till mellanlager. En annan fördel är också att 
vi kan, om vi vill, ha ett väldigt brett sortiment med tanke 
på att vi inte behöver ta hem ett lager med varje produkt. 

Hur har ni delat upp ansvaret?
– Vi hjälps åt på alla poster men formellt ser fördel-

ningen ut som följande: 
Jonathan – VD. 
Linn – Marknadsansvarig. 
Amanda – Ekonomi.
Douglas – Kommunikatör / Kundansvarig / Returer. 

Hur kom ni på idén?
– Vi var först inne på en annan grej, men efter att jag 

spånat kring idén och presenterat den för de övriga så 
fastnade alla för den. Först var de övriga lite tveksam-
ma på grund av kostnaderna, då vi jämfört med ”vanliga” 
UF-företag dragit på oss ganska höga månadskostnader 
med Spocket (leverantör / marknadsplats för varuinköp 
och producentkontakt), domänköp (Shopify) och kort-
betalningstjänster, berättar Jonathan.

Hur kom ni på namnet DropZone?
– Vi sökte på en hemsida som ger förslag på namn 

utifrån verksamhet där vi fick upp DropZone som för-
slag. Namnet passar affärsmodellen och webbplatsen, där 
Drop symboliserar affärsmodellen och Zone själva hem-
sidan. Logotypen består av en fallskärm med ett paket 
och ett moln. En illustrativ logga som man kommer ihåg. 

Från start tills där ni är idag, hur lång tid har 
det tagit komma igång med företaget?

– Det har varit mycket hemarbete. Skoltiden räckte 
inte till. Vi har letat produkter hemma, skrivit affärsplan, 
juridiska dokument och skapat hemsidan m.m. 

Kursen började efter sommarlovet. 
Vi ville komma i gång snabbt men lärarna ville att vi 

skulle göra massa andra saker, ex. provföretag.

Hur mycket tid har ni avsatt på en vecka i 
skolan för ert UF-företag?

– Cirka tre timmar. Vilket är för lite. Vi är ambitiösa i 
vårt UF och då krävs betydligt mer tid än så. 

Skulle ni velat se mer entreprenörskap i skolan? 
– Absolut, det går åt mycket tid på genomgångar. 
Det skulle vara roligt om man fick driva ett UF som 

ett gymnasiearbete. Det skulle vara ett praktiskt arbe-
te och ett kvitto på att man förstod vad de tre åren på 
ekonomi programmet handlar om. 

Många har sagt att vi siktar högt – men vi vill gå in 
för det till 110%. Vi kan ta del av det vi gör här i övriga 
kurser och inte minst i arbetslivet. 

Vi är dock vana att skolprojekt tar längre tid än vad vi 
får i skolan. 30 timmar blir lätt 40-50 timmar i veckan. 
Man märker att även lärarna tycker det finns för lite tid.

Vad säger klasskompisarna om ert företag?
– De tycker det är en cool idé och tror på den. Vi var 

på CoOperate Coffice på pitchskola (presentation, reds. 
anm) och det var först där och då som klasskompisarna 
fick veta mer om vårt företag. Det är flera av dem som 
sagt att de är intresserade att köpa våra produkter. 

Vad är ert mål?
– När vi skulle presentera idén hos banken skulle vi 

uppge förväntad omsättning första månaden. Vi budge-
terade intäkter på 5000 kr första månaden, men det må-
let nådde vi redan på ett par dagar efter lanseringen. Vi 
har lite olika planer efter gymnasiet men förhoppnings-
vis kan vi tillsammans eller några av oss driva företaget  
vidare.

Hur har ni finansierat företaget?
– Enligt UFs regler så får man bara gå in med 300 kr 

var så vi har fått skaffa sponsorer. Ett lokalt företag har 
sponsrat oss med ett bidrag för marknadsföring. Utan 
det så hade det inte gått. 

UF företagen är registrerade som hobbyföretag, så vi 
har ett fiktivt org.nr. men inte en reell organisation. 

Kunderna kan betala med Klarna, Shopify (BankID) 
samt via Swish.

Ni satsar ordentligt, vad säger era mentorer?
– Vi fick pitcha idén för mentorerna Anders Eksmo 

och Sofia Karlsson. De var lite skeptiska i början med 
tanke på vad vi behövde ha för intäkter för att gå runt. 
Men det känns som vi har övertygat dem nu. 

Hur har ni tänkt inför valet av leverantörer?
– Hemsidan är byggd genom Shopify och Spocket (en 

amerikans och EU-inriktad – dropshippingleverantör) 
där olika leverantörer kan sluta sig samman kring pro-
dukter man vill ha.

Vi valde dessa då de är inriktade på EU-marknaden, 
har erhållit pris för att vara bra arbetsplats med mera. 
Det absolut viktigaste i vårt val av leverantörer var att 
dom kan säkerställa goda arbetsförhållanden och att alla 
lokala föreskrifter efterföljs, i synnerhet beträffande ar-
betstider, löner etc. 

När startade ni företaget och hur många 
beställningar har ni mottagit?

– Vi startade upp i samband med Black Week. Vi börja-
de med en kampanj som bl. a. marknadsfördes på TikTok.

Första veckan fick vi fem beställningar om totalt 18 

DropZone UF – satsar för framtiden
De ambitiösa eleverna Jonathan, Linn, Amanda och Douglas arbetar tillsammans. Foto: Göran Hedlund
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produkter och det täckte kostnaderna för den första 
månaden.  

I skrivande stund har vi distribuerat 40-talet ordrar 
och därmed en hel del produkter. 

Vi får en presentation av produkterna
– Vi satsar på trendiga produkter inom ”Hem- och 

hushållselektronik” för målgruppen 18-30 år. 
Exempel på våra produkter är luftrenare, LED-ljuss-

lingor, fleruttagsladdare, miniprojektor osv. 
Vi söker upp ett behov eller problem och tar fram en 

produkt som löser det. 
Vi tar själva hem provexemplar för att testa dessa, vi 

anser att det är mycket viktigt och självklart att vi kon-
trollerar kvalitet och produkten i sig innan kunden får 
den. Framöver planerar vi att spela in videos för att visa 
upp produkter, hur de fungerar.

Har ni gjort någon marknadsundersökning 
för att veta vilka produkter ni ska ta in?

– Ja, enkätundersökning till hela skolan och via sociala 
medier. Vi tog med våra topp fyra produkter och frågade 
vad de kunde tänka sig att betala för produkterna. 

De produkter som de svarande inte trodde på tog vi 
aldrig upp i sortimentet. 

Vi bad även om förslag på produkter som de ville att 
vi skulle saluföra. Snabbladdare och multipla laddare var 
populära bland svaren. 

Hur går det till när ni väljer produkter till 
försäljning?

– Vi loggar in på Spocket och söker på önskad vara. 
Det finns ofta samma produkt men med olika leveran-
törer och villkor. 

Därefter tittar vi på vilka produkter som tilltalar oss 
visuellt, verkar produkten hållbar? Är den av ett bra  
material? 

Vi kontaktar leverantören för att se att produkten 
är CE-märkt (Conformité Européenne vilket betyder 
i överensstämmelse med för produkten aktuell EU- 
lagstiftning, reds. anm) och har en svensk elanslutning. 

En annan fråga vi tittar på är hur leverantören ser på 
möjligheten till returer.

I Sverige måste vi erbjuda 14 dagars ångerrätt men det 
är inte självklart i Europa. 

Några leverantörer erbjuder returer – men oavsett om 
de gör det eller inte måste vi erbjuda våra kunder möj-
ligheten att returnera produkter. 

Om leverantören inte erbjuder retur får kunderna re-
turnera hem till oss i stället. Så får vi hitta annan lösning. 

Hur har ni prissatt era produkter?
– Vi har försökt att sätta priserna lite lägre än kon-

kurrenterna. Vi köper in produkterna styckpris så vi kan 
inte tävla med de stora hemelektronikfirmorna som kö-
per hem stora mängder. 

Var kommer era kunder ifrån?
– Vi har begränsat oss till den svenska marknaden – i 

alla fall till att börja med. Det blir enklast så också vad 
gäller lagstiftning. 

Hur har ni förhållit er till all juridik som gäller 
vi försäljning?

– Jonathan och Linn har tagit fram all juridisk text, 
användarvillkor, köpvillkor, returpolicy, GDPR med 
mera. Det är mycket information som man ska presen-
tera, exempelvis som hur lång leveranstiden är, om kun-
den returnerar en produkt – vilket skick ska den då vara 
i med mera.  

Hur har ni löst kundtjänsten?
– Vi har en företagsmejl, erbjuder livechat och kon-

taktformulär på hemsidan. 
Vill att alla våra kunder ska vara 100% nöjda. 
Vi siktar mot stjärnorna, så kanske vi hamnar i träd-

topparna, avslutar Jonathan.

Daniel Serander

Månadens nystartare: En till fest 

I samarbete med NyföretagarCentrum

Läs lokala nyheter varje dag i 
Söderköpings-Postens app

Ladda hem appen kostnadsfritt från  
App Store eller Google Play

En artikelserie om nystartade företag i Söderköping i 
samarbete med NyföretagarCentrum.

En till fest – Söderköpings klimatsmarta 
bröllops- & festföretag
Ni som passerat Hagatorget under februari har säkert 
lagt märke till en del förändringar i butikslokalerna. 
Kanske har ni även sett den helt nya butiken, genom 
Galleri Hassels fina gamla skyltfönster? Där växer näm-
ligen inte bara Söderköpings, utan även hela bröllopssve-
riges senaste tillskott fram. En till fest är landets första 
second hand-butik speciellt inriktad på allt som behövs 
till bröllop och fest! Klänningar, kostymer och fina till-
behör, men även porslin, dekorationer och prylar som 
passar till fest och kalas. Varorna som kommer finnas 
lämnas in av privatpersoner som redan haft sina fester, 
vill att någon annan får chans att använda klänningen 
som inte blev använd eller vill sälja vidare för att få till-
baka lite pengar. Smart för både klimatet och plånboken! 

Oavsett om ni planerar barnkalas eller studentbal, ska 
gifta er, är bjudna på bröllop och letar en fin klänning 
eller bara är nyfikna på den nya butiken – välkomna in 
så ska jag visa er mer! Jag öppnar i början av mars. För-
utom i den fysiska butiken kommer ni kunna handla på 
webbutiken. 

Vem är jag då? Jag heter Jessica och bor i Västra Husby 
med min familj. I halva mitt liv, sedan början av gym-
nasiet, har jag jobbat med bröllop på ett eller annat sätt. 
Mestadels på hotell och restauranger, länge som hov-
mästare på en unik liten bröllopscateringfirma, haft råd-
givning till toastmasters och så har jag sålt en hel del 
personliga paket med trycksaker till blivande brudpar. 
Bland annat. Jag är utbildad inom turism och service 
här i Söderköping och även inom kommunikation och 

media på LIU. I båda utbildningarna ingick eventpro-
duktion och projektledning för mässor och utställningar. 
Jag har läst U-landskunskap, sitter i projektledningen för 
KFUM:s stora barnloppis i Norrköping och brinner för 
second hand och återbruk, för både miljöns och ekono-
mins skull. Ibland kan det kännas lite spretigt, men ofta 
tänker jag att i allt jag pluggat och jobbat med har lärt 
mig saker jag kan använda i nästa utmaning. Nu är jag 
i nästa.

En till fest startade jag 2019 och när jag gick hem på 
föräldraledighet vid jul för två år sedan var tanken att 
jag skulle utveckla företaget. Så kom pandemin och satte 
lite käppar i hjulet för branschen. De flesta bröllop och 
fester ställdes som vi vet in och 2021 blev inte heller 
någon nämnvärd bröllopssommar. Nu äntligen vågar vi 
se fram emot bröllop och fester igen och 2022 spås bli 
ett rekordår. Därför satsar vi högt och samma helg som 
den här tidningen kommer ut öppnar vi webbutiken på 
www.entillfest.se samtidigt som vi presenterar oss på 
stora bröllopsmässan i Stockholm. 

I drygt sju år har jag och min sambo drivit ett bygg-
företag, så företagandet i sig är inte något nytt för oss. 
När vi startade det fick vi väldigt bra hjälp från Nyfö-
retagarCentrum i Norrköping, så det var ett självklart 
val för mig att under förra året delta i starta-eget-kurs 
Steget till Eget, som arrangeras av NyföretagarCentrum 
här på CoOperate Coffice. Det har gett mig mycket bra 
kunskap, idéer och nya tankesätt. Inte minst i möten med 
andra företagare i Söderköping. Nu är jag en del av den 
gemenskapen, så lägg namnet på minnet så sätter vi till-
sammans Söderköping på bröllopskartan!

Jessica Karlsson

Foto: PrivatJessica Karlsson.

"En till fest är landets första 
second hand-butik speciellt 
inriktad på allt som behövs till 
bröllop och fest! Klänningar, 
kostymer och fina tillbehör, 
men även porslin,  
dekorationer och prylar som 
passar till fest och kalas."
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Den första advent slog Kanalbruket upp portarna i 
Pelle Ps tidigare lokaler vid Kanalhamnen. Butiken 
drivs av vännerna Sarah Kroon och Jessica  
Malmström. 

Hur började er verksamhet?
- Jag är lärare i grunden. Så kanske därav pysselin-

tresset. Men jag kände inte att jag passade in i skolans 
värld och efter tio år började jag i stället arbeta i butik, 
berättar Jessica. 

- Jag har arbetat administrativt nästan hela mitt liv 
men när livet tog en vändning gjorde även jobbet det. Jag 
tänkte att vården kunde vara ett alternativ. Men efter två 
år kom pandemin och det var för stressigt. Då kom jag 
att söka arbete i butik hos Jessica.

Många som möter oss tillsammans undrar om vi är 
syskon, men vi har inte känt varandra så länge. Jag kän-
de efter fem år på min tidigare arbetsplats att jag ville 
starta något eget och ha en kollega i min egen ålder. Det 
slumpade sig så bra att Sarah började på min tidigare ar-
betsplats. Vi pratade om drömmar en dag och det visade 
sig att vi delade drömmen om en egen butik. 

I september bestämde vi oss för att göra slag i sa-
ken men frågan var? Vart hittar man en bra butikslokal? 
Denna dök upp som en blixt från en klar himmel. Den 
tidigare verksamheten skulle flytta. Vi gick hit och kon-
staterade att ja, den blir bra.

Vad har era närmaste sagt om er satsning?
- De har verkligen stöttat oss och tycker det är impo-

nerande att vi vågar.

Har det varit mycket att ordna i lokalen?
- Inte än. Övervåningen är inte isolerad då den bara 

använts sommartid. Så vi har fått börja med att bedriva 
verksamheten från nedre plan för att utöka senare. 

Vi tänker oss i första hand att hålla workshops på 

övervåningen framöver. Vad det blir får framtiden utvisa.   
Våra tidigare kunder har redan hittat hit. Man är alltid 

välkommen till oss för en pratstund, dricka en kopp kaffe 
och bara vara. 

Vad erbjuder ni för varor i er butik?
- Allt vi säljer här ska ha en mening och bestå av åter-

brukat material och vi står själva för mycket av tillverk-
ningen.

Vi brukar föra noteringar om vad kunderna efterfrå-
gar och om tillräckligt många frågar efter en produkt så 
försöker vi ta in den.

Välgörenhet viktigt
- Vi vill arbeta med kvinnofrågor och hjälpa utsatta 

kvinnor. Både hemma i Sverige och utomlands. Här i 
Sverige har vi inte hittat någon lösning än. 

Vi säljer smycken åt märket Starfish. Det är många 
flickor som blivit räddade från gatan som har fått bostad, 
familj och ett jobb tack vare Starfish. I askarna står det 
vem som tillverkat smycket och man kan ta del av flick-
ans historia. Det är ett amerikanskt projekt som finns 
över hela världen. 

Jag hade en dröm för några år sedan att göra något 
likt RIA-center i Norrköping. Det finns många ensam-
ma människor här i Söderköping och det finns ett stort 
behov att ha någon att prata med. Många behöver värme 
och kärlek idag. Mitt syskon, mamma och jag drev ett 
café tidigare på Forsemanska gården för detta ändamål. 
Så det känns bra att ha kvar en fot i detta då alla är väl-
komna in till oss på Kanalbruket.

Hur var er öppning?
- Helt otrolig! Vi öppnade lagom till adventsmarkna-

den. Vi skulle ha öppnat klockan tio men redan halv nio 
var det kunder utanför butiken så det var bara att öppna. 
Hela helgen var det många kunder i butiken.

Bordet innanför kassadisken är vår verkstad där vi till-

verkar många av de produkter vi säljer.
Sarah tillverkar våra renar av korkar, pärlor och må-

lade detaljer. Den första gjorde hon mest på skoj. Men 
så kom en restaurangägare in och beställde 50 stycken. 
Så det blev serietillverkning efter det. Sedan dess har vi 
produktutvecklat och tillverkar numera även grisar och 
hästar. 

En annan populär egentillverkad produkt är våra träd 
av tvinnad koppartråd. Det ligger mycket kärlek och 
många timmar bakom varje träd. 

Andra exempel på egentillverkade varor är julgransku-
lor, ljusstakar av bland annat Treorör med mera.

Jag och Sarah kompletterar varandra bra då jag är mer 
för att bygga stora saker, berättar Jessica. Som skåpet vid 
entrén till exempel. Vi konstaterade på förmiddagen att 
vi behövde ett skåp till våra produkter och på eftermid-
dagen var det klart. Tillverkat av spillvirke och ett gam-
malt fönster.

Om några månader stundar turistsäsongen, 
är ni duktiga på språk?

- Haha, nej det är vi inte. I den tidigare butiken vi 
arbetade i kom en fransman in. Jag tyckte Sarah verka-
de duktig på franska, men det visade hon sig inte vara, 
skrattar Jessica. 

En annan gång kom en tysk in och jag råkade med 
mina bristande tyskakunskaper säga ”Wie geht’s” (hur 
mår du, reds.anm)? Det skulle jag inte ha gjort, för det 
tog skruv och tysken började prata som bara den, kon-
staterar Sarah skrattande.

Jag tackar för mig och promenerar tillbaka till redaktio-
nen. Det var en hjärtlig intervju med många glada skratt 
och värme jag upplevde hos Sarah och Jessica på Kanal-
bruket. Jag kan varmt rekommendera ett besök eller två.

Daniel Serander
Text och Foto

Kanalbruket – återbruk och mänsklig värme
Vännerna Sarah och Jessica. Omtyckta renar. 

  "- Allt vi säljer här ska ha en 
mening och bestå av  
återbrukat material och vi 
står själva för mycket av  
tillverkningen. 
  Vi brukar föra noteringar 
om vad kunderna efterfrågar 
och om tillräckligt många  
frågar efter en produkt så 
försöker vi ta in den."
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Sedan 1999 har Riitta och Erling Hassel drivit galleri 
i Söderköping. Först hemifrån, till lokal på  
Bielkegatan, vidare till Skönbergagatan och nu under 
de tio senaste åren från lokalen på Hagatorget. 

- Vi har vuxit succesivt både vad gäller yta, produkter 
och anställda. Nu är vi flera som arbetar i företaget och 
har vuxit ur den gamla lokalen. Där saknade vi kontor 
och kök, verkstan hade börjat växa in i galleriet. Därför 
har vi flyttat till en ny lokal, lämpligt nog intill vår tidi-
gare (gamla Arbetsförmedlingens lokal, reds. anm) från 
den första januari. 

Berätta om er satsning i den nya lokalen
- Vår nya lokal är utan entrétrappa, så det är lättill-

gängligt för alla våra kunder. Det större utrymmet ger oss 
möjlighet att utöka konstnärsmaterialet. Vi har många 

kunder från Norrköping och Linköping.
Det blir ungefär dubbelt så stort sortiment mot tidi-

gare och vi vänder oss därmed till fler typer av konstnärer. 

Blir det även större utställningsyta?
- Nej, det är ungefär samma yta. Vi kommer riva några 

väggar för att se hur vi ska disponera lokalen. Vi planerar 
också för att hålla målerikurser hemma på Åängen där vi 
har byggt upp ett galleri.

Vi stod i valet mellan att minska/lägga ned verksam-
heten eller satsa. Galleriet är mitt liv så vi valde att satsa. 

Berätta mer om kurserna
- Vi har kontaktat konstnärer som ska hålla i kurserna 

men vi får till att börja med se hur pandemin utvecklas 
under våren. Det blir kurser inom akvarell, olja, akryl från 

nybörjarkurser och framåt. Det är bara fantasin som sät-
ter gränserna för vilka kurser det kan bli.

Hur har det gått för er under pågående  
pandemi?

- Vi var oroliga och trodde att det skulle gå sämre med 
minskad försäljning men vi har i stället ökat. 2021 har vi 
haft bra med kunder både här i galleriet och fullbelagt 
på våra boenden (Åängen och Mangelgårdens Bed and 
breakfast, reds. anm). 

Kunderna har gjort i ordning mer hemma, köpt mer 
konst, målat mer, sytt, fotat och varit allmänt mer krea-
tiva vilket lett till ökad försäljning för oss.

Förfrågningarna på boendena brukar avta under  
augusti men det har varit mycket bra beläggning under 
hösten och vintern, avslutar Riitta.

Daniel Serander

Galleri Hassel har flyttat till större lokaler

Erling och Riitta Hassel utökar verksamheten.

Vi stod i valet mellan att 
minska/lägga ned  
verksamheten eller satsa. 
Galleriet är mitt liv så vi 
valde att satsa.

”

Foto: Tobias Pettersson/Nollelva

Sedan drygt en vecka tillbaka kan du som kund nyttja 
autohandeln hos Bottna Handlarn. Vi kontaktade 
Åsa Björketidt som äger butiken för att få veta mer.

- Genom systemet kan jag öka möjligheterna att ha 
öppet för kunder då jag själv inte är på plats. En lanthan-
del är viktig för en levande landsbygd. Det man inte kan 
köpa under öppettiderna för autohandel är öl, apoteks-
varor eller få hjälp med paketutlämningar.

Det är redan många kunder som nyttjat systemet där 
man som besökare loggar in via sitt BankID eller via en 
tagg som man köper i butiken.

Jag finns på plats vardagar kl 12-19. Med hjälp av 
autohandeln kan kunderna handla från kl 06-22, även 
under helgerna.

Hur öppethållandet blir till sommaren är ännu inte 
bestämt.

Daniel Serander

Bottna lanthandel utökar öppettiderna med autohandel
  "- Genom systemet kan jag 
öka möjligheterna att ha 
öppet för kunder då jag själv 
inte är på plats. En 
lanthandel är viktig för en  
levande landsbygd."

Åsa driver Bottna Handlarn. Foto: Privat

Plats för mer konstnärsmaterial.
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Söderköpings Brunn har förvärvat Hotel Laurenti  

Mikael Åhrberg vid entrén till Hotel Laurenti.

Hotel Laurenti har elva rum med totalt 28 bäddar, Tre 
rum är dubbelrum, resten är flerbäddsrum. Hotellet 
kommer att vara ett fint tillskott till Söderköpings Brunn.

”

Foto: Åke Serander

Hotel Laurenti ligger centalt, vackert utmed Storån i 
närheten av Nyströmska gymnasiet.
      Vi fick en pratstund med Mikael Åhrberg, VD på 
Söderköpings Brunn.

Grattis till förvärvet. Hur kommer det sig att 
ni valde att göra investeringen?

- Laurenti är ett välskött hotell som passar bra i port-
följen och som ett komplement till Söderköpings Brunn. 

Har ni några speciella planer för Laurenti? 
Exempelvis ny inriktning? Kommer ni göra 
någon renovering?

- Tanken och utgångspunkten är att driva verksam-
heten vidare som tidigare. I nuläget ser vi inga behov av 
renovering eller annan inriktning på verksamheten. Vi 
planerar att öppna den 1:a mars.

Här serveras frukost, det finns ingen restaurang. Pla-
nerna är att gästerna får nyttja faciliteter från Söderkö-
pings Brunn.

Vad tycker du är det bästa med Laurenti?
- Hotellet är mycket välskött och att läget/platsen det 

ligger på är mycket centralt och bra. 

Hur många extra bäddar ger förvärvet?
- Hotel Laurenti har elva rum med totalt 28 bäddar, 

Tre rum är dubbelrum, resten är flerbäddsrum. Hotel-
let kommer att vara ett fint tillskott till Söderköpings 
Brunn.

Avslutningsvis, är det något annat spännande 
på gång i er verksamhet?

- Vi har alltid mycket på gång! Just nu slutför vi total-
renovering av samtliga konferenslokaler. Vi har nu star-
tat renoveringen av 26 hotellrum på våning två. Efter det, 
eller snarar under tiden förbereder vi för att anlägga en 
ny utomhuspool i anslutning till vårt Spa.

Vi planerar nu också för vår nya ”verandameny”. Ut-
anför lunchtid ska restaurangbesökarna kunna slinka 
förbi och äta en måltid till ett längre pris, än vår ordina-
rie ” À la carte meny”. Det är ett steg i vår ambition att 
Söderköpings Brunn ska vara mer öppet och tillgängligt 
för söderköpingsbor och andra.

Daniel Serander

I mitten av januari höll NyföretagarCentrum ett  
informationsmöte om vårens genomförande av  
”Steget till eget”
 
Åke Rolf som ansvarar för NyföretagarCentrum  
lokalt välkomnade och utryckte sin glädje över att det är 
så många som är intresserade av att ta steget till att bli 
företagare.

Vårens omgång av ”Steget till eget” börjar den andra 
mars och planeras att hållas fem onsdagar i rad där man 
kan medverka fysiskt på CoOperate Coffice i Söderkö-
ping eller digitalt. Temat för träffarna är; jag som före-
tagare, ekonomi, juridik, försäkringar samt marknadsfö-
ring och försäljning.

När man startat sitt företag och drivit det under ett 
år så kan man gå med i erfarenhetsgruppen (ERFA) där 
idén är att dela med sig av erfarenheter och tips t.ex. vad 
som har gått bra respektive mindre bra.

Några viktiga frågor som lyftes under informations-
kvällen var; kan jag leva på mitt tilltänkta företag eller är 

det en sidoverksamhet till mitt ordinarie arbete? Vilka 
är mina starka egenskaper och vad kan jag bli bättre på? 
Klart stod att den egna drivkraften är det viktigaste.

Härefter följde en presentationsrunda bland de med-
verkande som var i åldersspannet 25-50+. De berättade 
om vad de arbetade med idag och vad de hade för planer 
för sin kommande verksamhet. Några av dem har tankar 
på att starta upp verksamheter inom företagsgrenar som 
inte finns representerade i Söderköping idag. 

En nyhet i år är att NyföretagarCentrum Söderköping 
kommer att påbörja ett samarbete med Valdemarsviks 
kommun. Med på träffen närvarade Sarah Åkerblom 
som är näringslivsutvecklare i Valdemarsvik som berät-
tade mer. 

- Vi är i uppstartsfasen och har än så länge ingen lokal 
klar eller företag/samarbetspartners. Det kan hända att 
det blir gemensamma träffar med Söderköpingsgruppen. 
Redan idag finns ett samarbete kommunerna emellan då 
vi bland annat delar samhällsbyggnads- och miljökontor. 

- Samabete ger oss större muskler att bygga nätverk 
och utveckla verksamheten, konstaterade Åke Rolf.

Åke presenterade intressanta siffror om företagandet. 
Bland annat att NyföretagarCentrum under  2021 i  
Söderköping hade:
• 59 rådgivningskunder varav 60 % var kvinnor –  

62 % (2020)
• 13 företagsstarter varav fem aktiebolag, 18 (2020)
• Tillhandahöll totalt 184 rådgivningar individuellt/i 

grupp

Kort om NyföretagarCentrum:
En ideell förening som finns i ca 200 av landets 290 
kommuner och därmed störst i Sverige inom branschen.  
De har lokal förankring med nationell organisation för 
kunskap och nätverk. Rådgivning från företagare till fö-
retagare. Kostnadsfritt och konfidentiellt.

Daniel Serander

NyföretagarCentrum i Söderköping och  
Valdemarsviks kommun startar samarbete 

Företagsnytt/Näringsliv
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Lina Kemle driver företaget Hund & kattshopen. 
Sedan ett par år har de känt att de vuxit ur den  
nuvarande lokalen på Skönbergagatan där de haft sin 
verksamhet de senaste sju åren. Den nya lokalen är 
f.d. apotekets lokaler på Hagatorget i korsningen av 
Karl Knutssonsgatan/Prästgatan, i ett bra  
centralt läge.

- Vi har ett bra koncept och erbjuder samma pro-
dukter som våra större konkurrenter – men utrymmet 
är en begränsning för oss så därför blir den här lokalen 
ett stort lyft. 

Vi har tänkt på den här lokalen under en tid och nu 
kände vi att tiden var mogen. 

Idag har vi på produkter till hund, katt och smådjur. 
Med den nya lokalen blir det troligtvis även produkter 
till fågel och fisk samt att vi kan erbjuda ett större utbud 
av djurfoder, berättar Lina vid ett möte i den nya lokalen.

Utökar med evenemang och nya tjänster 
- Vi kommer att ordna ett djurrum som blir ett an-

norlunda koncept med kursverksamhet för barn. Det kan 

exempelvis handla om kaninkörkort för barn, fritidsak-
tiviteter och för de som av någon anledning inte kan ha 
djur hemma.

För den satsningen kommer vi att erhålla bidrag från 
Kustlandet, vi inväntar bara det sista beslutet. 

Därutöver har vi planer på att iordningställa ett rum 
för hundtrim. 

Hur blir öppettiderna?
- Vi kommer fortsätta att ha öppet på vardagar och 

lördagar. Därutöver har vi automathandel med självbe-
tjäning som fungerar bra. Den innebär att vi håller öppet 
efter ordinarie stängning. 

Självbetjäningen gladde många turister i somras som 
blev förvånade att de kunde handla sent inpå kvällen. Ca 
1500 kunder har nyttjat självbetjäningen sedan starten 
för ungefär ett år sedan. 

Det har gått bra för er även under pandemin?
- Ja, marknaden för husdjur och framför allt för hun-

dar och katter har gynnats av pandemin. Bara i år har 

jag hållit fyra valpkurser och det var länge sedan behovet 
var så stort.

Ser man till omsättningen så har vi haft ca 30 % högre 
omsättning under 2021.

Blir det aktuellt med nyanställning?
- Vi får se, om vi fortsätter att öka så kan det bli  

aktuellt. 

Är det klart vem som flyttar in i er tidigare 
lokal?

- Nej det är inte klart med någon ny hyresgäst. För 
den som är intresserad går det bra att kontakta Familjen 
Westerbergs fastigheter, avslutar Lina.

Daniel Serander
Text och Foto

Hund & Kattshopen utökar i större lokaler

Lina fyller på hyllorna i nya butikslokalen.

Hund & Kattshopen i  f.d. apotekets lokaler.

  Vi har ett bra koncept och  
erbjuder samma produkter som 
våra större konkurrenter – men 
utrymmet är en begränsning för 
oss så därför blir den här lokalen 
ett stort lyft. 
  Vi har tänkt på den här lokalen 
under en tid och nu kände vi att 
tiden var mogen. 

En Cocker spaniel blir vårfin.

”

Företagsnytt/Näringsliv



44

Småföretagarna – framtidens framgång?
Att Söderköping är en kommun med många mindre 
företag och enskilda företagare är kanske inte allmänt 
känt men vi är verkligen en småföretagarkommun! 
Om rikssnittet av andel företagare är 6 %, så är vi  
9 % som bor i Söderköpings kommun. Alla verkar 
inte här med sina företag utan kan ha sin verksamhet 
i grannkommunerna. 
     Så bra, då blomstrar väl det lokala näringslivet, kan 
man tycka? 
     Nej, vi skulle i stället behöva lyfta och förbättra 
möjligheterna ännu mer för att starta och driva  
företag lokalt. 

Från riksdag och regering kommer en strid ström av nya 
lagar och regleringar som tyvärr går i motsatt riktning 
och är av ständig oro för många av våra små företag. Samt 
vi dessutom haft en pandemi i två år är väl en anledning 
till att ”spelplanen” och möjligheterna att starta och driva 
företag har starkt hämmats. Och här i Söderköping är ju 
då andelen invånare som brottas med förändringar och 
hinder att driva företag lokalt ganska hög. 

Men närheten vi har till varandra är en känd fram-
gångsfaktor och att ha bra forum där kommunen, företag 
och föreningar kan samverka är enkel väg som vi kan 
välja.

Vad är då de största utmaningarna lokalt och i vår  
kommun? 

Vi är en vidsträckt kommun med företag i staden, i 
skärgården och på landsbygden. Här är viktigt att det 
finns mötesplatser och forum där stad och land kan träf-
fas och utbyta idéer och erfarenheter. Det är också viktigt 
att det stimuleras av kommunen med dialoger och att 
kommunikationen med tjänstepersoner i olika ärenden 
blir tydlig och mätbara så att vi kan se en ökning av för-
ståelse och insikt från båda håll.

En ytterligt viktig faktor är kommunens strategi när 
det gäller att handla lokalt. 

Det är viktigt att kommunen och främst politiken föl-
jer upp de mål och handlingsplaner som beslutats under 
mandatperioden, vad gäller lokala upphandlingar och 
kvalitet och utfall i dessa, så att förbättring kan ske från 
båda parter. Här finns en del att önska och kommunen 
bör ha ett ständigt förbättringsarbete i att upphandla 
mer varor och tjänster lokalt och också kunna redovisa 
hur det arbetet ska kunna bli bättre från alla parter. Det 
borde vara mer självklart att handla det som går lokalt. 
Det ger också positiva signaler ut till företag att det finns 
en potentiell marknad och kan ge fler etableringar.

En stor del av företagarna har kommit upp i ålder och 
alltså är återväxten – generationsväxlingen ett bekym-
mer. Något som kan leda till att företag faktiskt läggs 
ned helt i onödan.

Här måste vi alltså bli bättre på att signalera ut att det 
finns möjlighet att rekrytera drivna personer som vill ta 
över och vi måste hitta forum att matcha ihop dem.

En utmaning kan vara att företagen inte haft tillräck-
liga resurser att hinna med i den digitala utvecklingen 
och inte nåtts av möjligheten att det faktiskt går att få 
hjälp. Dels genom för få kontakter med regionala organ 
såsom Regionen eller Almi eller kontakter i branschor-
ganisationer eller i nätverk. 

Här måste vi tillsammans bli bättre på kommunika-
tion så informationen om stöd och hjälp bli tydligare och 
mer lättillgänglig för att nå ut!

Att kunna få fler att starta företag och att de dessutom 
vill etablera sig i Söderköping är en utmaning och har 
varit under en lång tid, då vi inte haft tillräckligt med 
attraktiva lokaler och lägen att erbjuda. 

Långa processer för att få fram verksamhetsmark är 
fortfarande ett bekymmer. 

Här kan kommunen informera och stimulera till att 
bjuda in fler aktörer som hjälper till att erbjuda mark och 
lägen samt att vi samlar information om behovet och blir 
fler som är ambassadörer för vår kommun. 

Ju fler företag desto större attraktivitet för fler eta-
bleringar!

Att starta företag och kunna göra det snabbare och 
enklare är alltid en marknadsfördel. Här har återetable-
ringen av det lokala NyföretagarCentrum i Söderköping 
haft en avgörande roll senaste åren och kan vi företagare 
i samverkan med kommunen satsa något mer, så kommer 
utfallet bli så mycket större i förhållande till insatsen. Det 
är det lokala näringslivet tillsammans med kommunen 
som sponsrar verksamheten och en satsning ger fler-
faldigt tillbaka i form av fler intresserade nyföretagare. 
Återigen blir samverkan en framgångsfaktor. 

Inte att förglömma är att redan tidigt få upp intresset 
för att starta eget.

Vi ska bli bättre på att fånga upp de bra idéer och de 
intresserade ungdomar som väljer att starta företag under 
sin gymnasietid på Nyströmska skolan, UF- företagarna. 
Här kan vi alla hjälpas åt genom mentorskap och stött-
ning till nästa generations företagare.

Vi kan dock vara glada för att vi tillsammans, före-
tagen, företagarföreningarna och kommunen skapat 
tillsammans en Mötesplats på CoOperate Coffice där 
många nu och fler framöver, kan få de kontakter, den 
information, kunskap och affärsnyttan, som krävs för att 
fortsätta vilja starta och driva företag i vår kommun.

De många små insatserna till de många små företa-
gen i en samverkan - en kombo som kan bli framtidens 
framgång!

Anne-Louise Kroon 
Stadskärneföreningen i Söderköping

Företagsnytt/Näringsliv

Söderköpings-Posten0121-421 35
mikael@soderkopingsposten.se

Storgatan 2, Söderköping
www.soderkopingsposten.se

Hör gärna av dig!
Mitt namn är Mikael Karlsson, jag svarar  
gärna på dina frågor och berättar mer om hur  
vi kan hjälpa ditt företag att synas.  
Varmt välkommen att kontakta mig.

  "Vi är en vidsträckt kommun med företag i staden, i  
skärgården och på landsbygden. Här är viktigt att det finns 
mötesplatser och forum där stad och land kan träffas och  
utbyta idéer och erfarenheter. Det är också viktigt att det  
stimuleras av kommunen med dialoger och att  
kommunikationen med tjänstepersoner i olika ärenden blir 
tydlig och mätbara så att vi kan se en ökning av förståelse  
och insikt från båda håll."

Anne-Louise Kroon, ordf. i Stadskärneföreningen.
Foto: Privat
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Telefon 0121-10296 
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Föreningen Guldkant i Söderköping tackar  
för värdefullt stöd under det gångna året
År 2021 är slut och vi vill säga ett stort tack för alla små och stora bidrag som har gjort 
det möjligt för oss att fortsätta sprida glädje bland äldre och ensamma människor i 
kommunen. Framför allt vill vi tacka Söderköpings-Posten, som är vår huvudsponsor 
och skänker 50 kronor per införd annons samt sprider information om verksamheten. 
Årets almanacka har kunnat hämtas kostnadsfritt på tidningens kontor – som tack har 
man uppmanats skänka en gåva till Guldkant, något som har gett ett värdefullt tillskott.

Tack också till: Länsförsäkringar, Rotary, Hårdhs måleri AB, Tempo Trollet och
Söderköpings kommun.

2022 kommer vi att bjuda på fler fester, utflykter, evenemang och diverse över- 
raskningar. Följ vår verksamhet på Facebook - där tar vi gärna emot tips på aktiviteter. Boka på cooperatecoffice.se

VI HAR 
PLATS 
FÖR DIG

Hyr ett välutrustat kontor

Boka en plats i vår öppna yta

Ta klivet till digitala möten 
och event hos oss

cooperatecoffice.se . Söderköping

Du står för
affärsidéerna.
Vi stöttar dig.

Vi värnar om långa och goda relationer, både med det lokala 
näringslivet och med dig som lever och verkar i Söderköping. 

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig och ditt
behov. Du möter oss där det passar dig bäst, digitalt, på tele-

fon eller hos oss på bankkontoret. Varmt välkommen!

Drottninggatan 6, Norrköping | 011-23 37 00
norrkoping@handelsbanken.se | handelsbanken.se/norrkoping

Uthyres:
- Affärslokal i bästa läge, 90 kvm på Skönbergagatan
 

Kontakta oss för mer information på telefon 0708-17 13 40 
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING

Vi söker dig som vill etablera en tandläkarpraktik eller annan vårdverksamhet.  
Vi har också lokaler som kan passa till gymverksamhet eller utbildning.

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

www.westerbergfastigheter.se

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING

Storgatan 2  -  0121 219 20  -  www.serander.se 

Unikt tillfälle att förvärva en mycket charmig och 
välskött kulturfastighet i centrala Söderköping. I 
historiskt intressanta Drothemskvarteren. Huset är 
byggt på 1700-talet. Tillbyggt 2018 så att en sluten 
gårdsbildning har skapats. 123 kvm boyta, sex rum 
och kök. Disposition Entréplan: Hall, nytt kök 
från 2020, matsal med kakelugn, kulturrum, verk-
stad/hobbyrum, gästrum samt kombinerat våtrum 
med tvätt/WC. På övre plan: Vardagsrum, sovrum 
samt nytt våtrum från 2020. Vind för förvaring 
eller annat ändamål. Uppvärmning med luft/vat-
ten värmepump. Vattenburen golvvärme i princip 
i hela entréplan. På övre plan vattenburet system 
med radiatorer. Taket har lagts om med äldre 
enkupiga takpannor 2016. Huset är förbesiktigat.

Utgångspris: 5 250 000 kr
Adress: Drothemsgatan 5
Visning: Välkommen att kontakta 
oss för visningstid
EP: 75 kWh/kvm per år

Kulturfastighet i  
centrala Söderköping

Bostadsrätt i toppskick med modernt kök och 
våtrum med kakel och klinker samt genomgående 
fräscha ytskikt. Ljus lägenhet med fönster åt söder. 
Centralt belägen med låg mån.avg 2 535 kr, inkl 
el, V/A, renhållning, värme, bredband 100/10, TV 
Telia lagom samt IP-telefoni. Endast hemförsäkring 
tillkommer. Bekvämt på en trappa. 2 rok om 53 
kvm. Sovrum och vardagsrum. Snyggt kök med 
ljusa blanka kökssnickerier. Alla snickerier och 
maskiner, även diskmaskin i rostfritt utförande 
från 2011. Fräscht badrum med kakel och klinker, 
duschhörna med glasdörrar, vägghängd WC mm. 
Avloppsrör relainade 2010. Förening med god 
ekonomi, utan långa lån.

Central 2:a med låg avgift 
vid Rådhustorget, Söderköping

Utgångspris: 1 690 000 kr
Adress: Rådhustorget 3C
Visning: Välkommen att kontakta 
oss för visningstid
Månadsavgift: 2 535 kr/mån inkl.  
värme, VA, hushållsel, bredband, TV & IP-telefoni
EP: 159 kWh/kvm per år

Funderar du på att sälja din bostad?
Varmt välkommen att kontakta oss!
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HeidiHeidis lokala serie.

Serie/Underhållning

Ola NiklassonEn målning från Ola Art.

I och med de höjda flygskatterna dök  
det upp nya budgetalternativ

 Maria Hellqvistwww.bokstavligtmalat.se.

Gunilla DahlgrenFrån boken ”Lilla Fruntimret”.

Jag hjälper er med:
• Logotyper  
• Grafiska profiler
• Tryckt marknadsföring
• Sociala medier
• Copywriting/Journalistik
• Hemsidor
• Annonsproduktion
• Marknadsförings- 
   rådgivning

Tel. 0738-13 33 60 • www.hjarteresse.com

Rådhustorget 3, Söderköping

Ditt företags  
Kommunikationskonsult
med marknadsjuridisk kompetens

Foto: Naseem Quraishi-Larsson

Besöksadress
Ringvägen 40 
614 31 Söderköping

ÅTELKAMERA
Fabrikat: WINGHOME

2700kr
Inkl. moms

AKTIVITETSPRIS

2295kr

Molnbaserad kamera
App-styrd: Alla inställningar utförs från smarta telefonen.
Eget simkort, behöver inte välja operatör.
Systemet väljer automatiskt den bästa mottagningen på platsen.
Billig i drift, ca 10 öre/bild beroende på val av abb.
Möjlighet till gästkonto mao alla i jaktlaget kan få information 
från kameran.

Lars Andersson 070-456 86 33
Hemsida: www.lateknik.se
E-post: lateknik11@yahoo.se

Erbjudandet gäller till  
31 mars eller tills lagret är slut

50 kr per såld annons i  
Söderköpings-Posten går  

till Guldkants viktiga arbeta 
för älder och ensamma  

i Söderköping
Tack för att du läser 

Söderköpings-Posten
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Lämna in din lösning  
till redaktionen (brevlåda finns på 
gården) eller posta:
Söderköpings-Posten  
Storgatan 2  
614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland 
de rätta lösningarna.
Svara senast den 10 mars.

 
Vinnare Korsord 
Anders Molinder, Söderköping
Dennis Pettersson, Norrköping
Anita Wahlqvist, Norrköping
Kerstin Andersson, Valdemarsvik
Rocky O`Carving, Norrköping     

Vi gratulerar vinnarna!

Lösning till förra  
numrets korsord

Vinnarna
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fritt hembesök 011-33 11 30

Öppettider tisdag och fredag 14-18
Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se

kökSDESiGN NORRköPiNG 
öPPNAR Ny kökSUtStÄLLNiNG

Välkomna till

20%Öppningskampanj
Nya luckor eller helt nytt kök.

SMyGPREMiÄR
Lör. – Sön.   20-21 April

Kl.10.00 - 14.00

PREMiÄR
Ons. – tors.   1-2 Maj

Kl.10.00 – 18.00

Finspångsvägen 131  (fd Eneby järns lokaler) 

Nya luckor eller 
ett helt nytt kök
Ett av sveriges största 
sortiment till ett av 
marknadens bästa priser

Välkomna att boka kostnads- 
fritt hembesök 011-33 11 30

Öppettider tisdag och fredag 14-18
Tel 011-331130    Mobil: 072-350 32 25 

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se    www.koksdesign-norrkoping.se

Nytt kök  
i HöSt!

Nya luckor eller ett helt nytt kök
Ett av Sveriges 
 STÖRSTA  sortiment 
till ett av marknadens 
BÄSTA priser 
Välkomna att boka 
kostnadsfritt hembesök 
011-33 11 30

fredrik@koksdesign-norrkoping.se

Vårkampanj -20%Gäller t.o.m 30/4

Öppettider tisdag och fredag 14-18, lördag 10-14

Svensk-tillverkat

Ratta in RadioWix på 97,9 
Din lokala Radiokanal i 

Valdemarsvik

Malmqvists Plåtslageri AB
Tänker du byta tak?

Plåt, tegel eller papptak

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

Berga 1 Söderköping

Kontakta oss för en  
kostnadsfri prisuppgift

FLYTTMAR
Kostnadsfri 

offert
Rutavdrag 

sköts av oss

Bohagsflytt  -  Kontorsflytt
Packning  -  Magasinering

Pianotransport  -  Flyttstädning
0121-133 50 / 011-13 80 00 / 0730-55 00 68 
nexab@flyttmar.se     Box 110, 601 03 Norrköping

Nytt nummer ute 19 mars



                              Allt för båten hittar du hos Marin och fastighetsservice i Söderköping  -  www.marinofastighet.se    G
U
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T                                     50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete för äldre                                   G
U
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