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Söderköpings-Posten
Ökad upplaga i samarbete med Stadskärneföreningen, Söderköpings Kommun, Söderköpings Brunn, Ramunderstaden och Familjen Westerberg Fastigheter

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

Innehåller
julbilaga med tips
och inspiration

Välkommen
till Hemköp
Nacka Forum!
Vi är enda kompletta färskvarubutiken med manuell fisk
7 dagar i veckan i Nacka Forum.

Mattias Brauns vackra
foton blir almanacka igen
Sid 4

Söderköpings skidklubb
Sid 6

Brett sortiment av ekologiska
varor och nygräddat bröd.
Vi är ombud för Postnord,
Schenker och DHL.

Kanalen vintertid

Byggmax öppnar

Välkomna in till oss på
Sid 8-9
Hemköp Nacka Forum

Sid 28
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Öppet
alla dagar
Välkommen
7-22
till Hemköp

Nacka Forum!
Bohagsflytt
- Kontorsflytt - Packning
Magasinering - Pianotransport - Flyttstädning

Nacka Forum

Vi är enda kompletta färskvarubutiken med manuell fisk
7 dagar i veckan i Nacka Forum.
Brett sortiment av ekologiska

varor och nygräddat bröd.
Kontakta oss på 0121-133
50 för en kostnadsfri offert
Vi är ombud för Postnord,
Schenker och DHL.

0121-133 50 / 011-13 80
00 / 0730-55 00 68
Välkomna in till oss på
Hemköp
Forum
nexab@flyttmar.se Box 110,
601Nacka
03 Norrköping
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Nacka Forum

VÄLKOMMEN TILL MEM PÅ

Julbord
MED GÖTA KANAL SOM KULISS MÖTS 200
ÅR GAMMAL MAGASINMILJÖ, JULIGA
DOFTER & JULMAT GJORD PÅ LOKALA
RÅVAROR.
För mer info:

KANALMAGASINET.SE/JULBORD

0121-800 790
FRÅN:

595 kr/pers

10% ombyggnadsrabatt när du handlar
för mervidän
500
vid
ett köptillfälle
10% inflyttningsrabatt
ett
köpkr
när
lämnar
in kupongen i kassan.
Varsågod! och lämnar in kupongen i kassan.

Varsågod!

Namn:

Namn:

10 % rabatt
Varsågod!

10% inflyttningsrabatt vid ett köp när lämnar in kupongen i kassan.

Kupongen gäller vid ett köptillfälle t o m 24 december 2022 på Hemköp i
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Ledare

Den politiska majoriteten överraskar
Du har säkert hört nyheten om att Söderköping har
en ny politisk majoritet efter årets val, bestående av
Moderaterna, Socialdemokraterna samt
Kristdemokraterna.

Det innebär att Centerpartiet och Liberalerna uteslutits
ur det borgerliga samarbetet och för den delen även
Sverigedemokraterna. Att regera tillsammans med Sverigedemokraterna verkar annars inte vara så ovanligt på
kommunplanet i övriga landet som på riksnivå. Kommunalpolitiken är mer sakinriktad och pragmatisk.
När man talar med representanter tycks det som att
majoriteten strävat efter att samarbeta med så få partier
som möjligt för att bilda majoritet och inte fler. Enligt vissa
källor så blev t.ex. Centerpartiet aldrig inbjudna till samtal.
På den presskonferens som den nya majoriteten bjudit
in till för några veckor sedan, talades det om att vissa
partier lämnat tomma stolar vid fullmäktigesammanträdena under den gångna mandatperioden. Det tycks alltså
saknas förtroende mellan vissa partier.
Presskonferensen inleddes med en gemensam programförklaring inför mandatperioden för M + S + KD.
Många visioner och ambitioner. Några punkter som
överraskade var:
• En skattehöjning är möjlig för M och KD (och S),

även om omprioriteringar och effektiviseringar ska
prövas i första hand.

• Man ska vara mer liberal när man prövar ny strandnära bebyggelse.
• Familjedaghem ska utredas och kan bli aktuellt om
det är så att vikariefrågan kan samordnas t.ex. med
förskoleverksamheten.
• Någon flytt av Hjälmsborgstippen till Slussporten
industriområde (nära pumpstation) tycks inte bli aktuell. Istället ska Hjälmsborgstippen kunna fortsätta
att användas efter att befintliga massor täckts över.
• Bergaområdet ska fortsätta att nyttjas för skoländamål och bli av mer permanent karaktär. Dessutom
ska det utredas om ytterligare skollokaler och då är
inte Brobyområdet uteslutet.

ta del av hur de politiska företrädarna närmare svarade
på frågorna.
Hur var det då med årets väggalmanacka? Lugn, det
blir en i år också med Mattias Brauns fantastiska foton.
Håll utkik efter den när vi närmar oss jul.
Så kan vi lägga ännu ett år bakom oss i Söderköpings-Postens historia. Ett framgångsrikt år med välfyllda nummer och allt fler och i genomsnitt större annonser
- en förutsättning för att kunna fortsätta att presentera
nyheter helt gratis.
Vi på redaktionen vill tacka alla läsare, annonsörer,
kommunanställda och samarbetspartners för det gånga
året och önskar er alla En riktigt God Jul och Ett Gott
Nytt År!

Åke
Serander

Visst andas många förslag kompromisser mellan borgerlig och socialdemokratisk politik? Den breda majoriteten bör kunna innebära en stabilitet i förd politik,
samtidigt som vi kan hoppas på en aktiv opposition för
att uppnå en levande demokratisk process. Kanske kan
också den nya grupperingen, Söderköpingsinitiativet, bidra till denna utveckling.
Läs mer om presskonferensen på sid 20, där kan du

Ökad upplaga
38 000 exemplar
i samarbete med:
Stadskärnan i Söderköping
Söderköpings Kommun
Söderköpings Brunn
Ramunderstaden
Westerberg Fastigheter

Ägare och
redaktör

Missa inte julbilagan
inne i tidningen
”28 sidor med allt du behöver
veta inför adventshelgerna,
julen och nyårsafton.”
Julen 2022

Positiv, personlig och lokal

Söderköpings-Posten
Ökad upplaga i samarbete med Stadskärneförenin

gen, Söderköpings Kommun, Söderköpings

Brunn, Ramunderstaden och Familjen

Westerberg Fastigheter

Tips och
för
inspiration
n
hela jule

Foto: Åke Serander

Månadens annonsör

- Det är roligt att vi har en lokaltidning, den är så bra.
Det är inte alla orter som har en lokaltidning som är
värd namnet. Tidningen ”håller ångan uppe” för att det
ska hända aktiviteter i hela kommunen. Det känns jätte
roligt. Fantastisk att få vara med och annonsera.

Ladda hem vår app och
ta del av lokala nyheter
varje dag året om

Anna-Carin Andersson

Adventsmarkand på
Söderköpings Brunn

Sid 10

Julmarknad i Söderköping
Sid 4

Ramundersagan är tillbaka
Sid 4

Jullovsaktiviteter
Sid 12

God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi er alla

Tack kära annonsörer!
Tillsammans har vi i år samlat in

Söderköpings-Posten

24
22 530
300 kr

50 kr per såld annons i Söderköpings-Pos
ten går till den
ideella föreningen Guldkant i Söderköping
som förgyller vardagen
för äldre och ensamma människor
i Söderköping

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

Söderköpings-Posten

Comtesse textil & interiör

Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se

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

Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander
Reportage och annonser:
Emy Serander
Tidningen är religiöst- och
partipolitiskt obunden
Tryck: Pressgrannar AB 2022

Vintertidningen
delas även till många
hushåll i Norrköping
och Linköping

”

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

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

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.
- Testamente

- Gåvobrev

Hyresavtal
-- Framtidsfullmakt
Testamente
- Vårdnad-om
barn
- Äktenskapsförord
- Vårdnad om barn
- Framtidsfullmakt
- Bouppteckning/arvskifte
- Arvskifte
- Bouppteckning
-- Köpekontrakt
Äktenskapsförord
Bodelning
vid separation
vid fastighetsförsäljning
- Bodelning
vid seperation
E-post: sodergardensjuridiska@gmail.com
Hemsida: www.sodergardensjuridiska.se

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

ÄR DU I BEHOV AV EN TANDLÄKARE?

Då är du varmt välkommen att boka tid hos oss på Tandläkarna
Mirum. Vår moderna klinik är belägen i Mirum Galleria, Norrköping.
Hos oss kan du få hjälp med allt som har med tandvård att göra.
Bland annat jobbar specialisttandläkare Lena Brungs hos oss.
Lena utför kirurgiska behandlingar samt implantat.
Ring, eller boka enkelt online
på: www.tandläkarnamirum.se
Välkommen med din bokning!

011-496 11 40 • www.tandlakarnamirum.se
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Söderköping

Läsarnas vackraste vinterbilder

Foto: Barbara Niva

”

Nu är den populära
almanackan tillbaka. Med ett
uppslag per månad och med
möjlighet att skriva
anteckningar per dag. Även
i år med Mattias Brauns
”Östergötland i bilder” vackra
foton från stad och skärgård.

Foto: Barbara Niva

Foto: Barbara Niva

Foto: Östergötland i bilder / Mattias Brauns

Foto: Östergötland i bilder / Mattias Brauns

Söderköpings-Postens
almanacka 2023

Almanackan 2022 blev en succé. Många ville
förhandsboka sitt exemplar och visade sin tacksamhet
på många olika sätt.
Nu är den populära almanackan tillbaka. Med ett uppslag per månad och med möjlighet att skriva anteckningar per dag. Även i år med Mattias Brauns ”Östergötland
i bilder” vackra foton från stad och skärgård. Som läsare
av Söderköpings-Posten får du den gratis, men upplagan
är begränsad till 7 000 ex. Från den 22 december finns
den att hämta på tidningens redaktion, passa på så långt
lagret räcker.
Almanackan sponsras av lokala företag, men du får
gärna swisha 25 kr eller valfritt belopp till föreningen
Guldkants angelägna arbete bland ensamma och äldre,
nr 123 626 52 35.

Åke Serander

Rådhuset sett ifrån Kyrkspången.

Foto: Östergötland i bilder / Mattias Brauns
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E.ON Energilösningar

Förbered dig
inför vintern
Nu har vi på E.ON samlat det du behöver för att förbereda
inför årets kallaste månader på ett och samma ställe. På vår
vinterportal hittar du allt från energispartips till information
om energiläget och våra olika elavtal.
Välkommen in på eon.se/vinter
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Söderköping

”

Klubben bygger på
engagemang från föräldrar
och deras barn samt
entusiastiska ledare.
Familjeengagemanget har
varit en bärande ledstjärna
och en förutsättning för
klubbens utveckling.

Foto: Mathias Olofsson

Foto: Outi Lahtinen

Skidåkning, skidskytte och
MTB hos Söderköpings skidklubb
Vi har ett rikt föreningsliv i kommunen.
På Petersburg har föreningen SSK många olika
aktiviteter. Jag träffar föreningens ordförande Håkan
Liljeqvist som berättar mer.

Berätta om SSK och föreningens historia?
- Klubben bildades 1985. Ramunderberget som då
varit en jordbruksfastighet blev ett område som Gösta
Axelsson och många andra eldsjälar satte i gång med att
förändra. Snart anlades spår och så småningom tillkom
konstsnö. Klubben utvecklades och Ramunderbergets
område blev känt som ett ”skideldorado”. Klubben har
anordnat DM i skidor, SM i rullskidor och även varit arrangör med andra föreningar i Cykelcross och skidskytte.
Precis som SM-tävlingen på skidor så har de senare varit nationella tävlingar med ett stort antal deltagare från
hela Sverige och Norden.
Klubben bygger på engagemang från föräldrar och
deras barn samt entusiastiska ledare. Familjeengagemanget har varit en bärande ledstjärna och en förutsättning för klubbens utveckling. Många Vasaloppsresor och
träningsläger till Grönklitt och Idre hade inte blivit av
utan allas engagemang. Området Ramunderberget ombildades så småningom till ett kommunalt naturreservat
och är numera ett Natura 2000-reservat med Länsstyrelsen och kommunen som beskyddare. Det oaktat vill
klubben fortsätta den utveckling som sattes i gång av
pionjärerna, men, där vi också tar stor hänsyn till naturvärden. Vi söker nu med alla parter att få till stånd
en modernisering av vår konstsnöanläggning, bygga en
skidskyttevall och asfaltera en rundslinga på det öppna
fältet nedanför klubbstugan. Cyklisterna i klubben efter-

traktar också tydliga utmärkningar av MTB-spår och en
önskar en pumptrack. Vi har tillstånd för våra nuvarande verksamheter i Natura 2000:s skötselanvisningar men
tillståndsprövning efter en mindre miljökonsekvensutredning (MKB) krävs av Länsstyrelsen för våra planer.
Vi har med våra ca 150 medlemmar gott hopp om att
kunna genomföra våra visioner. Naturreservatet Lövhult
i Nässjö är en förebild där alla föreningar i samverkan
utvecklar området. Söderköping kommun har också positivt signalerat att vi kommer få nya tioåriga avtal eftersom vi arrenderar området. Långa arrendeavtal är en
av förutsättningarna till att kunna söka bidrag till vår
utveckling från fonder och sponsorer.

Vilka spår brukar ni åka på? Äger ni dem
eller ansvarar ni för någon drift?
- Vi har ansvar för och sköter om de flesta spåren på
reservatet. Det är mycket arbete med flisning och röjning
av spåren som sköts ideellt av klubbens medlemmar på
våra återkommande fixar- och familjedagar.

Ni har en bastu och föreningslokal, kan man
som utomstående hyra dessa?
- I Petersburgsstugan som byggdes upp efter den förödande branden 2001 finns en kommunalt underhållen
bastu - olika dam och herr - med omklädningsrum som
är öppet elljusspårets öppettider (07:00-21:30). En del
av huset är vår klubblokal och gym som medlemmarna
kan använda. Vi hyr bara ut våra lokaler till medlemmar där klubbhuset kan rymma 70 personer och vi har
ett fullt utrustat kök. Hyran är låg. Många giftermål,

födelsedagar och dop har hållits i vår lokal.

Är ni med och tävlar? Några speciella
framgångar ni vill lyfta fram?
- Vi har och har haft många framgångsrika cyklister,
skidåkare och löpare.
Klubbmedlemmar har tagit DM-medalj i Maraton,
medaljer i mountainbike, SM-medalj cykel H40 togs av
Björn Karlsson för ett antal år sedan. Många andra stora
och små framgångar för klubbens medlemmar har gjorts
genom årens lopp.
Många har deltagit i otaliga vasalopp och flera är med
och gör en Svensk klassiker.
På senare år har vi arrangerat Petersburgsträffen som
är en springskyttetävling (sommarversion av skidskytte).
Tävlingen har blivit den största i springskytte i region
syd och lockade i år lite över 80 startande och arrangeras
i mitten av september.

Slutligen, vad är det bästa med att vara med i
klubben och att åka skidor?
- Det växer fram en härlig gemenskap i en klubb som
satsar på att alla ska känna sig trygga. Klubbens medlemmar ställer alla upp på de värden som återges i Barnkonventionen och de riktlinjer Riksidrottsförbundet vill
att vi ska arbeta efter. En av ambitionerna är att införa
juniora medlemmar i både styrelse och ledarverksamheten. Vi tänker att fördjupat ansvar leder till ett livslångt motionerande i alla former. Vi satsar på att få alla
ledare att gå olika kurser för att flera ska få certifiering
som ledare.
Daniel Serander

FÖRETAGSPRESENTATION - ANNONS
Företagsnamn:
Ort:
Drivs av:
Bransch:

M Digital Design
Söderköping
Matilda Ilvonen Gustavsson
Reklambyrå

Tjänster/utbud: Grafisk produktion, webbdesign och digital marknadsföring.
M Digital Design erbjuder digitala tjänster mot företag som vill synas samt få
fram sina visuella visioner.
Vad fick dig att starta företaget? Jag har alltid varit en drivande person med stora
visioner som hela tiden sätter mål att uppnå och M Digital Design är en dröm jag
haft i många år. Det känns så roligt att äntligen kunna få ta egna uppdrag och nya
utmaningar samt arbeta lokalt i Söderköping. Det gläder mig att få dela mina kunskaper
och hjälpa andra företag.
Tidigare erfarenheter: Tidigare har jag arbetat som anställd i många år med
grafisk produktion, webb och marknadsföring. Jag har dessutom bred yrkeslivserfarenhet inom detaljhandel. I grunden är jag utbildad produktutformare inom textil.
Framtidsplaner: Att utveckla M Digital Design större med anställda inom sitt
expertisområde, så vi tillsammans kan digitalisera Söderköping samt inom hela Sverige.
Läs mer på: www.mdigitaldesign.se Besöksadress: Virkesgatan 2, 61432 Söderköping

Vi hjälper dig att få ett fint
och personligt avsked
Som din begravningsbyrå hjälper
vi dig med allt före, under och
efter begravningen. Vi sköter det
praktiska och ger dig stöd
genom hela processen.
Ni når oss dygnet runt 0121-102 01

Adress:
Skönbergagatan 23
614 30 Söderköping
Telefon:
0121-102 01

Välkommen att
kontakta oss
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Årets julklapp?

FÖRSÄLJNING MONTERING RENOVERING

Vi önskar er Alla ett riktigt gott slut
& en riktigt fin start på 2023!

Shoppa äta & njuta
i Söderköping
En uppskattad julklapp
där din gåva även bidrar
till att Söderköping är en bra plats
att bo, leva & verka på

Beställ NU!
QR-kod för beställning

Du kan köpa mynten hos
Boutique Ramunda, Guldmakeriet, Visit Söderköping och Ängens Blommor

.

Tack för att du handlar hos våra medlemmar!

BASTU OCH BRASKAMINER

R
skö utavdr
ts a ag
v os
s

FLYTTMAR

Bohagsflytt - Kontorsflytt
Packning - Magasinering
Pianotransport - Flyttstädning

Byt till vinterdäck i tid!

Kör säkert!

Den 1:a december ska vinterdäcken

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

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

www.elcenter.se

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

Vi säljer, monterar
och reparerar
värmepumpar
luftvärmepumpar

Fordonsteknik
Söderköping
Har du en gammal sliten
betongtrappa?

Rundqvist Allservice
Runqvist
Allservice

Simon: 072-181
87 67
Urban:929
070-450 89 29
Telefon:
0704-508
Hemsida: www.energiochservice.se

w w w. i s o der ko pi n g. s e

SPISCENTER.COM

Ring 0121-133 50 för en kostnadsfri offert
0121-133 50 / 011-13 80 00 / 0730-55 00 68
nexab@flyttmar.se Box 110, 601 03 Norrköping

Gäller hos våra medlemmar.
Använd QR-koden eller gå in på
hemsidan för mer info.

011-14 90 40 INFO@SPISCENTER.COM
JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING

www.isoderkoping.se

sfri
nadrt
t
s
Ko offe

det bidrar till en levande stad & kommun
med bra utbud & god service.
En bra plats att bo, leva & verka på.

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

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

Du väljer!

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

Du kan
dela upp dina
kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.

Vi utför
utför service,
reparationer
& hjulinställning
Vi
reparation
& service
av din AC

011-105080
0121-21760
LOPPMARKNAD
LOPPMARKNAD
Telefon: 0121-21760

Sporthallen
Vikingen,
Söderköping
Sporthallen
Vikingen,
Söderköping

BOKA TID

Ring 0121-150 25
eller boka online!
@naprapaternasoderkoping

Hagatorget 1, Söderköping
www.naprapaterna.net

14/4
sön
14/4klkl10-14
10-14
Glöggmingel
ÅRSMÖTE RÄDDA BARNEN sön
entré
Fri
entré25/11 kl 16:30-19:00
Fredag
21 februari 2023 kl. 19:00 Fri
Servering
tilltill
förmån
för
Världens
barn
Servering
förmån
för
Världens
barn
i Vintervadskyrkan
Verksamhetsberättelse
kan ses på Stinsen
Söderköping

A!
VÄLKOMN

• Vi tipsar om julklappar, informerar
om våra produkter & behandlingar.
• 20% på allt i shopen
• Vi bjuder på glögg & gott

Alla är varmt välkomna – Ingen föranmälan krävs

MIMMIS HUS
Hår & Skönhet

Följ oss på
Instagram
& Facebook

www.mimmishus.se • Tel. 0121-104 70 • Bokadirekt.se

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?

Vi utför nybyggnation, renovering,
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

Välkommen att kontakta vår
energi- och klimatrådgivare
med frågor.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vi utför alla slags plåtarbeten
till takrenoveringar

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

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

Idrott
o Fritid
012118625,
Idrott
o Fritid
012118625,
Per
Sjöström
idrott.fritid@soderkoping.se
idrott.fritid@soderkoping.se

011-15 16 44

50 kronor per såld annons går till Guldkants viktiga
arbete för ensamma och äldre i Söderköping
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Söderköping Nu och Då: Kanalen vintertid

Kanalområdet har sin charm varje årstid!

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

”

Ramunders höstfärger får
dubbel effekt genom att
spegla sig i kanalen.
I hamnen råder stillhet …
en verklig kontrast mot
folkmyllret sommartid.

Foto: Lars Sylvan
De flesta av årets dagar blir det en promenad
eller cykeltur längs kanalen. Sedan många år är
vi en kvartett ”seniora grabbar” från Vikingagatan
(Gösta, Janne, Knutte, Lasse) med denna
morgonvana. Naturligtvis är sommarsäsongen med
alla båtfarare och flytetyg extra intressant, men även
resten av året bjuder på intressanta vyer och
upplevelser. Det blir även många trevliga möten med
bekanta och obekanta, som med eller utan ”trogna
följeslagare” är ute på en morgonrunda.
Ramunders höstfärger får dubbel effekt genom att
spegla sig i kanalen. I hamnen råder stillhet … en verklig kontrast mot folkmyllret sommartid (jfr vår krönika
26 maj 2018). Vid Skeppsdockan erfar vi hur båtarna
omhändertas från ”indockning” till ”utdockning”. Extra
intressant har det varit att följa den stora kanalrenoveringen (projektet ”Göta kanal 2.0”) under de senaste
vintersäsongerna. Ett imponerande arbete och resultat,
som gett ett riktigt lyft åt hela kanalområdet!

Foto: Lars Hedenström

Skridskoisen
På väg mot kallare tider funderar vi på hur det kan
tänkas bli med skridskoisen kommande vinter … Vilka
sträckor kommer att tappas på vatten för underhållsarbeten? Åtminstone sträckan Tegelbruket - Mem hoppas vi bibehåller vattennivån! Dock verkar arbete redan
påbörjats med slussportarna. Med några kalla och snöfria
dygn kan förutsättningarna bli de rätta … Spegelblank
is, klart väder, måttlig vind och temperatur … då är det
läge för oss skridskoentusiaster! Skulle det sedan komma
ett snötäcke, så hoppas vi det finns resurser att hålla en
slinga åkbar. Vi tackar Sune, stadens meste filmare, för
de vackra inspirationsbilderna, frusna från rörlig film!

Foto: Sune Johansson

Foto: Sune Johansson
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Foto: Emil Ström

Naturis naturligtvis!
De vädermässiga förutsättningarna verkar ha varit
ungefär lika goda den här söndagen vintern 1920. Skridskorna var av typen ”halvrör” och damernas sportmode
måste väl betecknas elegant! Men så hade man ju lockat
ut självaste fotografen Emil Ström på hal is … Konstfrusna alternativ fanns inte så vi gissar att man på den
tiden var omsorgsfull att skrapa och sköta naturisens yta.
Kanalisen hade också andra användningsområden.
Här sågas isblock till ”kylskåpen” på Stadshotellet.
Blocken transporterades till en stor isdös på hotellplan där de isolerades med lager av sågspån. Efter hand
hämtades de sedan in till hotellets olika anordningar för
kylning av mat och dryck (se krönikan om Stadshotellet i S-P den 21 mars 2020). Man får väl anta att det
förekom viss samplanering av områden för isupptagning
och vintersport...

Foto: Emil Ström

Vinterskruden komplett
Trots att vi nu suktar efter en tur på långfärdsskridskorna
- den riktiga vinterstämningen infinner sig först när snön
klätt om kanalområdet och Ramunder till vinterskrud!
Då frestas man också att idka andra vintersporter …
”Sparktåg” var som synes populärt i början av förra seklet.
Namn på de flesta av åkarna kan man hitta i hembygdsföreningens bildarkiv: https://stragnhildsgille.se/bildarkivet

Foto: Emil Ström

Foto: Lars Sylvan

Lars Hedenström
Lars Sylvan

10

Vi underhåller sverige
med exklusiva upplevelser

www.strengewingren.se
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Söderköpings Brunn och Strenge & Wingren presenterar stolt

Solala

helen Sjöholm

Fredag 9 december

Jojje Wadenius & Martin Östergren
lördag 11 februari

Gunilla backman
lördag 11 mars

Följ ”Musik på Brunnen” på Facebook för att få senaste information och för att se vilka nya artister som kommer till Söderköpings Brunn.

Köp biljetter via
www.strengewingren.se
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”

Min första tid ska jag lägga
på att försöka lära känna så
många som möjligt, det ser
jag fram emot. Det ska bli
jätteroligt! Jag hoppas att vi
ses den 11:e december när
jag håller min första mässa.

Emma är vår
nya kyrkoherde
Sedan Ola Linderoth lämnat Söderköping S:t Anna
församling för en tjänst i Stockholm har kyrkorådet
utsett Emma Renhorn till ny kyrkoherde.

När vi träffar Emma på församlingsexpedition i början
av november så har hon ännu inte börjat sin tjänstgöring.
Första dagen i Söderköping blir den 8:e och den första
gudstjänsten den 11:e december.

Blir det installation av biskopen då?
- Nej, eftersom vår nya biskop Marika Markovits inte
kommer att tillträda förrän 15:e januari så kommer det
att dröja en tid.

Känner du din företrädare Ola?
- Javisst, han är ju uppvuxen i Åtvidabergstrakten där
jag bor och har gått i samma skola som mina syskon. Ola
arbetade också som präst när jag verkade som frivillig i
församlingsarbetet.

Är du också uppvuxen i Åtvidaberg?
- Jag är född i Värna utanför Åtvidaberg, men vi
flyttade till Mem på Vikbolandet när jag var tio år. Då
hände det att jag cyklade utmed kanalen in till Söderköping. Jag gick i Kuddby skola och senare i Östra
Husby. När jag gick på högstadiet flyttade vi till Östra Stenby, gymnasiet blev på De Geer i Norrköping.

Men då har du ju förankring i trakten?
- Mamma arbetade många år som undersköterska
på bl.a. Birkagården och pappa har bott på olika platser i staden. Jag har många fina barndomsminnen från
Söderköping, det var hit man åkte för att handla. Jag
köpte mina första gymnastikskor på egen hand hos
Wallbergs skor på Storgatan.

Emma Renhorn tillträder som ny kyrkoherde i december.
Efter gymnasiet arbetade jag några år som undersköterska på bl.a. Vrinnevisjukhuset och inom äldrevård och
psykiatri, för jag tycker om att arbeta med människor.
När jag och min man bildade familj 2002 kände vi
att vi ville köpa hus och valet föll då på Åtvidaberg. Det
kändes också naturligt att flytta till Åtvidaberg eftersom
jag har mina syskon och släkt där. För två år sedan fann
vi drömhuset i Åtvidaberg, byggt 1792.
Kring år 2005 började jag fundera på att bli präst. Det
var i samtal med min man, som då läste till lärare bl.
a. med ämnena religionskunskap och etik. Själv var jag
osäker på om jag skulle klara studierna som sträcker sig
över många år, men min man gav mig mod.
Jag är uppvuxen med livet i kyrkan och deltog som
frivillig och senare som förtroendevald i kyrkorådet, så
egentligen var inte steget så stort. Mamma har sysslat
med allt från barntimmeledare till att ha suttit i kyrkomötet. Jag har följt med när mamma varit kyrkvärd vid
många gudstjänster och andra aktiviteter. På Vikbolandet hade man under en period ”rundabordssamtal” med
gudstjänster och där vi satt och diskuterade religionsfrågor. Det var en grupp äldre personer och så jag som
15-åring. Jag har alltid haft en tro, så jag kan inte peka på
någon speciell händelse när jag blivit frälst.
2006 började jag studera till präst och 2012 prästvigdes jag i Linköpings stift. Mitt pastorsadjunktsår som
man blir tilldelad av stiftet blev i Valdemarsvik. Jag trodde att jag skulle passa bäst in bland äldre och med diakoni, men jag hamnade rakt in i ungdomsverksamhet. Min
handledare skulle starta upp verksamhet med pedagog
och musiker, och så blev hon långvarigt sjuk. Jag fick
hoppa in och insåg att jag kunde det här med ungdomsverksamhet också. Det var otroligt roligt och jag fick en
projekttjänst med förlängning på ett år.
Sedan sökte jag en komministertjänst i Kisa, ett litet pastorat med bara tre tjänster. Där fick jag ”göra allt”
inom prästyrket under sex år, vilket var lärorikt. Sedan

kände jag att det var dags att flytta på mig och fick tjänst
i Norra Tjust pastorat (församlingarna Gamleby, Lofta,
Loftahammar, Odensvi, Dalhem, Västra Ed, Överum
och Ukna) där jag varit under de två senaste åren.
Något som jag tycker är spännande är att det i vår
församlingsinstruktion står att man ska locka till lokalt
engagemang kring varje kyrka. Det är en utmaning som
jag tycker är intressant, att få det att fungera i en så stor
församling som vår.
Jag har nyligen varit på ”kyrksafari” och sett våra åtta
kyrkor, de är fantastiska! Min favorit så här långt är S:t
Anna gamla kyrka, en plats som ger mig lugn och frid.
Jag har fått så gott intryck av församlingens ledningsgrupp, personal och förtroendevalda. Det verkar vara en
fin sammanhållning. Det finns fantastiskt mycket kompetens inom skilda områden i en stor församling som vår.
Här vill jag vara med, så känner jag.
Min familj består av min man Johan, som senare inte
blev lärare utan civilekonom. Han arbetar som ekonomichef i Åtvids församling. Sedan våra två döttrar, den
yngsta är 17 år och går på Katedralskolan i Linköping
och den äldre är 20 år och studerar juridik i Uppsala. Sist
men inte minst vår katt Frasse.
Mitt stora fritidsintresse är sång. Jag har sjungit i hela
mitt liv, bl.a. solosång i kyrkan. Nu för tiden är jag med
i ett coverband som har så trevligt tillsammans när vi
spelar och sjunger med bred repertoar.

Om du skulle hälsa något till församlingsmedlemmarna, vad skulle det vara?
- Min första tid ska jag lägga på att försöka lära känna
så många som möjligt, det ser jag fram emot. Det ska bli
jätteroligt! Jag hoppas att vi ses den 11:e december när
jag håller min första mässa. Jag önskar alla en välsignad
advent och en fridfull jul.

Psst... Ladda hem vår app kostnadsfritt
och ta del av lokala nyheter varje dag

Söderköpings-Posten

Foto: Åke Serander

Åke Serander
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Vill du bli kontaktfamilj?
Har du tid och möjlighet att ta emot ett barn i ditt hem? En eller två
vuxna, med barn eller utan egna barn hemma - vi behöver olika
familjer. Barn som behöver kontaktfamilj är i olika åldrar och har olika
behov. Därför behöver vi olika typer av kontaktfamiljer för att hitta
den bästa familjen för just det aktuella barnet eller barnen. Du tar
emot ett eller flera barn i ditt hem, omfattningen kan variera men är
oftast en eller två helger per månad.

Kontaktfamilj till 7-årig pojke
Just nu letar vi efter en kontaktfamilj till en 7-årig pojke med
funktionsvariation som behöver byta miljö en helg i månaden. Du
ska kunna ta emot pojken under lugna och trygga förhållanden.
Han behöver vara det enda barnet i er familj. Är du familjen vi söker?
Kontakta vår samordnare Christina Zetterberg på 0121-183 52.

Läs mer och anmäl ditt intresse på
www.soderkoping.se/kontaktfamilj

Begravningsrådgivare
Lotti Bjuvander

Jour
dygnet
runt

Omtanke och
personlighet
Vi hjälper dig att skapa vackra och personliga minnen
när det svåraste händer. Låt oss vara ditt stöd i alla
delar av begravningen. Välkommen att
kontakta oss eller läs mer på fonusost.se

Skönbergagatan 11, Söderköping f 0121-146 40
soderkoping@fonusost.se

STORT TACK till alla

samarbetspartners för 2022!
Almi – Analys och utveckling – ByggGG (Gunnar Gunnarsson Bygg)
K-Bygg Djurbergs Järnhandel – Cooperate Coffice – Easy Count Sweden
Edgards på Lagnö – Fam. Westerbergs Fastigheter
Företagarna i Söderköping – Glimstedt Advokatbyrå – Grant Thornton
Great Group – Handelsbanken – Hjärter Esse – Johans Däckservice
LF Östgöta – Leadertalk – Majena Visions & Numbers – Navet i havet
Region Östergötland – Sahlin Fastigheter – Stadskärnan – Swedbank
Söderköpings Bokhandel & Antikvariat – Söderköpings Brunn
Söderköpings kommun – Söderköpings-Posten – Tellogruppen
Ramunderstaden – Söderköpings Energi & VVS – VisionL Kvalitetspartner
Valdemarsviks kommun – Valdemarsviks Sparbank – Berg & Co
Fastighetsförvaltning

s, Steget till eget
Anmäl dig till nästa nyföretagarkur
ett mail till:
som startar i mars. Anmäl dig med
trum.se
.se • valdemarsvik@nyforetagarcen
soderkoping@nyforetagarcentrum

Vi önskar alla våra samarbetspartners en riktigt GOD JUL!

Mer info på nyforetagarcentrum.se/soderkopingvaldemarsvik
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Årskurs 8 med internationell inriktning, tillsammans med den belgiska klassen. Läraren Cynthia i lila kostym.

Klass på Ramunderskolan fick besök från Belgien
Jag träffar läraren Cynthia Arvidsson tillsammans
med elever och de utländska gästerna en dag i slutet
av oktober på Ramunderskolan.
- Erasmusprojektet handlar om demokratiska
värden och inkludering. Gästerna får undersöka hur
skolan fungerar här jämfört med i Belgien och se
vilket inflytande våra elever har. Vi ska ha samma rätt
till skolgång oavsett var vi kommer ifrån, berättar
Cynthia.

- I slutet av sjuan introducerade Cynthia det här projektet för oss. Hon höll en presentation om profilen, utbyten och här står vi idag. Tanken är att de kommer till
oss och att vi åker till Belgien i februari, berättar Elina
som är en av de svenska eleverna.

Kan du Jona berätta hur den startade?
ber Cynthia.
- Vi började med ”Internationella profilen” den här
terminen. Vi elever fick söka till den inför sommarlovet
och skriva ett brev om varför vi ville vara med och vad vi
hade för förväntningar och mål med profilen, som exempelvis att veta mer om EU.
- Det här är det första projektet på Ramunderskolan och det är så roligt. Eleverna var nervösa från början
men nu vill de mer än gärna fortsätta, berättar Cynthia
och fortsätter, förhoppningsvis kommer vi till Belgien
och kanske startar vi ett till projekt längre fram. Projektet ges ackrediterade skolor. Ackrediteringen är som
ett medlemskap, genom vilket man fått ett godkännande
från nationella programkontoret. Ramunderskolan är en
del av denna ackreditering tillsammans med Nyströmska
skolan som ett konsortium. Nyströmska skolan har lång
erfarenhet av internationella projekt och vi samverkar.
Ackrediteringen innebär att vi kommer få möjlighet
att göra detta under sju års tid. Under dessa år så kommer
vi att arbeta med fyra olika prioriterade mål inom Erasmus+ programmet. Dessa är inkludering och mångfald,
den digitala omställningen, miljön och kampen mot klimatförändringar samt deltagande i det demokratiska livet, gemensamma värden och samhällsengagemang. Det

kan bli ett projekt med andra länder också, det är en del
av mitt uppdrag som skolambassadör för EU.

Det var roligt att få lära känna dem och jag fick veta mer
om er kultur och hur ni bor.

Jag vänder mig till gästerna, vad har ni fått
göra här och hur har det fungerat?

Tycker du om maten?

- Vi kom hit i söndags efter en kaotisk dag. Det tog
lång tid för oss att ta oss till Söderköping. Vi kom hem
till våra värdfamiljer och mottogs med öppna armar.
I måndags kom vi till skolan, blev introducerade, fick
se skolan och blev guidade runt omkring i staden. Under
veckan fick vi välja att följa några lektioner hos årskurs
åtta. Det var intressant. Jag valde tyska, engelska och
hemkunskap, berättar Fie.
- Vi har också introducerats till det svenska köket med
fika, svenska köttbullar och äppelpaj. Vi fick berätta för
klassen om vårt hemland, vår stad och skola. De flesta
var intresserade vilket var roligt. Vi gjorde även aktiviteter med våra värdfamiljer, besökte Nyströmska skolan,
fick träffa politiker, gå på Arbetets museum i Norrköping
med mera, berättar Zoë.
Staden vi kommer från heter Geraardsbergen, som
ligger ca 30 minuter från Bryssel, men trots namnet finns
det inga berg, berättar läraren Joke och skrattar.

Vad har ni märkt för skillnader här jämfört
med hemma i Belgien?
- Vi är inte lika flexibla i skolan som ni är här i Sverige. Våra lektioner är 50 minuter långa varje dag och
vår skoldag slutar 15:25 eller 16:15 om du har otur och
har en åtta timmars skoldag. Om du exempelvis går åtta
timmar på måndag så går du sex timmar på tisdagen och
kan få sluta ”tidigt”.
Ni får också välja mer fritt. Vi får till exempel inte
ha hemkunskap och slöjd utan måste välja till ämnena,
berättar Yalenka.

Hur har det varit att få bo hos
era värdfamiljer?
- Det gör erfarenheten mer autentisk mot om vi bott
på exempelvis hotell. Jag har bott med Minoo och Ella.

- Ja, verkligen, i synnerhet fikat, säger Amber och
skrattar.

Jag frågar en av de belgiska lärarna om vad
de tycker om projektet.
- Erasmus är en trevlig erfarenhet. I Sverige är ni vana
att resa ut i Europa men det är få från Belgien som varit
i Sverige. Det är roligt att träffa människor från en annan kultur. Värdfamiljerna är ett bra sätt att komma in i
och se hur samhället fungerar. Projektet är också en bra
teambildningaktivitet. Vi känner våra elever som lärare
men det blir en annan erfarenhet när vi gör det här tillsammans. De är en rolig grupp att få undervisa. Vi lär
känna varandra bättre och vi tycker om det här sättet att
arbeta på.

Ser du några fler skillnader, länderna
emellan?
- Ni är mer flexibla än vad vi är i vårt skolsystem. Vi
har varit i Skandinavien tidigare och ser samma tendens
där. Det är generellt mer frihet, för lärare och elever. Det
är mer strikt, inte vad gäller disciplin utan vad du kan
och inte kan göra. Vi tycker en del regler är lite löjliga
men de är byggda på förtroende. Våra kulturer är olika,
men ni kanske ligger lite i framkant. Det är intressant att
jämföra och prata om det. För båda systemen har fördelar, berättar Joke.

Jag vänder mig till de svenska eleverna. Är
det någon av er som ska till Belgien?
- Vi ska! Vi är taggade på att få åka dit och se hur
de lever och deras skola är. Som de berättat ska det vara
väldigt annorlunda mot vår. Och så vill vi gärna se EU-
parlamentet också, avslutar Minoo och Ella.

Daniel Serander
Text och Foto
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ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING
Bielkegatan
10 finns DIG
för uthyrning.
Idag finns möjligheter att bedriva vård,
ETABLERA
I SÖDERKÖPING
boende och utbildning. Imorgon kan finnas möjlighet att istället bedriva

Varmt välkommen
att kontakta mig

Trevnad

Vi
söker dig
etablera en
tandläkarpraktik
eller annan vårdverksamhet.
Pensionat
ochsom
Cafévill
verksamhet
med
inslag av konferens.
Vi
har ocksåattlokaler
som
passa
Välkommen
höra av
dig kan
till oss
med till
dingymverksamhet
förfrågan och idé.eller utbildning.

på telefon 0121-131 31

Prästgatan 6,
Bossgård
614 30 Söderköping

Kontakta
0708-17 13
Kontakta oss
osspå
förtelefon
mer information
på40
telefon 011-18 13 40
eller
maila
till
anders@westerbergfastigheter.se
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se

0121-131 31
tomas@axets.se
www.axets.se

www.westerbergfastigheter.se

Hinner du inte med tvätten?
Anlita TVÄTT-Stället, istället!
Byt ut äldre

FÖNSTER o DÖRRAR

- Tvätteriet som erbjuder det
du eller ditt företag önskar!

tvattstallet@outlook.com RUT-avdrag
www.tvätt-stället.se
på de flesta av
våra tjänster!
073-533 58 90
Hagatorget 2F
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

KOSTNADSEFFEKTIVT och ENERGIBESPARANDE
Svensktillverkade
sktillverkade fönster D I R E K T från F A B R I K
Beställ enbart FÖNSTERBÅGAR om karmarna är i bra skick.

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

För öppettider och prislista m.m. se vår hemsida

Ett blomstrande utbud
av butiker, caféer &
Lilla
Bäckermåla Valdemarsvik
0709 68 58 08
restauranger
i hjärtat
www. bioconsultingab.se
av Norrköping
City.
ÖPPETTIDER : MÅN-FRE 10-19 | LÖR 10-17 | SÖN 12-16
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"Under badet är man väldigt mycket i nuet, svårt att fokusera på något
annat, väldigt uppiggande. Efteråt är det en skön känsla, både pigg och lugn."

Calle Linnell berättar:
Därför badar jag vintertid
Att vinterbada eller kallbada som man också kan säga
har blivit alltmer populärt. Men varför har det blivit
så? Vad ska man tänka på om man vill testa? Vi ställde
några frågor till Söderköpingssonen Calle.

När och varför började du vinterbada?
- Under hösten 2020 började jag kallbada. Jag tyckte
att det var en rolig utmaning att försöka bada året runt.

Är det något speciellt man ska tänka på vid
ett vinterbad?
- Att inte bada själv på grund av säkerheten. Sen är
mössa och vantar skönt när man badar i vak. Och att ha
med sig något varmt att dricka.

Brukar det vara fler som badar då du gör det?
- Nej, det är inte så ofta jag stöter på någon annan
som vinterbadar.

Hur reagerar kroppen när du kliver i badet
och hur känns det efteråt?
- De första gångerna är det ganska chockartat, men
sen är man mer förberedd och vänjer sig. Under badet
är man väldigt mycket i nuet, svårt att fokusera på något
annat, väldigt uppiggande. Efteråt är det en skön känsla,
både pigg och lugn.

Hur länge brukar du vara i vattnet?
- 1-5 minuter.

Det känns som att allt fler har börjat vinterbada, överensstämmer det med din bild och i
så fall, varför tror du att det blivit så?
- Det känns absolut som det har blivit populärt. Jag
tänker att det kanske hänger ihop med det ökade friluftsintresset som kommit under pandemin.

Har du tre tips på bra platser att
vinterbada på?
- Jag brukar bada vid Lillsjön eller Gransjönäs i Norrköping. Det finns stegar där vilket underlättar att komma
i och upp när isen lagt sig. Ågelsjön är också bra!

Att tänka på:
Undvik att vinterbada om du lider av högt blodtryck eller
har problem med hjärtat. Rådgör med din läkare om du
är osäker.
När du badar, kliv försiktigt i från stege och stanna
halvvägs, se till att ha någon med dig och ta det varsamt
med tiden och omfattningen du badar, öka succesivt och
känn efter så det känns bra.

JELINEK
TILL
JERRY?
Skandinavisk premiär 18
februari 2023 på Östgötateatern
för ett av Nobelprisbelönade
dramatikern Elfriede Jelineks
senaste verk, LARM. BLINT SEENDE.
BLINDA SER!

Daniel Serander

Calle i badet en solig vinterdag.

Foto: Privat

BRAHMS
TILL
BRORSAN?
Den alltid självkritiske Johannes Brahms
tog tre år på sig att skriva Pianokonsert
nr 2. I själva verket hade han skapat ett
av de ädlaste och mest majestätiska
exemplaren i hela repertoaren.

Ett presentkort till Scenkonst Öst gäller hos både
Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester.

Ett presentkort till Scenkonst Öst gäller hos både
Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester.

OSTGOTATEATERN.SE
- En del av Scenkonst Öst

NORRKOPINGSSYMFONIORKESTER.SE
- En del av Scenkonst Öst
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GARNBUTIK
Personlig hjälp boka tid!
Gå på kurs Sticka, virka & krokning för nybörjare

Bädda, bada, belys
& dekorera!

Öppettider:

Handarbetscafé onsdagar kl.18 & torsdagar kl.14
Sortiment

Ullcentrum, Adrialfil, Austermann, Fonty, Permin,
Plassard, Regia, Schoppel, Svarta Fåret m.fl.

Ons-Fredag 11:00-17:00

Hållbart

Lördag 10:00-14:00

Lämna restgarn åter & få tillgodo, även påbörjade nystan!

Öppettider

Avvikelser förekommer och annonseras på
butiksdörren samt på Facebook och Instagram
under namnet: butiken_comtesse.

Tisd-Torsd kl.10-18, Fred kl, 10-16, Lörd kl.10-16
oss!
Kontakta
n.se
e
rv
a
p
s
g
www.ty
e
sparven.s
info@tyg
2
9
0
073-87 86

Ågatan 19, Söderköping. 070-3035519



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

KOM IHÅG
50% RUTavdrag på
IT-tjänster

Nykund
erbjudande!

10% rabatt till

alla nya kunder.

Glöm inte
RUT 50%
på IT-tjä
nster!

Professionella installationer
av TV-antenner,
Professionelladatanätverk,
installationer till alla!
✴ Tobias
i
wifi, Nljud
en bild!
u äv&
✴ Andreas
                 

Ska vi ta ett
första möte?

Jag kommer gärna och
besöker dig! Ett första
möte är kostnadsfritt.

Annonser

g!

in och företag
Vi hjälper bådeSö
privatpersoner
✴ Magnus
derköp
Telefonnummer:
0700-44
44 4444 44
Telefonnummer
0700-44
E-post:
info@anteda.se
E-post
info@anteda.se

Vi finns i Söderköping och Valdemarsvik

(gäller hela året 2022 för
nykund, första uppdraget.
Digitala tjänster mot företag rabatten dras av
på totalen.)

som vill synas och få fram
sina visuella visioner.
Välkommen!

Virkesgatan 2 Söderköping
Grafisk
Digital marknadsföring
Produktion

Webbdesign

www.mdigitaldesign.se

www.anteda.se
www.anteda.se

Årets sista Barnsliga Lördagar
på stinsen! Kl 14 – fri entré

Vaccinera dig på Apotek Hagatorget
här i Söderköping med Vaccinova!

26 nov

Rör på kroppen! Musikteater Gulasch
OBS! Salong Ramunder

Vi har öppet ojämna veckor måndagar 14:30-17:30

03 dec

Dansa en bok med Dansverkstan

10 dec

Hej Hilma! Teater Pelikanen
OBS! Salong Ramunder

17 dec

Julverkstad
med Anna-Lena Rydberg

Vaccinova erbjuder vaccin mot:
- TBE
- Bältros
- Säsongsinfluensan
- Med mera

BOKA TID PÅ:

vaccinova.se
Drop-in i mån av tid

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

Säkra din gratisbiljett på Salver.se.
Programmet lämpligt fr 3 år
Arr: Kulturkontoret

I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

””

I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Vi är ert lokala och trygga
alternativ av våtrumsentreprenör
i Söderköping, Norrköping,
Valdemarsvik & på Vikbolandet.
Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri offert.
Vikingagatan, Söderköping - Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com - Följ oss gärna på Instagram

En stor nytta vi har av att vara
Företagare
se hit!

Jmedlemmar
ag är engagerad iär
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Söderköping ger framgång till alla
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- lättare
kunna hitta resurser och inspiration
lyfta
varandra.

för att ditt företag ska växa i Söderköping?

Myntet finns i valörerna;
100, 250 samt 500 kronor
Köp dem
Turistbyrån
Beseösköhos;
kvill
Det
BSöderköpings
sdiadnockså!
afnörfömrermienrfoirnmfaotrimona.tion.
hehmesmivi
Brunn
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nu - Samverkan
eller
Guldmakeriet

www.isoderkoping.se

ger resultat!

Emy Serander

Kontakta oss för
mer info:
Johan
och Jarnya
Stenberg
Hjärter Esse
info@isoderkoping.se
Söderköpings Camping
& Vandrarhem AB
Marknadsföring
och Kommunikation

18

25 Mars
27-29 April
27 Maj
8
Augusti
25-27 Augusti

Boka in i kalendern 2023

Handelns dag
Fix Textildagar
En dag för Barnen
Hantverksdag i Kanalhamnen
Söderköpings Gästabud

Glöggmingel
Fredag 25/11 kl 16:30-19:00

Prel. Sep/okt Ett hållbart restaurangevent i Skördetid.
28 Oktober Handelns dag
För dig som företagare
Tisdagar
Wake-up Tuesday på Coffice
Nätverksträffar Win-biz, Fastighetsnätverket,Bygg- & anläggningsnätverket, Evenemangsgruppen m.fl.

Välkommen på julbord
inkl. 1 timmes Bowling alt. Shuffle
495:-/Onsdagar
595:-/Fredag & Lördag
195:-/Barn under12 år

• Vi tipsar om julklappar, informerar
om våra produkter & behandlingar.
• 20% på allt i shopen
• Vi bjuder på glögg & gott

Välkommen med er
bokning mellan
19/11-17/12 till:
0121-77 17 17 eller
info@soderkopingbowling.se

Alla är varmt välkomna – Ingen föranmälan krävs

MIMMIS HUS
Hår & Skönhet

Följ oss på
Instagram
& Facebook

Ringvägen 44 (Fix området), Söderköping
www.soderkopingbowling.se

www.mimmishus.se • Tel. 0121-104 70 • Bokadirekt.se

Hagatorget 2
0121-139 06

TACK ALLA
FINA KUNDER
FÖR ATT NI ÄR
MIN BUTIK
TROGEN!

KL.10-16
KL.10-16
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT
KL.10-13
KL.10-16
STÄNGT

www.anderssonsdack.se
!
a tid
Bok 6 092
8
7
8
073-

AVVIKANDE ÖPPETTIDER
UNDER NOV, DEC & JAN:
26 - 27 NOV:
17 - 18 DEC:
JULAFTON:
JULDAGEN:
ANNANDAGEN:
NYÅRSAFTON:
5/1 TRETTONDAGSAFTON:
6/1 TRETTONDAG JUL:

Däckhotell
Däckskifte och balansering
Servicebil för arbete på fält

Tid att se över
kapell & dynor!

Boka tid för nytt kapell & dynor till nästa års båtsäsong redan nu!
Material till kapell & dynor, hyra symaskin, verktyg till öljetter mm.
Vinterförvaring av kapell & dynor
Öppettider

Tisdag-Torsdag kl.10-18,
Fredag kl.10-16
Lördag kl.10-14
eller Boka tid!

Välkommen in!

Välkommen!
Kapell & dynor

Fixpunkten, Ringvägen 44, Söderköping
www.tygsparven.se
E-post: info@tygsparven.se
Telefon: 073-87 86 092

Dam- och Herrboutique

Handla julklappar på
Apotek Hagatorget
i Söderköping
Välkommen in till oss
Mån-Fre 9-18, Lör 10-14
Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51

Butiken med de
unika julklapparna
Designade och
tillverkade i vår verkstad
Storgatan 5
614 30 Söderköping
0121-155 33
www.guldmakeriet.com
Följ oss på: &

fynda pynt och julklappar!
vi har fantastiska priser i
butiken så skynda att fynda

öppet måndag-fredag kl. 12-17

välkomna till annikas hus, ågatan 25

AVNJUT

Café&Bistro

VÅR GODA

Dagens Lunch
100Kr 89:- för take away

BOKNING 2023

ÖPPEN NU

må-fre 11.30-14.30

inkl. sallad, dryck, kaffe&kaka
Skönbergagatan 10
0121-50121 info@tyrni.se www.tyrni.se

www.soderkopingscamping.se
t

ke
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Har julen varit stressig?
Kom till oss i mellandagarna och unna dig
en lugn stund i en underbar och unik miljö.
Läs mer om vårt mellandagspaket på:
https://sbrunn.se/logi-paket/mellandagspaket/

Tel. 0121-109 00 • www.sbrunn.se

JULTALLRIK
Mån - Fre 7:30 - 17:00
Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00 - 16:00

Varm
välkommten

!

Hagatorget, Söderköping
Telefon: 0121-100 52
www.janneshembageri.se

på varandra i julhandeln
ViTänk
tackar
alla våra kunder
och gör era julklappsinköp
för det
gångna
i god
tid innanåret
jul och
Våra
öppettider
under
december
Hjälp oss
lätta
på lagret
vill
önska
enattriktigt
Vardagar 10-18, Lör-sön 10-15
inför vår inventering
10-19,Gott
24-26/12
stängt År!
God21-23/12
Jul och
Nytt
Stor REA 20-25
augusti
God Jul och Gott Nytt År

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

info@soderkopingsbokhandel.se
Anders och Louise
eller ring 0121/100 98
Följ oss på Facebook
Storgatan Söderköping
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Föreningens vision

”Tillsammans arbetar vi aktivt för att Söderköping
ska vara den mest attraktiva platsen att
uppleva, verka och leva på”
Biometric
Intelligent
Glasses™
Boka en
biometrisk
3D-ögonmätning
NU!
Dina fördelar:

De första progressiva
högprecisionsglasen
tillverkade enligt en
komplett biometrisk
ögonmodell.

• Bättre mörkerseende
• Bredare synfält
• Skarpare syn i alla
blickriktningar
• Bättre kontrast

Bli medlem?
www.isoderkoping.se

Uthyres:
Säkra och nybyggda förråd
i Centrala Söderköping
Välkommen att kontakta oss för mer
information på telefon 011-18 13 40 eller
mail: anders@westerbergfastigheter.se

www.westerbergfastigheter.se
KomSkönbergagatan
in i butiken så berättar vi mer.7, Söderköping

0121-131 20 • www.optikerandersson.se

Julmarknad den 11 dec 11.00 - 14.00 med hantverk
Luciafika den 13 dec öppet 12.00 - 18.30

JULKLAPPAR!

(utan bokningar)

Julafton öppet 10:00-12:00
Du kan beställa Jultallrik eller
julbord mellan den 13 och 17 dec

Välkomna till

kläder, inredning, unikating
söderköpings mysigaste butik i kanalhamnen
öppet året runt

Second hand

allt till vinterns fester
Julfest, nyårsbal, bröllop,
dop. Oavsett fest finns allt
ni behöver här.

Vill du sälja?
Du får 50% av försäljningssumman.
Exponering sex månader i butik och
online. Läs mer på hemsidan.

Hjärter Esse fyller 4 år!

20%

Din lokala mäklare
Vi stöttar handeln och det lokala
näringslivet i Söderköping
Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK!
GE
BORT ISLÄNDSK
HANDLA FÖR MINST 200 KR OCH FÅ:
LAKRITS
I JULKLAPP
1 ST DRAUMUR
45G

LAKRITSBUTIK
I Söderköping

* Erbjudandet gäller vid
hänvisning till denna annons.

0738-13 33 60
Rådhustorget 3F, Skpg
www.hjarteresse.com

▶ Säkert

▶ Effektivt

GALLERIHASSEL.COM
STORGATAN 10, HAGATORGET - 0736 924 296

& Gott Nytt År
JulSommarpris:
Godka
Bo en behandling
för fina sommarfötter
Varmt välkommen!

N YH E T !

Kiliset
Förvaltnings AB
Rådhustorget 3, 614 34 Söderköping
kicki-forsman@telia.com
070-482 62 15 - www.påfrifot.se

Hyreslägenheter centralt
i Söderköping uthyres
Välkommen att kontakta oss på
telefon 070 795 7503 eller
mejla tillnorrbo1@gmail.com

Ekonomitjänster i Söderköping

Vi vill Tacka våra Trevliga kunder för de här
5 Fina åren. Vi önskar Er alla en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År 2023
Kramar från Susanne och Therese

RESULTAT
DIREKT

Rådhustorget 3, 614 34 Söderköping
Sommarpris:
kicki-forsman@telia.com
Gelélack,070-482
tånaglar,62350
gäller t.o.m. 30 juni 2022
15 kr
- www.påfrifot.se

Adress: Ågatan 1A
Öppettider: www.nammi.se

SYNLIGA

▶ Smärtf ritt

Före

Behandling med Nannic NBE 3000
är underbart avkopplande och ger
synliga resultat direkt. För både
ansiktet och kroppen.
Efter 1 behandling

HUDVÅRDSATELJÉN
PIA

Välkommen till Storgatan 4C i Söderköping!

Målarset
449:-/st

Boka en behandling
för fina sommarfötter
Varmt välkommen!

GÄLLER
VID INLÄMNING
AV DENNA
VARMT
VÄLKOMMEN!
KUPONG OCH TILL 2022-11-30

på alla marknadsföringstjänster t.o.m 31/1 -23*

UPPLEV SUCCÉMETODEN
FÖR HUDFÖRYNGRING

a på!

ss
Bra erbjudanden - pa

Gelélack, tånaglar, 350 kr gäller t.o.m. 30 juni 2022

Julklappstips: Presentkort
Hagatorget • www.entillfest.se

www.cafejagmastargarden.se
0761-38 31 56
Söderköping

Karl Mårtens
399:-/st

Lå
plå vara t året
nbo hål s ju
ken lbar lkla
och för b pp
klim åde
ate
t!

Kläder, tillbehör, pynt.
Begagnat i nyskick &
många oanvända varor.

0703-31 81 01 • butiken@entillfest.se
Öppet ons-tor 12-18, lör 10-14

rgården
a
t
s
ä
m
g
ä
J
é
Caf
Söderköping

Boka på:

01 21 - 1 4 20 0

soderkopingsrevisionsbyra.se
soderkopingsrevisionsbyra.se

0121-120 90

0121-120 90

Telefon: 0121-101 95

20 Söderköping
Martin Sjölander:
"Vi ville få till ett majoritets
styre och det var den här
konstellationen som var det
bästa alternativet. Vi kunde
ha varit fler, men ibland kan
det vara bra att vara färre."

Anders Eksmo (KD), Martin Sjölander (M) och Tuula Ravander (S).

Frågestund med den nya politiska majoriteten
Den nya politiska majoriteten i Söderköping har
hållit presskonferens och presenterat partiernas
gemensamma program. Närvarande var de tre
partirepresentanterna Martin Sjölander (M), Tuula
Ravander (S) och Anders Eksmo (KD). Delar av
programförklaringen har tidigare publicerats i
Söderköpings-Postens app. Efter presskonferensen
gavs det utrymme för pressen att ställa frågor.

Hur kommer tjänstgöringen för
kommunalråden att fördelas?
- Posten som kommunstyrelsens ordförande kommer
fortsätta att innehas av Martin Sjölander (M) på deltid
med cirka 80 % tjänst. Därutöver kommer Socialdemokraterna att besätta en deltidstjänst som vice ordförande
i kommunstyrelsen. Tuula Ravander (S) är intresserad,
men det är partimedlemmarna som beslutar.
Tjänstgöringsgraden som nämndordförandena får är
på 40 %.

Hur kommer det sig att SD, C och L inte
kommer att ingå i majoriteten medan KD
gör det?
Martin: Vi ville få till ett majoritetsstyre och det var
den här konstellationen som var det bästa alternativet.
Vi kunde ha varit fler, men ibland kan det vara bra att
vara färre.

Vad är främsta skälet till att det blev den här
konstellationen?
Anders: Om man är största partiet så letar man. Vi i
KD har tre mandat och det räcker inte till majoritet, men
det kan vara tre viktiga mandat att få och just nu är det så.
Martin: Vi är en majoritet med tre stabila partier.

SD blev ju ett av de större partierna, det har
inte varit aktuellt att diskutera med dem? Är
det av ideologiska skäl?
Martin: Vi har fört samtal med SD också. Men det
är mest stabiliteten det handlar om. Man måste ha 20
förtroendevalda på plats för att ha majoritet i kommunfullmäktige. Det är många nya i de andra partierna, och
de är säkert bra och duktiga också.
Anders: Erfarenhet från tidigare mandatperiod visar
att de stolarna inte alltid varit besatta. Man har också valt
att inte tillhöra partiet längre. Det är många saker som
gör att det blivit lite ryckigt. Inte så enkelt att veta om
alla finns på plats – det är en viktig faktor. Det finns ju
många andra partier förstås som är stabila.

SD:s ideologi har inte samma inverkan i
kommunalpolitiken som på riksplanet?
Martin: Ideologi överlag i kommunalpolitiken skulle
jag säga är mer pragmatism och praktiskt.
Anders: Det finns många lösningar nu när man formar laget på olika sätt. Ibland finns SD i ett styre som i

Motala. Man gör olika på grund av de lokala förutsättningarna. Nu gick det att forma det här alternativet.

Tuula, förra gången ni samarbetade med M så
backade ni rejält i det följande valet, hur ser
du på det och varför skulle det gå bättre den
här gången?
Tuula: Vi hade ett bra samarbete då tillsammans med
Moderaterna och Miljöpartiet. Jag tror inte att vi backade enbart på vårt samarbete, det är väl alltid så att man
straffas lite när man varit ett styrande parti, oavsett vilka
man styrt med. Det fanns många andra anledningar till
att vi backade. Det som vi också behöver vara, som vi
kommit fram till, efter en analys, är att vi behöver vara
mer tydliga och nå ut till våra väljare med vad vi har
åstadkommit under tiden. Jag tror vi var dåliga på det
förra gången. Det här är vårt förslag, det här har vi tagit
med i samarbetet och det här har vi fått igenom. Det är
därför vi vill var med och styra. Vi vill få med en del av
vår egna politik i samarbetet.

Skolan – området på Bergaskolan skulle
utvecklas enligt programförklaringen. Ska
det uppfattas som att paviljongerna
kommer tas bort för att istället byggas
permanenta byggnader på området?
Kommer det att byggas ytterligare en
LM-skola i framtiden? Vad händer med
Brobyskolan? Har ni diskuterat det?
Martin: Om möjligt ska paviljongerna bort och det
ska bli en permanent skola. Detaljplan för ytterligare en
tvåparellellig skola ska tas fram, men det är långa ledtider så arbetet bör komma igång tidigt. Berga täcker
dagsbehovet, men staden växer och skolan ska fungera
även framåt.
Anders: Broby ingår i pusslet. Bergaområdet är under
utredning. Är det möjligt och ekonomiskt försvarbart så
ska det byggas där och då blir Broby en del av det fortsatta arbetet.

Kan det vara fortsatt aktuellt med skola
i Broby?
Anders: Ja, i någon form. Vi vet inte, förskola finns.
Vi ser på olika alternativ.
Tuula: Vi har inte diskuterat färdigt. Det är taget ett
beslut att det är ett skolområde, vilket också kan betyda
förskola.
Anders: Det är med som en bricka i framtida pusslet. Det måste involvera hela verksamheten att tycka och
tänka vad som är bäst.

Skattesatsen – det tredje alternativet är att
höja skatten om det behövs? Ni har gått med
på det från Alliansens sida?
Martin: Det finns två alternativ före skattehöjning
och vi ser att det finns mycket att göra där. Vi har det
med som ett alternativ.

Anders: Det är ingen skillnad mot tidigare mandatperiod, det finns alltid med som ett alternativ. Martin
instämmer.
Anders: Vi har haft pandemi, krig i Ukraina, kommunen måste ha ekonomi. Staten gick in under pandemin
vilket var lyckosamt för kommunerna att kunna driva sin
verksamhet utan att behöva höja skatten. Vi vill kunna
prioritera och effektivisera. Vi betonar olika.

Även (S) ser en skattehöjning som ett
alternativ?
Tuula: Ja, det finns med som ett alternativ.

Inom omsorgen - TES-funktionen har den
diskuterats? (TES är ett integrerat system för
optimal schemaplanering och
insatsregistrering som ger optimalt stöd i
vårdpersonalens arbete, reds.anm.)
Tuula: Det pågår en stor utredning som socialnämnden har startat. Om schemaläggning och planering, som
ska vara klar i november. Vi avvaktar och ser vad den
säger innan vi diskuterar vidare. Det kommer nog förslag
från utredningen hur vi kan förbättra dessa bitar när det
gäller planering och schemaläggning.

Strandskyddet - Blir ni mer tillåtande att
bygga strandnära? Om man får bygga nära
stranden och så kommer det privat mark
bredvid, då är det ju inte allmän mark?
Tuula: Strandskyddet är en svår fråga. Man har det ju
även när det gäller små åar, diken. Man måste väga från
fall till fall. Man får inte bygga på allmän badstrand. Vi
har mycket kust och skärgård.

Det har varit en fråga på Aspöja och Bergön.
Ska det bli lättare att bygga där?
Tuula: Ja, från kommunen, men det är oftast Länsstyrelsen som avgör.
Anders: Vi vill säga ja oftare. Man får ta ett omtag om
Länsstyrelsen säger något annat.
Det är viktigt att man från kommun är proaktiva och
inte kontraproduktiva och låser fast. Det finns grannar
som tycker olika saker, precis som i staden. Det är inte
bara vad vi tycker utan man måste ta hänsyn till all information och samråd. Det är inget nytt utan samma
process som idag. Vi vill vara mer generösa så vi kan ha
en blomstrande landsbygd.

Hjälmsborgstippens område ska utvecklas?
För några år sedan talades det om en flytt
till Slussportens industriområde. Har man
en annan inriktning nu? Ska Hjälmsborg
utvecklas?
Anders: Skiftet har skett under föregående mandatperiod där Hjälmsborg har fått ett större fokus. Det vi
tidigare tyckte olika om var platsen. Skulle man göra en
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ny plats på Hjälmsborg så var man tvungen att spränga.
Men det visade sig inte vara nödvändigt. Det går att
sluttäcka Hjälmsborg före 2025-01-01. Sedan kan man
lägga denna typ av anläggning på delar av det som är
sluttäckt. Det här är information som kommit till oss
sista månaden/över sommaren. Det är enklare att lösa än
vad vi trodde från början. Vi får göra omtag. Vi har velat
att det ska vara på Hjälmsborg hela tiden, men nu har vi
samma uppfattning.
Tuula: Det var också en naturvärdesinventering på
bergsområdet som skulle sprängas, vi fick veta att det
fanns arter där som var fridlysta.
Anders: Ja, jag fick lära mig att salamandern är mer
rödlistad än hasselsnok, då förstår ni att man inte får
röra. Det var nästan helt kört, men så kom den helt nya
situationen.

Vill du ha
renare vatten?
Besök jms-vattenrening.se
och få ett konkret förslag
inom två minuter.

På vilket sätt förändrar det planerna för
Hjälmsborgstippen?
Anders: På det sätt att det blir lättare att gå vidare
med Hjälmsborg för alla. Det behövs ändå en omlastningsstation någonstans. Vi hinner inte i tid. Det blir
först sluttäckning med godkännande av Länsstyrelsen
därefter bygger man återvinningscentralen. Det blir ett
glapp en tid.

Har ni någon lösning på det?
Anders: Den är på väg. Det finns en plats som är mer
på tapeten – där vi har vår återvinningspunkt vid Padel
hallen, tillfälligt.

Familjedaghem är möjliga igen. Vari låg
kritiken som innebar att de försvann. Varför
kan det nu åter bli aktuellt?
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Martin: De försvann för att det inte kom in några nya.
Anders: De som driver daghemmet måste göra det på
ett sätt som blir hållbart över tid. En familjedagvårdare
kan inte vara sjukskriven en längre tid, ha semester o.s.v.
Då måste barnen ha möjlighet att gå ändå. Då måste
man kanske vara tre parter. Utredningen får visa om en
kommunal förskola kan vara en part i ett sådant här samarbete. Det ska bli en möjlighet att utveckla vidare. Vi har
inte sett än vad som kan göras.

Kommer det bara bygga på utbildade
pedagoger? Kan lång erfarenhet också
räknas in som merit?

JMS Vattenrening
011-12 70 30
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Anders: Vi får avvakta utredningen. Vi måste se oss
Svensktillverkade
omkring. Exempelvis i Åtvidaberg så finns det ett företag
som har familjedaghem kopplade till sig. Då har de professionella, rektorsfunktioner osv. som samordnar detta
på ett klokt sett. Då har man kompetensen med sig. Vi
har idag en ganska stor blandning av dagbarnvårdare. En
del är förskollärare, och vi vill att så många som möjligt
är det.
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man som förskollärare utan utbildning, kanske är 20 år,
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dagen. Aha så har vi nu en anställd på 80%. Vi har inte
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landat i det här riktigt. Vi vill en sak, men lagstiftning
Tel
och annat påverkar. Vi har ont om personal, kommunala
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välfärdstjänster är det svårt att hitta folk till. Vi talar inte
om att vi har låga löner utan ont om människor.
Tel011-331130
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Mobil:072-350
072-35032
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Martin: Även på företagen.
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Men främst inom vård och omsorg?
Anders: Och inom skolan med. Lärare och förskollärare. Vi har skrivit att vi som arbetsgivare ska vara
tydliga, långsiktiga och transparanta. Medarbetarna ska
utveckla sin kompetens och idéer ska tas tillvara. Man
måste känna att de som anställs idag och kommer ut på
marknaden, inte har riktigt samma förväntningar som
när vi kom ut på arbetsmarknaden. Självklart kanske,
men vi måste följa med och vara bättre och vassare för
att sökande ska välja oss. Det är inte bara en fråga om
lön, utan att anställdas idéer ska tas till vara och att de
anställda blir sedda.

Åke Serander
Text och Foto

Fredrik@koksdesign-norrkoping.se www.koksdesign-norrkoping.
www.koksdesign-norrkoping.
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Hej företagare, låt oss hälpa
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hundra år tidigare...

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen
29 november 1922.

Välkommen till vår
Fönster och Måleriverkstad.
Hos oss får ni hjälp med renovering som bevarar
era fönster och dörrar många år framöver.
Vi renoverar respektfullt på traditionellt vis med
linoljefärger. Vi hämtar, levererar och monterar.
Självklart hjälper vi till på plats med karmar,
fönsterbleck eller vad ni har för önskemål .
Vi finns på Slussportsvägen 1 Söderköping

Kunskap - Tradition - Kvalitet
sedan 1996

Psst... Ladda hem vår app redan idag
Söderköpings-Posten

Colorama Norrköping,
precis som du vill ha det!

Platinagatan 1, Norrköping.
Vard. 10-19. Lör. 10-16. Sön. 11-16.
www.coloramanorrkoping.se

1907 återvände Carl Andersson
till Norrköping från Amerika
under det nya namnet Charles
Weyde med en dröm i
bagaget. Han ville starta en
färgaffär. Han förverkligade sin
dröm och startade Weydes
Färghus som numera går under
namnet Colorama.

Här erbjuder vi kök, möbler,
badrum, förvaring, färg, tapet,
städ, inredning och belysning.
Allt under samma tak! För att
ta det ett steg längre har vi
duktiga experter som är redo
att hjälpa till med delar av eller
hela ert projekt, er idé blir vår
inspiration.

Dagens ägare Peter Larson
hade likt Carl en dröm men
denna gång att utveckla det
befintliga arvet till något nytt.
Tanken om en butik som
erbjuder något för hemmets
alla ytor blev verklighet på
Platinagatan 1 i Norrköping.

Hos oss är miljö och kvalitet
högt prioriterat tillsammans
med kunskap och personlig
service. Kom in till oss så
berättar vi mer.
Vi har nu även söndagsöppet.
Precis som du vill ha det!

”
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Arkösunds Hotell har funnits
sedan 1895. Det var samma
år som järnvägen drogs till
Arkösund, vilket också
markerar starten för
Arkösund som samhälle.

Thomas på verandan med fantastisk utsikt.

Foto: Emy Serander

Arkösunds Hotell.

Foto: Emy Serander

Thomas och Karin driver Arkösunds Hotell
Hösten börjar göra intåg med gula och orange löv när
jag beger mig till Arkösunds Hotell för ett möte med
Thomas Hallgren. Thomas driver tillsammans med
Karin Elebring Östgöta Kök.
2016 övertog Östgöta Kök driften av Arkösunds
Hotell. Det första hotellet som drivs i verksamheten
är idag ett säsongsöppet hotell som på sommaren har
ca 45 anställda. Oftast tas personalen från Östgöta
Köks övriga verksamheter.

Östgöta Kök-koncernen består i dagsläget av: Östgöta
kök Norrköping och Linköping, Gin, Vinyl Food and
Groove, Härlig Pasta, Burgers & Bangers, ÖK Smak
& Tak, Fresh Market by Östgöta kök samt Arkösunds
Hotell. Den nyaste satsningen, Matateljén ska ligga på
Hospitalsgatan – granne med Gin. Det är en matateljé
som endast kommer att ha öppet för matlagningskurser
och gruppbokningar. Catering utgår från Östgöta Kök
som ligger på Nya torget i Norrköping samt från Garnisionen i Linköping
Hotellet är öppet för allmänhetens bokningar under
påsk fram till mitten av september, men med högsäsong
under juni–augusti, berättar Thomas. Det brukar även
serveras julbord från advent till långt in i december. I år
är öppettiderna för julbord begränsat till den 9-10 december. Detta på grund av hög driftskostnad i en tid när
elpriserna är höga.
Arkösunds Hotell har funnits sedan 1895. Det var samma
år som järnvägen drogs till Arkösund, vilket också markerar starten för Arkösund som samhälle. Innan dess var Arkösund en stillsam och otillgänglig plats där endast fiskare

bosatte sig. Med järnvägens ankomst uppstod ett helt nytt
skärgårdssamhälle. Näringsidkare etablerade sig med sommarhus som än idag går under namnet Grosshandlarvillor.
Arkitekt för de vackra sommarhusen var Verner Northun.
Det äldre och ursprungliga hotellet är idag restaurangdel.
1895 bestod hotellet av 13 rum som värmdes upp med
kakelugn och lystes upp med fotogenlampor.
Middagen serverades i en nu nedbrunnen restaurang på
Kvarnberget. På hotellet fanns en liten matsal och en bar.
Äldre beställningsböcker finns bevarade från denna tid.
Sommargästerna som befann sig på hotellet under
1900-talets början var oftast människor med anknytning till Norrköping. Tågturen till Arkösund från Östra
Station i Norrköping tog ca 3 timmar, och gästerna sökte
sig till landsbygden eftersom Norrköping vid denna tid
var en kraftigt förorenad plats. Här ville de förbättra sin
hälsa och njuta av lugnet. Det primära intresset var bad.
Från sekelskiftet och fram till andra världskrigets början var det mycket folk i rörelse i Arkösund.
Kungar gjorde besök, och ristade då in sina namn på
en stor sten bakom hotellet.
Än idag händer det att kungligheter besöker hotellet
ett par gånger om året, berättar Thomas. Det är smickrande och ger uppmärksamhet.
Idag är upptagningsområdet för hotellet större, med
mycket nationella gäster som trivs i den härliga skärgårdsmiljön. Restaurangmenyn har en känsla av skärgårdskrog, och under sommarsäsongen kompletteras
verksamheten med Florencio Bakery som serverar

Stenugnsbakade pizzor och bröd av olika sorter. Denna verksamhet drivs av två gästande världskockar från
London och Paris. Andra evenemang är exempelvis
Yogaweekend, skaldjursweekend och gästkockar som exempelvis Norbert Lang, Tareq Taylor med flera.
Under perioden oktober–april är hotellet endast bokningsbart för konferenser. Östgöta Kök arbetar under
den perioden mer med sina andra verksamheter som inte
är säsongsbundna.
Karin och Thomas har drivit restaurangverksamhet i 18
år. Det började med Knäppingen, och 10- samt 15-årsjubileum har firats stort. Om några år planeras ett stort
20-årsjubileum.
Thomas har själv ett sommarhus i Arkösund, trivs och
tillbringar mycket tid här. Den här sommaren har varit
en riktigt bra sommar, berättar Thomas. Som ägare är
de mycket nöjda. Om 2021 var det bästa året omsättningsmässigt så var 2022 det bästa rent resultatmässigt.
Han berättar att det är mycket positivt för verksamheten
med alla de evenemang som idag äger rum på somrarna
i Arkösund. Många större nationella artister som håller
konserter drar besökare till skärgårdsidyllen.
Jag tackar Thomas för hans tid, och dröjer mig kvar en
stund i Arkösund där jag njuter av de vackra omgivningarna. Omgivningar där jag tillbringat mycket tid som
barn, och som jag gärna återkommer till så ofta jag kan.
Även nu, en bit in på hösten.

Hej företagare, låt oss hjälpa dig
att nå ut till dina kunder 2023
Söderköpings-Posten

Emy Serander
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"Sist jag pratade minnen under den här rubriken gällde det bland annat transporter, under
kristiden, med gengas och på Göta kanal. Minns ni kanske den miljösmarta uppvärmningen av
bakugnen och tuggummit som lagade gengasaggregatet?
Då vi är inne på miljöfrågor är det nära till hands att tala om folkhälsan och vardagen
under krigstiden."

Världskriget, Söderköping och jag
Kristidens vardag

Sist jag pratade minnen under den här rubriken gällde
det bland annat transporter, under kristiden, med gengas
och på Göta kanal. Minns ni kanske den miljösmarta
uppvärmningen av bakugnen och tuggummit som lagade
gengasaggregatet?
Då vi är inne på miljöfrågor är det nära till hands att
tala om folkhälsan och vardagen under krigstiden. Det
fysiska hälsoläget anses ha varit mycket gott under de här
åren. Varför? Jo, vi åt mindre fet mat, vi rörde oss mera,
alltså ökad motion. Detta beroende på att många feta
och söta saker var ransonerade och svåråtkomliga. Bilar
fanns, men nästan bara taxibilar. Krisen hade också framtvingat en del nya typer av livsmedel som var nyttiga som
t.ex. det sammalda mjölet och det bruna sockret. Man
cyklade också mycket. Cykelsemestern blev vanlig. Utlandssemestern var ännu inte uppfunnen och dessutom
en omöjlighet då krig rasade runt oss. Ett annat motionsexempel var den s.k. Riksmarschen som var en tävling
mot Finland. Starten här i staden minns jag var uppe
vid Linköpingsvägen ungefär där Djurbergs bygglager
tar sin början i dag. Herrar skulle gå 15 km och damer
och ungdom en mil. Vi gick villigt i vindtygsjacka och
pjäxor med övervikta sockor. Extraledigt från skolan fick
vi ibland om vi gick Riksmarschen.
Vi åt också mycket fisk. Köerna till städernas fiskaffärer var långa men fisken blev aldrig ransonerad även om
jag har sett många uppgifter på att strömmingen kvoterades ut i de större städerna. Så inte, så vitt jag vet, i vår
stad men alla sorters fisk gick åt och apropå det vill jag
berätta något om kristidens fiskätande.

Bilden visar Storå-fallet. Jag är inte en av pojkarna på
bilden men skulle ha kunnat vara det. Nu minns jag klart
vilka lyckliga storfiskare vi var. Jag måste berätta! Där
Nybrogatan idag möter E22 ligger Kockens korv- och
matservering. När det huset var nybyggt någon gång i
början på 40-talet låg där den s.k. Konsumrestaurangen.
Mot slutet av kriget 44-45 kom en hel del flyktingar till
vårt land, en del av dessa även till Söderköping. Många
av dessa utspisades under en tid dagligen på den här restaurangen. Vi var några grabbar, tre var vi, som fick tips
om att ”Konsum” köpte fisk. Vad som helst! Vimmorna,
en s.k. skräpfisk genom att de är ytterligt rika på ben
och smakar dy, gick på den tiden, och jag tror ännu, upp
i Storån i slutet av maj och början av juni för att leka.
Vimmorna var alltså på väg uppför fallet som då var stenigt och mera naturligt än det nutida gjutna. Vi stod i
vattnet till knäna ungefär, vända mot fallet och fisken
kom då bakifrån. När man kände den mot baksidan av
benet visste man var man i nästa ögonblick skulle hugga
den med handen. En av oss stod intill med en jutesäck
och vi andra kastade i. Drygt halvfull skulle säcken vara.

50 öre säcken fick vi. Tre säckar per dag fick vi leverera.
En och femtio var mycket pengar när biografen kostade
40 – 50 öre. Oftast ställde vi alla inkomster i förhållande
till vad ett biobesök kostade. Det var nämligen det stora nöjet. Jag återkommer nog till detta. Som avslutning
på fiskafänget kan jag meddela att Konsumrestaurangen
gjorde fiskfärs av vimmorna.
På tal om folkhälsan så luktade vi nog inte så bra som
vi mådde. Tvålen blev sämre och varmvatten var en lyxartikel. Badrum var ytterligt sällsynt. Skabb, löss och
diverse hudsjukdomar var ganska vanligt. Kammar med
smala springor mellan tänderna, s.k. lusräfsor, och sabadillättika var vad som oftast användes för att få bort huvudlössen. Men man höll rent så gott man kunde. Själv
badade jag varmbad tre gånger om året: september, till
jul och i maj till examen i skolan. Ett speciellt badhus
fanns på ”Kondisgården” som på beställning värmdes av
tant Elsa Andersson som var gift med politikern Erland
Andersson, Erlands-stigens skapare. Badhuset var till
för hela gårdens hyresgäster, ett 40-tal personer, och var
förbundet med den stora bykstugan så att man genom
en stor kamin kunde värma upp båda samtidigt. Denna
bykstuga var en del av ett stort hus och rymlig som en
stor sal, med stengolv och fyra, fem stora kar som vid byk
fylldes med varmvatten och tvättmedel av något slag som
jag inte säkert vet vad det var. Kanske soda. Byk-kittlarna
var stora nästan som ett badkar men djupare och rundare.
Här stod bykerskor och rörde med väldiga träspadar i
karen medan det ångade från det varma vattnet. Öppnade man dörren såg man inte mycket genom den vitgråa
fuktmättade luften och de här kvinnorna avtecknade sig
som dimfigurer mot de grå cementväggarna som dröp av
fukt. Inte då, men nu, får de här bykande kvinnorna mig
att tänka på prästinnorna vid oraklet i Delfi.

Sköljning vid brandvaken i Storån.
Det fanns professionella tvätterskor och bykerskor på
den här tiden. Tvätt-Hulda var en sådan. Hon hjälpte alltid till med byken vid mina föräldrars ”Kondis”. Det var
jättebykar som pågick i flera dagar beroende på att antalet anställda under 40-talet var omkring femton personer
i tillverkning, försäljning och servering. De flesta hade en
del av arbetskläderna ingående i lönen vilket gjorde att
de kläder som skulle tvättas var både många och av skilda
slag. Hulda var alltid anställd som chef när det skulle
bykas i gårdens byk-stuga. Tyvärr minns jag inte hennes
efternamn men hon bodde på ”Snickar-Svesses” gård vid
Ågatan strax intill Hagaspången och var gift eller sambo
med en man som jag beundrade hejdlöst därför att han
alltid bar s.k. gangster-pralin dvs, plommonstop söndag
som vardag. Nåväl, Hulda var också på sitt sätt originell.
Innan byken började har jag sett henne svepa en sup eller
två på morgonen till frukostmålet. Hon var tuff, hon var
stor och ni skulle ha sett hennes underarmar som var
tränade av att röra med de stora spadarna i byk-karen.
Jag tyckte som barn mycket om henne. Tro inte att hon
var alkoholiserad! Inte alls. Hon var en kraftkvinna. Kanske framgår detta också av att byken inte var avslutad

efter tvätten i byk-stugan. Efter den skulle det ”klappas
och sköljas”. Tvättkläderna bars då ned i stentrappan vid
Stor-ån alldeles intill Hagaspången. Där fanns ett grävt
hål på omkring en meters djup som kallades brand-vak
och alltså var till för brandkåren. Här sköljdes nu kläderna och klappades med en typ av mindre träspadar.
Man ”klappade byk” för att få ut vatten och tvättmedel.
Knäna låg ibland bara mot de ojämna stenarna. Ett hårt
arbete både för ryggar och knän. Sedan skulle allt hängas
till tork och förstås så småningom också en del strykas.
Sedan kunde ”Tvätt-Hulda” och många andra duktiga
kvinnor gå hem.

Kupongerna var av många slag och svåra
att hålla reda på.
Krig och avspärrning rådde som sagt och därmed ransonering av diverse nödvändiga ting. När det gäller livsmedel är det enklare att räkna upp vad som inte blev kupongransonerat: fisk, potatis och mjölk ransonerades aldrig.
Varför behövdes så mycket krånglig ransonering? Ja,
en anledning var att vi var avspärrade i väster, både tyskar och engelsmän täppte till Nordsjön och Atlanten för
oss med minor och ubåtar. All import där var omöjlig
och i öster rasade krig och import därifrån var av olika
anledningar också helt otänkbar. Vår enda handelspartner var Tyskland med vilka vi hade ett visst och mycket
diskuterat handelsutbyte. Alla vet att vi sålde järnmalm
och fick vissa varor, mest kol, i utbyte. Några så kallade
lejdbåtar kom, efter förhandlingar, igenom spärren några
gånger med bland annat kaffe och en del för industrin
nödvändiga varor. Men de båtarna var inte många eftersom förhandlingar måste föras med de båda krigförande
parterna. Lejdbåtarna var målade med svenska flaggan i
botten för att ubåtarna inte skulle sänka dem.
Men kunde vi inte försörja oss utan import då? Man
undersökte verkligen om jordbruksproduktionen räckte för landets behov att försörja dåvarande 6,5 miljoner
medborgare och fann att tillgången, vid normalskörd,
precis skulle täcka efterfrågan och ibland understiga den.
Ransonering var då nödvändig. Det fanns flera skäl. Den
pris-stegring som man kunde förutse skulle ju oundvikligen följas av en inflation. Genom ransonering sökte man
således undvika både orättvis fördelning och inflation.
Vädret kom också att spela stor roll, liksom bristen på
arbetskraft inom jordbruket genom militära inkallelser.
1940 gav en mycket dålig skörd då en kall vinter följdes
av en torr sommar. Inte nog med detta, utan det följande
året, 1941, fick vi rent katastrofalt dålig skörd. På många
håll fick höstsådden plöjas upp, på grund av otjänlig
väderlek, och sås om på våren. Så följde en torr, varm,
blåsig sommar och när skörden skulle bärgas kom regnen. Mycket ruttnade bort och man räknade med knappt
50 % av normal skörd. Ransonering av nästan alla livsmedel blev en absolut nödvändighet. En följd av de dåliga skördarna var att många kor fick slaktas därför att
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fodersäden blev otillräcklig. För att trygga smör- och
mjölkproduktionen förbjöds tillverkning av tjock grädde och fet ost, vilket naturligtvis var bra för folkhälsan.
Dessutom infördes 1941 en fettstandardisering som
sänkte fetthalten i mjölken, vilket gjorde att mjölken
räckte till flera och att priset stegrades i lägre grad än
det annars skulle ha gjort. Alltså ett ”konstgjort” sätt
att stegra produktionen. Intressant i sammanhanget är
att många läkare då varnade för att det var förenat med
stor hälsorisk med så låg fetthalt. Tiderna förändras och
ibland även vetenskapen, kan man kanske säga.
Det mesta ransonerades alltså och många förbud
infördes. Ett sådant mot privatbilism med bensin och
diesel infördes redan 2 september 1939. Bilarna stod
upp-pallade i garage och lador i nästan sex år. Vi hade en
motorbåt, en vacker i mahogny, som låg och blev gisten
i Palmgrens stora skjul vid Eriksvik lika länge. Kaffeoch te-ransonering kom i mars 1940 och kaffet förblev
ransonerat till 1951. Alla livsmedel var tidigt ”på kort”
som sagt, men även kläder, skor, stearinljus, tvättmedel
och tobak. Ja, visst var det krångligt med alla kuponger
men förmodligen nödvändigt. Jag minns besväret med
kupongerna i fars och mors rörelse. Dels i affärens försäljning, med olika sorters brödkuponger om en kund
köpte någon typ av bröd, dels de anställdas personliga
kuponger och kort. Konditoriet hade 1942/43 omkring
17 personer anställda varav 15 hade maten ingående i lönen och alltså lämnade de flesta av sina kuponger till mor.
De hade nämligen två mål mat om dagen plus kaffe och
kvälls-smörgås. Jag har sett en uppgift om att en husmor
i en fembarnsfamilj 1943 hade 81 olika ransoneringskort
att hålla reda på för att planera hushållet. I det här fallet
hade mor hjälp av en chef i köket men tillsammans skulle
de hålla reda på en ansenlig mängd ransoneringkort, troligen flera hundra stycken. Låter det gnälligt så är det inte
meningen. Det var nog så att man visste att det här skulle
ta slut och man jobbade och hoppades på bättre tider.
Nu är det dags för en rolig och sann historia som
handlar om mig.

Hagatorget, som det såg ut på den tiden när tant
Mathander stod på dess mitt med sin röda kiosk
varje dag. Farbror Wiberg intog samma plats med
sin gula kiosk om helgdagskvällarna.
Ni vet säkert att om det finns ransonering så finns
det också något som kallas ”svarta börsen”. Man köper
kuponger eller varan direkt med pengar. Jag var en ”svarta-börs-haj”. Själv fick jag nämligen då och då hjälpa
till med att klistra brödkuponger på kartor som skulle
skickas in, vart visste jag inte men det var förstås till kristidsnämnden. De hade lämnats av kunder i affären för
bröd som de köpt och skulle ge nytt mjöl till far att baka
mera bröd av. Nåväl, ibland föll en och annan kupong
åt sidan och hamnade i min ficka. Jag hade upptäckt att
man kunde göra affärer. Efter biotid vid nio, om jag varit på bio, dröjde jag mig kvar på Hagatorget. Minns ni
Wibergs korvstånd mitt på torget? Gult. Lördagskvällar

och ibland söndagskvällar. För att köpa en korv med bröd
fordrades en kött- och en brödkupong. Om någon av
Wibergs kunder saknade brödkupong kunde jag ibland
stå till tjänst. Försiktigt stötte jag till med armbågen och
meddelade att jag hade kuponger. Fem öre var mitt pris.
Genom en överenskommelse mellan farbror Wiberg och
mig så räckte detta lagom till ett bröd med senap, utan
korv, hos honom. Ännu känner jag tillfredsställelsen och
hur gott det smakade efter uppgjord affär.

Foto: www.pixabay.com

Höstlövens tid
Kanin var vanligt på alla matsedlar.
1942 blev nog det värsta krisåret. Mörkläggningspapper
måste vi ha för fönstren oftare än förut. Ransonerna blev
mindre, strängare. Köttransonen minns jag var 150 gram
per vecka och kaffet var redan 1941 nere i ett halvt kilo
på 15 veckor. Många surrogat fanns förstås men de flesta
smakade inte gott. Detta med kaffet gjorde mig inte något då men med köttransonen var det nog värre. Kaniner
hade många och det äter jag nog aldrig mera. I en soppa
fick jag en gång smaka rävkött och det var rött och beskt som jag minns det. På restaurangerna dök det upp
både grävling och kråka. Julen 1942 var både tråkig och
mager. Tråkig därför att min mor var sjuk. Mager förstår
man att den var när man läser förslaget till matsedel ur
den veckotidning jag sparat från hösten 1942. Kanin och
kupongfri korv samt diverse fisk, bland annat saltad gädda som lutfisk, fick man nöja sig med på julbordet.
Men kom ihåg efter allt detta att vi har nog aldrig
varit så friska som då, varken fysiskt eller psykiskt. Något
att tänka på kanske.
När mina eventuella läsare har tagit del av dessa kristida problem från 40-talet kan det vara intressant att
jämföra och fundera över nutida likhet och skillnader.

Lars
Nilsson

Hej, vad vill du läsa om i tidningen?
tipsa@soderkopingsposten.se
Söderköpings-Posten

Sakta faller trädens löv
Efter nattens frost
Skimrande som färgpalett
I gult och grönt och rost

Höstens färger kan bedåra
Men ger bud om kyla
Fröet som till ro sig lagt
Lövens täcke skyla
Under mörk och kulen tid
Marken förbereder
För att när solen återvänt
Frö till knoppning leder
Men till dess skall snö och kyla
Över marken täcke ges
Och i stjärnklar vinternatt
Norrskensflammor ses
Genom alla tider har det vävts
Samman årets skiften
Sommar, höst, vinter och vår
Ingen ändrar den bedriften
Tänk hur väl den väven satts
Som ger detta mönster
Efter nästa årstid när på nytt
Vi kan öppna fönster
Varje årstid har sin tjusning
Blott vi ser med hoppfull håg
Och i mörkret skönjer ljusning
Emot sommarns milda våg

Hans
Fredriksson
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SANKT ANNA – EN LEVANDE BYGD

AKTIVITETER | MAT & DRYCK | BOENDE | HANDEL & HANTVERK
HANTVERKARE & TJÄNSTER | RESOR & TRANSPORTER
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Navet i Havet ek. för.
navetihavet@gmail.com
Navet i Havet ek. för.
www.sanktanna.com
Navet i Havet ek. för.
navetihavet@gmail.com
navetihavet@gmail.com

www.sanktanna.com
www.sanktanna.com
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Vi älskar Julen

Håll utkik i brevlådan, i början av december
landar julens bästa kuponghäfte i din brevlåda.
50 butiker, restauranger,
upplevelser och service.
Allt i ett paket!

Vi älskar
Julen

Se mirumgalleria.se för öppettider
under julhelgen!

Gäller till 24 dece
mber 2022

Tuffetåget: Varje lördag kl 11-14.
Norrköpings Lucia: 13 dec kl 17:15.
Paketinslagning i samarbete med Stadsmissionen
1-23 december, tors-fre kl, 14-18 och lör-sön. 11-15.
Juldisco med Mire Mullvad: 10 dec kl. 11-14.

Sätt guldkant på julen!
Lilla Stensätter, Söderköping

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

Varmt välkommen att
kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

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

ÖSTGÖTA

Begravningsbyrå
Den Nära begravningsbyrån

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70
Skönbergagatan 8, Söderköping 0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping 011-28 72 50
De Wijks väg 13, Finspång 0122-211 11
www.ostgotabegravning.se

Adress: Lilla Stensätter 1
Utgångspris: 2 475 000 kr
Visning: Söndag 27/11 enl. ö.k.
EP: 103 kWh/kvm per år

Drömmen om en villa på landet, med närhet till
stan. Ett trevligt hus, 131 plus 18 kvm bo- och
biyta. 4 rok, varav 2-3 sovrum. I markplan garage,
tvättstuga, pannrum samt bastu. Bergvärme från
ca 2010 och enskilt vatten och avlopp innebär låga
driftkostnader. Separat gårdshus för permanentboende med kökspentry och WC-rum. Ett hus
för tonåringen, kontoret eller att hyra ut? Uthus
med carport och förråd samt ett stort växthus
från 2015 för odling eller gemenskap. Vacker och
stor natur- och trädgårdstomt, 2 500 kvm med
härligt högt läge. Bara 3 km eller 5 min med bil
från Söderköping. Huset är förbesiktigat av ägaren.
Friskrivningsklausul mot s.k. dolda fel då ägaren är
ett dödsbo.Välkomna på visning!

Funderar du på att sälja din bostad?
Varmt välkommen att kontakta oss!
Storgatan 2 - 0121 219 20 - www.serander.se

Behöver du en revisor?
Välkommen at
t
kontakta oss!

28 Företagsnytt

Byggmax öppnar byggvaruhus i Söderköping
Har du också undrat över vad som byggs i utkanten
av Fixområdet, mittemot den nya padelhallen? Vi
får ännu en bygghandel i stan, nämligen Byggmax.
Kedjan expanderar och öppnar förutom i
Söderköping också i Åtvidaberg. Sedan tidigare
finns man med butiker i Östergötland; Norrköping,
Linköping, Motala, Finspång samt Mjölby. Över
hela landet finns det 127 varuhus, 45 i Norge samt nio
i Finland.

Jag träffar platschefen Hampus Hoffrén som tidigare
under ett par år varit vice platschef i Finspång.

Hur skiljer sig Byggmax från Jem & Fix som
också är en lågprismarknad med byggvaror?
- Jag skulle vilja säga att vi är en mer komplett byggmarknad, medan Jem & Fix har mer diverse och säsongsvaror, inte bara byggvaror.
Fredagen den 2 december blir det invigningsfest med
20 % rabatt på allt. Nu pågår rekrytering av personal
totalt kommer det att vara fem anställda, plus säsongsanställda. Det mesta av butiksinredningen är på plats såväl
ute som inne och om några veckor kommer varorna.
Det har byggts två stora hallar, den ena med butik,
den andra med byggvaror. På gården däremellan finns
det flera ställ för tryckimpregnerat material, därtill ett
stort tält av permanent karaktär för försäljning av virke.
Öppettiderna blir vardagar 7-18 och dessutom planeras öppettider både på lördagar 9-14 och söndagar 10-14.
- Söderköping är en mycket fin stad, här kommer
vi att trivas. Läget på byggvaruhuset är också bra intill
Fixområdet, nära staden och med bra bilväg så att man
snabbt är ute på E22.
Vi går ut på gården och tar ett foto. Välkommen till oss,
säger Hampus med ett leende.

Åke Serander
Text och Foto

Hampus Hoffrén är platschef på Byggmax i Söderköping.

Välkommen till Österns Stjärna
21
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Tack för att du stödjer
våra företag och
väljer att handla lokalt!

Jag gillar att handla lokalt

Företagsnytt 29
Månadens nystartare: Joel Hellberg

I samarbete med NyföretagarCentrum
Däckhotell
Däckskifte och balansering
Servicebil för arbete på fält

www.anderssonsdack.se
!
a tid
Bok 6 092
8
7
8
073-

Tid att se över
kapell & dynor!

Boka tid för nytt kapell & dynor till nästa års båtsäsong redan nu!
Material till kapell & dynor, hyra symaskin, verktyg till öljetter mm.
Vinterförvaring av kapell & dynor
Öppettider

Tisdag-Torsdag kl.10-18,
Fredag kl.10-16
Lördag kl.10-14
eller Boka tid!

Välkommen!
Kapell & dynor

Fixpunkten, Ringvägen 44, Söderköping
www.tygsparven.se
E-post: info@tygsparven.se
Telefon: 073-87 86 092

Joel Hellberg gick NyföretagarCentrums kurs och startar eget företag i vår.
En artikelserie om nystartade företag i Söderköping i
samarbete med NyföretagarCentrum.
- Joel Hellberg heter jag och är född och uppvuxen i
Söderköping. Färg, form, bild och kreativitet överlag har
nog alltid varit en stor del av min vardag. Tankar om att
starta olika verksamheter har funnits länge med diverse
koncept och idéer. Men nu, till våren, är det äntligen dags
för att både tid och verksamhet känns rätt.
Lite kort om min bakgrund. Jag har en kandidatexamen
från programmet Grafisk design & kommunikation på
Linköpings universitet, som gett mig en gedigen grund
att bygga vidare på. Efter några års erfarenhet i branschen har jag fått en bred kompetens som bland annat
innehåller att bygga hemsidor, varumärkesarbete, sociala
medier, enklare animationer, videoredigering, och design
för skärmar och tryck.

Foto: Privat

Verksamheten jag ska dra igång i vår kommer främst
att rikta sig till små och medelstora förtag, men också
privatpersoner som är i behov av mina tjänster.
Behöver du hjälp med att bygga, underhålla och designa
hemsidor, synas i och hantera sociala medier eller hjälp
med strategi för grafisk produktion av alla dess slag animationer och video eller varumärkesarbete med logotyp
och en grafisk profil, då tror jag att jag kan vara rätt person för dig!
Jag vill slutligen rikta ett stort tack till NyföretagarCentrum för hjälp och rådgivning som varit guld värt.
Jag rekommenderar alla som går i tankar kring att starta
eget att kontakta NyföretagarCentrum.

Joel Hellberg

fynda pynt och julklappar!
vi har fantastiska priser i
butiken så skynda att fynda

öppet måndag-fredag kl. 12-17

välkomna till annikas hus, ågatan 25

AVNJUT
VÅR GODA

JULTALLRIK
Mån - Fre 7:30 - 17:00
Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00 - 16:00

Varm
välkommten

!

Hagatorget, Söderköping
Telefon: 0121-100 52
www.janneshembageri.se

på varandra i julhandeln
ViTänk
tackar
alla våra kunder
och gör era julklappsinköp
för det
gångna
i god
tid innanåret
jul och
Våra
öppettider
under
december
Hjälp oss
lätta
på lagret
vill
önska
enattriktigt
Vardagar 10-18, Lör-sön 10-15
inför vår inventering
10-19,Gott
24-26/12
stängt År!
God21-23/12
Jul och
Nytt
Stor REA 20-25
augusti
God Jul och Gott Nytt År

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

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

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten

30 Serie/Underhållning

Lilla Fruntimret.

Gunilla Dahlgren

Heidi

Heidis lokala serie.

Köp 3 av Kebab/Falafel/Gyros/
Kyckling och få 1,5 liter läsk på köpet!

"Superluciatåg"
En målning från Ola Art.

Ola Niklasson

Erbjudande 2

Köp 3 valfria pizzor
och få en på köpet!

God Jul
Välkommen
&
in tillNytt
oss!
Gott
År

Erbjudandena gäller för avhämtning fram till den 1 februari 2023.

0121-21837
www.kockensgrill.se
Nybrogatan 14
614 30 Söderköping
Följ oss gärna på Facebook

Söderköpings-Posten
Söderköpings-Posten

www.bokstavligtmalat.se.

Maria Hellqvist

Positiv,
Positiv,personlig
personligoch
ochlokal
lokalläsning
läsning
som
värmer
när
kalla
vindar
som värmer när kalla vindarblåser.
blåser.

www.soderkopingsposten.se

Erbjudande 1

Korsord 31
LEGEND

ORGELRÖR PLATTADE TILL

ÖNSKAN
ÖVERJÄSTA
ÖLER

GÅRDSMARK
BLEV
BOFAST

KOLLOSALA

John Hennings

- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
www.hennings- fysio.se
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Jocke Johnson, Söderköping
Bertil Gustafsson, Ringarum
Sören Kjellgren, Ringarum
Caroline Kelly, Ljungsbro

B L Y G E R Vi gratulerar vinnarna!
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E O N Britt Rundvall, Norrköping

K E R A M E

HOSTIAN

A D
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LIGATUR
I SPANSKAN
RUMMET

R R Storgatan 2
A N S L A G 614 30 Söderköping

S Å G A R B E T E

E D

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

Lämna in din lösning

VIDHOPPFACKADES UNDER SNACKI FABEL
PÅ
ET

Y X A N
PENNINGBIDRAG

• Logotyper
• Grafiska profiler
• Tryckt marknadsföring
• Sociala medier
• Copywriting
• Journalistik
• Hemsidor
• Annonsproduktion
• Marknadsjuridisk
rådgivning

Tel. 0738-13 33 60 • www.hjarteresse.com

FJÄLLKO

KLÄDDA

Tel.
0121-148
49 Linköpingsgatan
Prästgatan7,4,614
61434
30Söderköping
Söderköping
070-922
92 19
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Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

Malmqvists Plåtslageri AB

Tänker du byta tak?
Plåt, tegel eller papptak
Kontakta oss för en
kostnadsfri prisuppgift
Telefon: 0709-56 77 23
info@malmqvistsplatslageri.se
Berga 1 Söderköping

Nytt nummer
ute i februari
Söderköpings-Posten

Allt för båten hittar du hos Marin och fastighetsservice i Söderköping - www.marinofastighet.se

GULDKANT

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

GULDKANT

