
HESTHOLMABLADET
nr 2 juni 2021

Fritt fram för picknick i trädgården
Nu är det sommar!

Tidningen känns rikare än någonsin. Åtminstone har
det varit extra petigt att få med så mycket som
möjligt. Barnen på Ellen Keys förskola utforskar djur
och fritidshemmet Rödingen natur. Läs gärna om
hallonodlingen i Broby, hamnstugan, Hästholmens
historia eller den nyrenoverade minigolfbanan.

Hästholmens bygdegård och byalag har haft årsmöte.
Året som gått har styrelsen fyllt enligt tesen “Ställ
inte in, ställ om”. Kan man inte vara inne i bygde-
gården ordnar man aktiviteter utomhus - plogging,
Reko-ring, digitala möten och återbruksdag.

En verksamhet som startat på grund av pandemin
men som förhoppningsvis överlever den är Byalags-
hjälpen. I sommar kan den bilfrie, som inte kommer
ner till hamnen, få skjuts ner för att få njuta av vårt
innanhav, äta på Vätternskutan, stanna för en glass
på 31:an, njuta av miljön i Hagabergs trädgård eller
rasta vid hamnstugan (bygdegårdsföreningens idé).

Bygdegårdsföreningens och byalagets nya styrelse
består från vänster av de ordinarie ledamöterna
Stephan Redman (sekreterare), Gunnel Kellander
(bokningsansvarig), Camilla Linusson (ordförande),
Birgitta Hellman-Magnusson, Elisabet Samuelsson,
Marianne Bremer (kassör) och Petter Frid samt
ersättarna Timothy Karlsson och Nemo Wasén. Tre
ersättare saknas på bilden: Sven-Arne Johnsson,
Irma Aspblom och Fredrika Roth.

Hestholmabladet önskar att du får en skön sommar!
Tyvärr måste vi fortfarande tillägga: Fortsätt att hålla
avstånd!                             Redaktionen genom Katarina

Tavla målad av Nisse Andersson, uppväxt i hamnstugan.

Nu blir det fritt fram att ha picknick på berget där den omdis-
kuterade hamnstugan står. Ödeshögsbostäder (ÖBO) har be-
slutat att göra trädgården tillgänglig för allmänheten i
sommar.
- Vi kommer att ställa ut rastbord på hamnstugans gräsyta,
säger Karl-Gustav Johansson (c), ordförande i ÖBO.

Nu kan fler ta del av den fina utsikten över hamnen och de
röda båthusen. Det ser inbjudande ut att slå sig ned på en
picknickfilt här. Eftersom hamnstugan står outhyrd i sommar
passar ÖBO på att göra trädgården tillgänglig för besökare.

Det är ännu inte klart vad som ska hända med hamnstugan i
framtiden. ÖBOs planer att sälja hamnstugan har väckt kraf-
tiga protester. I oktober hade Hästholmens byalag ett möte,
där man enades om att skicka en skrivelse till kommunen där
man krävde att försäljningen skulle stoppas och att kommun-
en skulle utreda hamnstugans kulturhistoriska värde. Byalag-
et ville också bli involverad i hamnens fortsatta utveckling.

Kommunledningen har tagit intryck av protesterna. Det för-
klarade kommunalrådet Annicki Oscarsson (kd) på ett digitalt
informationsmöte i Hästholmen i mars. Det har lett till att
ÖBO har stoppat försäljningen, åtminstone tillfälligt.

Så här beskriver Annicki Oscarsson läget just nu:
“Vad gäller hamnstugan så är frågan för tillfället pausad och
inget händer just nu. Skrivelsen från Hästholmens byalag var
en del i att frågan lyftes i kommunstyrelsen och att dialog
förts med Ödeshögsbostäder. Försäljningen av hamnstugan
pausades så att vi skulle få utrymme till dialog om hur vi ska
ta frågan vidare, där frågan om att q-märka är en del. Kom-
munen och Ödeshögsbostäder kommer återuppta samtalen
efter sommaren.”                                                                      Birgitta
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Hästholmen - en plats året runt

Vi flyttar in

Vi hälsar dem alla välkomna!

Det händer en hel del i Hästholmen där Ödeshögs
kommun eller Ödeshögsbostäder (ÖBO) är en aktör.
Hestholmabladet har i regel en artikel där vi får senaste
nytt eller statistik på vad som har hänt. Denna gång väver
vi ihop information i form av svar på frågor med
information på ett byalagsmöte och några telefonsvar.
Om hamnstugan finns en positiv nyhet på första sidan.

Hamnen med omnejd
Den första frågan är öppen: Vad händer i hamnen och
hos ÖBO? Peter Kenell, vd på ÖBO, svarar:
I hamnen blir det 3-timmars parkering dygnet runt till
och med september samt parkeringsövervakning med
hjälp av Securitas. Ställplatserna är borttagna och vi
hänvisar till befintliga platser hos lokala företagare.

Betalning kräver en mobiltelefon och kan ske med app
eller sms och kostnaden 15 kronor per timme. Den som
hyr en stuga parkerar gratis. Det är också gratis att ställa
bilen på parkeringen vid Stationsvägen och där kan bilen
stå längre än tre timmar. Det ska komma en tydligare
skylt till denna parkering.

De för Hästholmabor opraktiska cykelställen är om-
målade. Kajakerna flyttar till båthusen och får en egen
iläggningsramp. Soporna kan nu läggas i två tunnor av
modell Bigbelly där de pressas ihop efter hand och där
ÖBO får en signal när det är dags att tömma tunnan.

På byalagsmötet blir gästhamnen en stor fråga. Mötet
anser att det är viktigt att det finns tillräckligt många
gästplatser och att de är tillräckligt stora och djupa.
Roddbåtar gästar sällan hamnen. Kreativt båtfolk har en
lösning på det problem som uppstår när ytterligare en
stor båt får permanent plats.

Deltagarna på byalagsmötet får också information om
 Förslag om vad som ska finnas på ställplatsut-

rymmet i stället för husbilar.
 Kommande asfaltering, ytterligare p-platser och

en rondell.
 Återvinningens återkomst – vi vill ha Sveriges

snyggaste sopstation.
 Konstverket vid Alvastrakorset är nerpackat men

ingen vet var.
 Vätternrummets framtid.

Laddstolpar
På frågan “Vad finns att säga om laddstolpar i Häst-
holmen?” svarar Peter: Laddning för elbil för hyresgäster
hos oss rekommenderar vi laddbox som installeras av
behörig elektriker. Boxen tar man med sig när man flyttar.
Vi har väldigt få som efterfrågar laddel än så länge.

I framtiden när det blivit vanligare så räknar vi med att
installera laddstolpar tillsammans med någon extern
aktör och där du som kund ansluter dig till deras betal-
ningslösning. För allmänheten finns det inga planer eller
budgeterat för laddstolpar i nuläget. Diskussionen kom-

Helena och Stig Thorn flyttar in i Alvastrahus 1.
Torgny Wahlström och Kerstin Nilsson bor i

Alvastrahus 15.
Pia Leola bor i Alvastrahus 16.

Åse Wännerstam har flyttat till Alvastra Grindstuga.
Ellen Hultman och sonen Nikolai flyttar till

Villagatan 6.

mer snart att vara om vi ska ta betalt i de publika
laddstolpar som finns då marknaden finns.

Brevlådorna hos ÖBO
Hyresgästerna på tre gator har fått nya brevlådor. I
Hästholmen har vi lantbrevbärarservice vilket bland an-
nat betyder att man kan använda sin brevlåda till avgå-
ende post. Postnord har också tagit bort alla gula brev-
lådor. Den närmaste finns nu på Sverkerstigen.

De nya lådorna är smala och låsta. När man frågar
brevbäraren hur boende där ska göra med avgående
post blir svaret “Gå till brevlådan på Sverkerstigen. Eller
möjligen går det att hänga brevet utanpå brevlådan.”
Brevbäraren säger också att det tar längre tid att dela ut
posten nu och att Postnord inte har fått ge synpunkter
inför förändringen. De boende, som jag har talat med,
ser de nya brevlådorna som en försämring.

Hur har ÖBO tänkt det ska fungera med avgående post?
Peter svarar: Brevlådorna vid Alvastrahus och Dr Frödins
väg har bytts ut med anledning av att de var slitna och
saknade lås. De vid AH har dessutom flyttats då tidigare
lådor var uppsatta ovanför cykelställ. Nu har lådorna
fått en bättre placering som också fungerar bättre
logistiskt för brevbäraren. Vi har haft kontakt med
Postnord gällande placeringarna både i Hästholmen och
i Ödeshög och lådorna är utefter den modell som Post-
nord rekommenderar. Vi har än så länge bara fått in posi-
tiva kommentarer från våra boenden men om du hör
något annat be dem ta kontakt med våra bovärdar.”

Man kan diskutera var problemet ligger. Om det är
kontakterna mellan boende och hyresvärd eller inom
Postnords administration. För brevbäraren, som redan
har en lång tur, tar de nya lådorna längre tid att stoppa
post i. En hyresgäst berättar hur de med möda får trycka
in måndagsreklambuntarna. Man kan också vända på
det hela och fråga sig hur man minskar de negativa
effekterna med de nya lådorna. Ett förslag är att på de
tre platserna sätta en gemensam öppen låda för av-
gående post.       Katarina
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Hästholmen har en spännande historia som går
tillbaka ända till Heliga Birgittas tid på 1300-talet.
Den lilla byn, som hade en betydelsefull hamn,
fick status som stad under folkungatiden. Det
baseras på att orten hade ett sigill (se sid 1) och
kallas “villa forensis” i ett dokument från år 1300.

Hästholmens hamn var viktig för Alvastra kloster,
som fraktade varor och byggmaterial den vägen,
och som sedan drogs på oxkärror upp till klostret.
Troligtvis fanns en marknadsplats vid hamnen, där
varor kunde säljas och köpas.

På den tiden var hamnen inte utbyggd, utan
båtarna fick lägga till vid berget som fyren står på,
som då var en ö i bukten.

Tingsplats
Under 1300-talet nämns i gamla dokument att
Hästholmen hade en kyrka och en borg, men
framför allt vittnar bevarade dokument om
Hästholmen som tingsplats. Det visar på ortens
betydelse i gångna tider.

Det har aldrig gjorts några arkeologiska utgräv-
ningar i Hästholmens ursprungliga by, som var
koncentrerad till omgivningarna närmast hamnen.
Det är anledningen till att man inte vet var
tingsplatsen låg.

Man har hittat vissa fynd som tyder på att kyrkan
låg på en plats nära Västergården. Platsen kallas
för “kapella-tomten” i gamla dokument och ägdes
av Alvastra kloster.

Den dåtida borgen låg på berget där fyren står idag. Borgens
läge framgår av äldre kartor, där fyrberget benämns “Hus-
backen”. Hus är det medeltida begreppet för fäste eller borg.

Mycket talar för att det var en borg byggd i trä, som var helt om-
given av vatten. Här bodde riddaren Gerhard Snakenborg under
andra hälften av 1300-talet. Han var utsänd av Albrekt av Meck-
lenburg, som var kung i Sverige då. Under denna period blev
Hästholmen ett regionalt förvaltningscentrum, som omfattade
Lysings, Dals samt troligtvis även Aska och Vifolka härader.

Kung Albrekts regenttid tog slut 1389, och därefter förföll
träborgen. Men lämningar i form av skifferbitar, tegelgrus och
stenformationer har hittats på platsen. Hästholmens “storhets-
tid” under tidig medeltid blev kortvarig. Vid sekelskiftet 1400
blev Vadstena stad och tog då över rollen som handelscentrum
och den viktigaste hamnen vid östgötska Vätternstranden.

Men Hästholmen fick ett nytt uppsving vid mitten av 1800-talet,
då sjöfarten blev livligare och hamnen byggdes ut. År 1860
uppfördes det äldsta och ännu bevarade hamnmagasinet. Ång-
båtar trafikerade hamnen dagligen. Samhället växte och fick
två järnvägslinjer, en smalspårig och en normalspårig, som båda
ledde ner till hamnen. Gods och resande tog tåget till hamnen
och fortsatte sedan med båt till Hjo på andra sidan Vättern.
Passagerartrafiken upphörde 1958, men godstågen rullade några
år till. 1980 revs hamnspåret. En epok var till ända.          Birgitta
Källor: Henrik Klackenberg, Hästholmen, Medetidsstaden 59, utgiven
av Riksantikvarieämbetet 1984.
Strövtåg i Lysingsbygden, utgiven av Ödeshögs kommun, 1968
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Cirkus för Hästholmens barn
Clownen Vicke (Björn Hanell) har vilat sig i många år nu
borta i Soldalen (alldeles för länge), men nu är det dags
att vakna till liv och förgylla tillvaron för barnsliga i alla
åldrar.

Några dagar efter att restriktionerna öppnat upp till
femtio sittande publik, slår Vicke ti ll och ordnar
cirkusföreställning för Hästholmens barn. Eleverna från
fritidshemmet Rödingen och de äldsta barnen från Ellen
Keys förskola blir bjudna på genrep i Hästholmens
bygdegård en solig dag i början av juni.

Vicke skojar friskt med barnen, han uttalar ord bakoch-
fram och uppochner, misslyckas med vartenda trolleri-
trick och verkar ha någon smuts i öronen. Barnen skrattar
och tycker att det är tokigt och dråpligt. Emellanåt kliver
han ner från scenen för att busa med både pedagoger
och barn.

Föreställningen håller på i cirka 45 minuter, och barnen
är väldigt nöjda när de går därifrån med varsitt idolport-
rätt i handen. Clownen Vicke har nu planer på att ge sig
ut på turné. Han väntar på att bokningarna ska rulla in.
- Vi får se vem som hinner först, som han säger. Den som
känner någon att tipsa eller själv vill boka kan mejla till:
bjorn.hanell@home.se           Camilla

Att vara medlem kostar 100 kr,för familj 150 kr
Bankgiro: 331-3558 Swish: 123 515 25 66

Skriv din mailadress vid medlemskap

Ombergsbodens fjorton tunnlar vid Stora Broby dignar
av blommande hallonbuskar som är på god väg att bli
hallon. I en av tunnlarna växer små jordgubbsplantor. På
andra sidan vägen breder ett fält av jordgubbar ut sig.
Det är Andreas Kronheds livsverk vi ser ut över. Andreas,
som tragiskt omkom i en olycka i början av mars.

För familjen Kronhed finns en stark förhoppning om att
arvet ska finnas kvar, drivas och utvecklas i Andreas anda.
Det är med stor tacksamhet som familjen nu ger Åsa och
Thomas Orrenius förtroendet att förvalta odlingen.

Åsa och Thomas arrenderar odlingen och ger sig in på
helt okänd mark. Att sköta hallon är inget som de tidigare
har kunskap om, utan de får lära sig allt från grunden. I
vanliga fall driver de Alvastra Kungsgård med växtodling,
naturbeteskött och äggproduktion. Några av de tidigare
anställda är kvar på hallonodlingen och familjen Kronhed,
plus hjälpsamma vänner och kollegor till Andreas, bidrar
med ovärderlig kunskap och hjälper till att stötta upp.
Alla har varit oerhört hjälpsamma.

Odlingen sköts så miljövänligt som möjligt, det används
i första hand biologiska medel och rovkvalster som äter
skadeinsekter, annat tas bara till om det finns behov och
inte finns något annat alternativ.

I tunnlarna varvas olika sorters hallon som ger kontinuer-
lig skörd under säsongen. Tre nya tunnlar håller på att
byggas. Självplockningen kommer att öppnas någon gång
i juli. För att hålla sig uppdaterad kan man gå in på fb-
sidan Ombergsboden eller kika in på hemsidan ombergs-
boden.se. Hallon och jordgubbar kommer även att säljas
i äggboden på Alvastra Kungsgård.

Tillgängligheten för alla plockare är god. Tunnlarna som
är 120 meter långa har breda gångar så även barnvagnar
och rullstolar kommer fram. Att plocka hallon är en rolig
aktivitet för alla åldrar!

Åsa och Thomas välkomnar alla gamla och nya hallon-
plockare och ser fram emot en fin säsong!           Camilla

Hallonodlingen lever vidare

Mountainbike på Omberg

Guidade turer, uthyrning och prova-på
Guidade kajakturer och vandringar

info@woodsandwater.se
0730 289 290

www.woodsandwater.se

Varje tisdag i udda vecka kl 18-18.30
Beställ via Facebook-gruppen
Reko Hästholmen Konsument
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Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
Bygdegård & Byalag och trycks hos ABF

Bladets adress: Hestholmabladet
c/o Ljungholm, Tägnegatan 6,

599 93 Hästholmen

Den nya parken ligger lite hemligt bakom
Västra Tollstad kyrka. En liten park som har
formen av en pilgrimskrans. En cirkel av pärlor
som representerar olika ord, förkortat
FETBLAD; frihet, enkelhet, tystnad, bekym-
merslöshet, långsamhet, andlighet och
delande. Ett ord för varje dag i veckan.

Varvat med blomsterlådor och bänkar att sitta
på blir det en inbjudande helhet. Tanken är
att den som önskar kan komma och promenera
en stund, reflektera över en pärla eller se ut
över bygden och bara vara en stund. En plats
för kontemplation helt enkelt.

Idén till parken kom från församlingspedagog
Jenny Egerborn för fem år sedan, för att locka
fler att besöka kyrkan “på fel sida vägen” om
Vättern och Omberg. Och nu står den alltså
klar och väntar på att bli välbesökt! Camilla

Pax et bonum - “Frid och
allt gott” på pilgrimsspråk

Vid två tillfällen under maj månad fick fritidshemmet Rödingen äran
att inventera småkryp och växter ihop med Kjell Antonsson, biolog från
Länsstyrelsen.

Det var superkul att håva med fjärilshåv och slaghåv och oerhört spän-
nande att lära sig om olika arter. Vi fick till exempel lära oss att det finns
4400 arter skalbaggar i Sverige. Att det finns en myra som heter lacksvart
trämyra som luktar starkt av apelsin. Att blomkrabbspindeln kan byta
färg som en kameleont. Att bokbladen är ludna när de slår ut och att
eken skjuter vattenskott när den blir stressad. Vi fick lära oss hur man
håller i fjärilar och kopparödlor så att man inte skadar dem.

Första gången håvade vi vid Almalyckan, grillplatsen efter Turist-
hotellet. Barnen var rejält intresserade och höll koncentrationen uppe
i hela tre timmar. En pojke i årskurs 1 som vill bli biolog när han blir stor,
ropade till sin mamma när hon kom för att hämta:
- Detta är den bästa dagen nånsin!

Andra gången tog vi en härlig vandring från Djurledet till Höje Äng.
Denna gång fick vi lära oss mer om blommor, blomsorter som jungfrulin,
storrams och vårärt. Vi mumsade i oss gökärt, gullviva, viol, harsyra,
kirskål och späda granskott.
-Går den att äta? sa barnen om varenda blomma Kjell visade.

Vi är så tacksamma att vi fick vara med om detta och hoppas att Kjell
även nästa år vill lära Rödingenbarnen om naturen trots att han då har
gått i pension. Kjell har denna sista sommar som anställd uppdrag att
inventera alla arter på Omberg. Det är därför det nu står en massa
färgglada byttor och hänger genomskinliga skivor i träden, det är “fällor”.
Vi kan konstatera att det är ett oerhört artrikt område!      Camilla

Rödingen inventerar
artrika Omberg
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Titta efter NYA HÄNDELSER - och
eventuella ändringar eller inställda äventyr

- på bygdegårdens anslagstavla vid
Mackaplan eller på bygdegårdens hemsida!
Skriv “Hästholmens Bygdegård” i Googles

sökfält så kommer hemsidan överst i listan.

Juli

Återkommande aktiviteter
Alla dagar i sommar: Hästholmens Stadsvandring med
skyltar vid 28 hus. Välkommen att lära dig mer om
byggnaders historia. Var låg den gamla järnvägsstation-
en? I vilket hus fanns det ett mejeri? Vad hände med
stationshotellet? Hur många verksamheter har funnits
i Götalund (Gröna Huset)? Skaffa en karta i Turistbyrån
i hamnen och ta en promenad genom samhället och läs
på skyltarna om husen och dess historia.

Udda tisdagar kl 18-18.30 under hela sommaren: Reko-
ring vid Stationsvägen. All handel sker i förväg via fb-
gruppen Reko Hästholmen Konsument.

De nio helgerna i juli och augusti kl 9-17 står Västra
Tollstad kyrka öppen för besök, bön och ljuständning.

Juni
27 juni-1 juli kl 19 varje kväll, Bygdegården. Teater: Med
tapper hand, en turnerande one-woman-show om
kamplust och motstånd som tar avstamp i Ellen Keys liv
och gärning.

Utifrån en mix av nyskrivet material, Ellen Keys egna
texter, kampsånger och personliga reflektioner kring
tematiken, presenteras ett verk som diskuterar vad det
innebär att gå sin egen väg, varifrån modet att tänka
nytt kommer och vilken roll kampen spelar, för sam-
hället och individen.

Text: Pernilla Göst Regi: AnnaKarin Hirdwall På scen:
Lena Lagerlöf. Biljetter: 150 kr/person. Föreställningen
rekommenderas från 15 år. Biljettförsäljning via mejl:
medtapperhand@gmail.com.

Onsdag 30 juni kl 19, Västra Tollstad kyrka. Sommar-
musik, Mellan himmel och jord. Ett somrigt program
med sånger ur kyrkorepertoaren, svenska romanser och
visor tillsammans med klassisk gitarrmusik. Rasmus
Ringborg sång, Samuel Edvardsson gitarr.
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1 juli kl 19 Teater i bygdegården - se 27 juni!

Söndagarna 4 och 18 juli kl 16.30, Hamngatan 31
Rundflyg med helikopter! För info: se annons sid 10

Frågor: helikopter.rundflyg@outlook.com

Tisdag 6 juli kl 19, Bygdegården Filmklubben Hästholmen
visar: Midsommar (2019) ©Nordisk Film. Dani och Chris-
tian är ett ungt amerikanskt par vars förhållande håller på
att falla samman. Dani följer med Christian och hans
vänner på en resa till en avlägsen liten by i Sverige, där de
deltar i ett traditionellt midsommarfirande. Men deras
semester blir något helt annat än de någonsin kunnat vänta
sig. Drama/rysare. Popcorn och dricka till försäljning. 140
min. Eftersamtal med enkel fika för de som önskar.
Medlemskap i filmklubben kostar 120 kr  för resten av året.

Onsdagarna 7 och 21 juli, Sverkersgården på Omberg
Kultur- och kortare naturvandring vid Sverkergården på
Omberg. Om livet på medeltiden, kungamord och
Östgötarnas heliga berg. Guide Åse Wännerstam. Kostnad
100 kr. Bokas på Wettersagas hemsida: www.wettersaga.se

Torsdagarna 8, 15, 29 juli och 5, 12, 19 augusti Guide vid
Pilgrimsparken vid Västra Tollstad kyrka kl 15-18. Pilgrims-
vandring kl 18 till Alvastra och mässa kl 19. Frågor: Tomas
070-298 55 72, Jenny 072-218 60 28.

Lördag 10 juli kl 15, Mackaplan. Invigning av måsen på
Hästholmaskylten. Lasse Andersson har snidat och Göran
Axelsson har målat en ny mås till skylten. Det firar vi med
invigning och underhållning. Ta med eget fika och egen
stol, provisorisk scen byggs upp och publiken bjuds på
blandad kompott av dikt och musik.

Onsdagarna 14 och 21 juli kl 19, Bygdegården. Hjälp oss
tömma frysen! Vi bjuder på gratis fika och trevlig samvaro
tills fikabrödet tar slut. Utomhus vid uppehållsväder.

Torsdag 15 juli kl 19, Ellen Keys Strand. Kulturafton:
Textilierna på Strand. Tina Ignell är chefredaktör på Väv-
magasinet, en tidskrift som bl a skriver om textilkonst,
vävning och aktuella utställningar. Hon har inventerat
textilierna på Strand och arbetat med rekonstruktioner
av de original hon funnit. Pris 80 kr för medlemmar, 120 kr
för icke medlemmar. Kontant/swish. Anmälan till: Gun-
Britt 0730 59 38 50 eller Majken 0735 99 54 48 senast 13 juli.

24 juli kl 11-16, Marknad på Hagaberg! Vill du sälja något,
grödor, närprodukter, hantverk? Det finns bord ute framför
butiken, bord eller hyllsektion i butiken samt bord i växt-
huset att hyra. För information och intresseanmälan mejla
till hagabergstradgard@gmail.com (Christina Korsell).

Söndag 25 juli kl 18 Friluftsgudstjänst i hamnen

Tisdag 27 juli första start kl 10, Hästholmens hamn.
Oldringen - veteranrally för MC äldre än 1952 års modell.
Deltagaravgift 150 kr, inkl kaffe, fralla och lättare förtäring
efter banan, minnesplakett och priser. Anmälan senast 21
juli till Arne: 0730 51 42 63.
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Söndagarna 1 och 15 augusti kl 16.30, Hamngatan 31
Rundflyg med helikopter! För info; se annons sid 10

Frågor: helikopter.rundflyg@outlook.com

Tisdag 3 augusti kl 19, Bygdegården Filmklubben Häst-
holmen visar: Green Book (2018) ©Nordisk Film. När
utkastaren Tony Lip tillfälligt befinner sig utan arbete, går
han med på att köra musikern Don Shirley på en tvåmåna-
ders turné i djupaste amerikanska södern. De har olika
uppfattning om allt från mat till musik, men finner snart att
de befinner sig i en värld som ser ner på dem båda - och där
börjar en oväntad vänskap. Popcorn och dricka till försälj-
ning. 124 min. Eftersamtal med enkel fika för de som önskar.
Årligt medlemskap 120 kr.

Torsdag 5 augusti kl 19, Ellen Keys Strand. Kulturafton: Glöd
och visdom. Lars H Gustafsson, barnläkare och barnrätts-
kämpe, föreläser utifrån sin bok om tre kvinnor. En av dessa
är Ellen Key som varit hans vägvisare i frågor om barns
rättigheter. Pris 80 kr för medlemmar, 120 kr för icke
medlemmar. Kontant/swish. Anmälan till: Gun-Britt 0730
59 38 50 eller Majken 0735 99 54 48 senast den 3 augusti.

Lördag 7 augusti kl 10-17, Hästholmens hamn. KRÄFTANS
DAG! Aktivitetsdag i hamnen för hela familjen! Kräftfiske
från land 60 kr heldag / 30 kr halvdag, tävling: “Vem fångar
största kräftan?”. Marknad med närproducerat och hantverk.
Underhållning av lokala talanger. Miniatyrsegelbåtskapp-
löpning. Aktion Rädda Vättern (ARV) på plats för att svara
på frågor om Vättern. Vill du boka marknadsplats à 100 kr?
Kontakta Camilla: 070-388 73 62.

Lördag 7 augusti kl 10 - 18 Hagabergs Trädgård har öppet
växthus med viss försäljning.

Lördag 14 augusti start ca kl 10, Hästholmens hamn.
Hästholmens Båtklubbs årliga regatta. Kom och heja på
snygga segelbåtar som tävlar i kappsegling.

Torsdag 19 augusti kl 19, Bygdegården. Kulturafton: Starka
kvinnor i en svår tid. Kalle Bäck reflekterar och kåserar om
vad kvinnor hade för roll i de tider då de stred för att bli
myndiga, få rösträtt och mycket annat. Pris 80 kr. Kontant /
swish. Anmälan till: Gun-Britt 0730 59 38 50 eller Majken
0735 99 54 48 senast den 17 augusti. Biljettsläpp den 1
augusti. Ett samarrangemang mellan Ellen Key-sällskapet
och Hästholmens bygdegårdsförening.

Söndag 22 augusti kl 12 - 16, Fyrens Dag. Hästholmens fyr
öppnar upp för allmänhet att klättra upp och se på utsikten.

Söndag 29 augusti kl 10, Strandstädning från Strand till
Guldkusten. Vi samlas vid Sverkerkapellet kl 10 och går
vidare bort till trappan före Ellen Keys Strand och städar
sedan stenstränderna mot Hästholmen. Vid Guldkusten
bjuds alla deltagare på välförtjänt fika.

Ett samarrangemang mellan Hästholmens Bygdegårds-
förening och Aktion Rädda Vättern. Alla samhällen runt
Vättern uppmuntras att städa stränderna denna dag.

Tisdag 7 september kl 19, Bygdegården Filmklubben
Hästholmen visar: En kvinna bland män (2018)
©Nordisk Film. Ruth Bader Ginsburg, en ung små-
barnsmamma och advokat kämpar i en värld helt
dominerad av män. När Ruth tillsammans med sin
man Marty tar sig an ett banbrytande fall, vet hon
att det för alltid kommer att förändra hur dom-
stolarna och USA ser på könsdiskriminering. Popcorn
och dricka till försäljning. Eftersamtal med enkel fika
för de som önskar. Årligt medlemskap 120 kr.

Onsdag 15 september kl 13-15, Bygdegården.
Änt ligen startar vi igång igen!  Sopplunch 50 kr,
inklusive fika. Alla är välkomna!

Lördag 18 september kl 14, Bygdegården. Föredrag
Ulrika Knutson “Hvarför skola kvinnor vänta”- Ellen
Key, Elin Wägner och den besvärliga rösträtten. För
exakt 100 år sedan fick kvinnor för första gången gå
till valurnan och rösta. Det var resultatet av en
mångårig kamp ledd av flera starka kvinnor, bland
andra Ellen Key och Elin Wägner.

Författaren och journalisten Ulrika Knutson berättar
om segt motstånd och stridbara pionjärer, om den
modiga kamp som förs för demokratins genombrott.

Ulrika Knutson är aktuell med boken “Den besvärliga
Elin Wägner (2020). Hösten 2021 kommer en utvid-
gad upplaga av “Kvinnor på gränsen till genombrott”.

Biljetterna släpps den 1 september. 100 kr, inklusive
fika. Anmälan sker senast den 16 september till:
Gun-Britt 0730 59 38 50 eller Majken 0735 99 54 48.
Endast förbokning.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

September

S/S TRAFIK, ångfartyget stationerat i Hjo, vill sända en
sommarhälsning till Hästholmen! Tyvärr kommer det
inte gå någon tur denna sommar på grund av att
hantverksmässan i Hjo är inställd. Men de satsar
istället på att komma två gånger nästa år! I början av
juli 2022 för tur över till västra sidan med anledning
av hantverksmässan. Och 24 juli under Det stora
folknöjet, då de hoppas kunna erbjuda båtturer ut till
Per Brahes olycksplats. Trafik kommer att köra turer
på hemmaplan i sommar: https://sstrafik.se/



8 Djur av olika slag gör barnen
på Ellen Keys förskola nyfikna

Byalagshjälpen Hästholmen finns på Facebook.
Du kan också ta kontakt med följande personer:

Birgitta Hellman Magnusson, 0703-102855,
birgittahellmanmagnusson@gmail.com

Gunnel Kellander, 070-3223024,
gunnel.kellander@gmail.com
Camilla Linusson, 070-3887363,
camilla.linusson@outlook.com

Byalagshjälpen lever vidare

På Ellen Keys förskola har vi sett oss omkring i våra vackra
omgivningar under våren och försommaren. Barnen har
letat efter myror, lyssnat på fåglar och sett vackra
blommor i olika färger. Djur av olika slag gör barnen
nyfikna och de är vetgiriga och lär sig snabbt namnen på
både växter och djur. Att talgoxen säger “Visingsö-
visingsö-visingsö”, att myror är starka och bra på att
samarbeta och att blommor och träd har knoppar innan
de slår ut har barnen fått koll på.

Barnen skapar ofta på förskolan och tre tavlor har delats
ut till olika platser i samhället.

Vi önskar alla Hästholmabor en riktigt skön sommar!
Ellen Keys förskola genom Eleonor Felixon

Hästholmens bygdegård & byalag kommer att utveckla
stadsvandringen. Vi ska beställa hem nya väderbe-
ständiga skyltar i plåt, som kan stå ute året om. På
själva skyltarna kommer QR-kod att läggas till så att
man kan lyssna till personliga berättelser. Texten
kommer att komprimeras, men allt kommer att kunna
hittas på vår hemsida för den som vill gräva djupare
om varje hus.

Några av er kommer att bli kontaktade av oss för att
spela in era historier. Hör också gärna av er om det är
något speciellt som ni själva vill förmedla om något
hus i Hästholmen.

Vi har till vår glädje blivit beviljade 40 000 kronor från
Ideell Kulturallians och 28 500 kronor från Ödeshögs
kommun till projektet. Ödeshögsbostäder kommer
också bidra med en summa plus jobbet att installera
skyltarna.

Detta projekt kommer att pågå under flera år, ni
kommer lite då och då att märka att nya tjusiga skyltar
poppar upp här och där.      Camilla

Förarbetet med den
uppdaterade stadsvandringen

är i full gång



 9Nu är tomtförsäljningen igång
Nu är tomtförsäljningen på gamla stationsområdet i
Hästholmen igång. Sex villatomter om cirka tusen
kvadratmeter är till salu. Det har även gått ut en markan-
visning om grupphusbebyggelse på området.

Intresset för villatomterna är stort. Utgångsbudet per tomt
är 300 000 kronor, men på en av de båda tomter som först
lagts ut pågår budgivning.
-Det är helt klart en covid-effekt, nu vill fler flytta ut på
landet, säger Niklas Odeheim, teknisk chef i Ödeshögs
kommun.

Tomterna, som säljs av Länsförsäkringar Fastighetsför-
medling, kommer att läggas ut till försäljning två i taget.
Bygglov ska avse ett bostadshus med permanent standard.

Förutom villatomterna finns även en större tomt där
kommunen vill ha en annan bebyggelse.
-Vi tänker oss någon form av gruppbebyggelse, marklägen-
heter eller radhus, mindre bostäder som blir ett komple-
ment till villorna, säger David Svensson, mark- och exploa-
teringsingenjör i Ödeshögs kommun.

En så kallad markanvisning har gått ut till exploatörer, som
får lämna förslag på hur en sådan bebyggelse ska kunna
utformas.
-Det finns en efterfrågan på lägenheter i Hästholmen, både
från äldre som redan bor i samhället, men som skulle vilja
flytta från villan till ett mer anpassat boende, men också
från människor utifrån som önskar flytta till Hästholmen,
säger David.

Han betonar att det handlar om att få till fler permanent-
boende i Hästholmen. Så här skriver kommunen i
markanvisningen: “Visionen är att området har en positiv
påverkan på sin omgivning, gestaltningsmässigt men också
att det skapas flyttkedjor inom Hästholmen som bidrar till

en mer dynamisk bostadsmarknad med fler permanent-
boende i Hästholmen.”

Eventuella exploatörer har till mitten av augusti på sig
att lämna in sina förslag. Därefter ska de utvärderas av
kommunen, som skriver att de kommer att ta stor hänsyn
till hur förslaget uppfyller kommunens vision för
området.

Nu är det också klart att det blir Tranås anläggningsser-
vice som kommer att ansvara för markarbetena, som
består av anläggandet av nya gator, ledningar med mera.
Arbetet startar efter sommaren och beräknas vara klart
till nyår.                       Birgitta

De senaste åren har minigolfbanan på Hamngatan mest
varit ett frågetecken och många har undrat om det
någonsin kommer gå att spela golf igen. Nu är det slut på
dessa frågor! I sommar kommer den att rustas upp med
nya mattor och hinder och bli spelklar igen. Gröna Golfen
i Hästholmen. Hoppas ni är lika taggade som jag själv.

Lovisa

Att köra för fort ska vara lika oacceptabelt som att köra
onykter, säger Ursula Edström. Hon är trafikstrateg hos
polisen och anser att det behövs en ändrad attityd. Vi
kan ju börja i Hästholmen.

Vid senaste byalagsmöte framfördes en önskan till alla
fordonsförare att köra högst 40 kilometer i timmen där
detta är tillåtet.         Katarina

En igenvuxen golfbana får nytt liv

 Vi samarbetar med

Håll hastigheten
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bli medlem i
Ellen Key-sällskapet

Sätt in 150 kr
eller 200 kr för
sammanboende

på bankgiro
5244-8438
eller swish

123 245 89 66

Kolla kalendern på mittuppslaget!

Handelsträdgård med gårdsbutik
under uppbyggnad på Hamngatan 35

Grönsaker, kryddor och växter
från egna odlingar.

Kom gärna in och slå er ner en stund
och njut av miljön.

Kanske inspireras till egna odlingar!
Öppet onsdag-söndag 10-18

Välkomna!

Stocklycke vandrarhem och café
har öppnat för säsongen.

Caféet har öppet tills vidare
under helger 12-16 och
vardagar vid fint väder.

Caféet serverar matiga smörgåsar
och hamburgare med tilltugg.

Veganska och vegetariska alternativ
halloumismörgås eller tofuburgare.
Större sällskap kan förboka lunch.

Välkomna!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

När du vill hyra bygdegården ring Gunnel Kellander 070 322 30 24
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Öppet alla dagar kl 11 - 22
Lunch måndag - fredag

kl 11 - 14 pizza, grillmeny,
sallad, dricka 90 kr

Välkommen!
Tel 0144-33060, 0765651680

onlinepizza.se
Sverkerstigen 3

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Onsdagar i juli
guidar jag om medeltid kl 15

Sverkergården 7 o 21 juli
Alvastra klosterruin 14 o 28 juli
Förbokas på www.wettersaga.se

Kostnad 100 kr
Välkommen hälsar Åse

Välkommen till äggboden!
Öppet alla dagar kl 8 - 20

Under säsong finns
hallon och jordgubbar

Trevlig sommar !
önskar vi på Alvastra Kungsgård

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kom och testa vår höghöjdsbana
med zipline mitt på natursköna

Omberg! Eller ta en skön
paddeltur med kajak i Vättern!

Välkommen att boka på
www.ziplines.se

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bli gärna medlem i
Aktion Rädda Vättern - ARV

Bankgiro 196 - 7157
Swish 123 694 80 87

Enskild 100 kr
Förening 300 kr
Företag 500 kr

Vi önskar alla trevlig sommar!

Porträtt/syskonfotografering i
Hästholmens bygdegård 7 augusti

Endast förbokning
www.bergstensbilder.se

Kostnadsfri fotografering.
Köp bilderna via webshopen.

Bokningen är öppen redan nu!
Välkommen! /Anders Bergsten
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Öppet varje dag kl 10 - 19
Välkomna!

Henrik och Catharina

Midsommarafton stängt
Midsommardagen och framåt

öppet alla dagar!
Välkomna önskar

Karolina och Håkan med personal

OMBERGS lilla
KATTHOTELL

Omberg, Skogslyckan, 599 93 Ödeshög
Tel 070 53 43 891

E:mail: kgronvall@gmail.com
Finns även på Facebook

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Självplock av hallon och
jordgubbar

F ö r  ö p p e t t i d e r  s e  h e m s i d a n

o m b e r g s b o d e n .s e  e l l e r

f b - s i d a n  O m b e r g s b o d e n

H j ä r t l i g t  v ä l k o m n a !

Spela padel
på Omberg

Vår utebana är
byggd för alla
väder. Bokas
på Matchi.se

220 kr/tim och 10 kort för 2000 kr.
Det finns möjlighet

att hyra padelrack för 20 kr/tim
Kontakt info@ommapadel.se


