HESTHOLMABLADET
nr 1 mars 2019
BLADET FYLLER 20 ÅR
Hestholmabladet fyller 20 år

Årsmöte i Bygdegården

År 1999 utkommer det första Hestholmabladet. Här kan
man läsa om bygget, det vill säga den etapp när Hallins
kontorsbarack flyttas till Hästholmen för att så småningom efter mycket arbete bli paviljong till bygdegården med rum då enligt tidningen tänkta till datarum,
stadsmuseum, loger, utbyggd scen och aktivitetsrum.

Vi var 16 personer som närvarade på mötet den 12 mars
2019, Johan Kollberg kom som gästordförande och
styrelsen tackar för det. Camilla som blev ordförande för
två år sedan helt utan föreningserfarenhet tackade alla
för det stöd hon haft av bygdegårdsmedlemmar som
tidigare arbetat i föreningen, Kalle Marcusson som stöttat
med de ekonomiska frågorna och flera andra till exempel
tidigare ordförande Annika Sundholm.

Vi vandrade runt i Hästholmen med några politiker i
miljötekniska nämnden för att visa på möjliga förbättringar och vi planerade inför 700-årsjubileet.
Redaktionskommittén består i starten av Ewald Pettersson, Frida Wilén, Hasse och Linnéa Gustafsson, undertecknad och vår tecknare Victoria Eksell. Flera av hennes
vinjetter används fortfarande. Hawkey Franzén och
Omkultur hjälpte till med layout och redigering.
En rubrik känns fortfarande aktuell “Vad händer med
vår hamn?” Nu år 2019 har kommunen nyss haft ett
informationsmöte, som vi skriver om i denna tidning.
Vi har ett reportage från förskolan i Hästholmen, den
som i dag heter Ellen Keys förskola.
Detta Hestholmablad innehåller artiklar om bland annat
disco och kroki och en rapport från bygdegårdens
årsmöte. Där framgår att man i år ska ägna sig åt husets
tak och fasader - precis som för tio år sedan.

Majoriteten som jobbat i styrelsen dessa år har inte
tidigare jobbat med bygdegården och de har tillsammans
funnit arbetsmetoder och fördelat arbetet på ett sätt så
alla kunnat bidra med det som de är bra på. De har gjort
flera nödvändiga renoveringar och gjort både nya och
årligt återkommande välbesökta evenemang och hållit
vår bygdegård levande.
De som valdes in i styrelsen i år var tre ordinarie ledamöter på två år: Camilla Linusson, Gunnel Kellander och
Lars Hansson. Zorica Nikolic och Marianne Bremer valdes
i fjol på två år och har alltså ett år kvar. Till suppleanter på
ett år valdes Marie Morin, Viviann Hansson och Stephan
Redman. Här finns två vakanser som förhoppningsvis
kommer att väljas till den 3 april.
På mötet tog styrelsen upp medlemsreglerna och föreslog en ändring på hur de ska fungera. Föreningen har
haft ett system där man blir medlem för livstid och nu
vill föreningen ändra det till årsmedlemskap varför ett
nytt årsmöte kommer att anordnas. De medlemmar som
har andelar kommer att fortsätta ha kvar sina eller sin
andel och röstträtt som förut.
Att införa årsmedlemskap kräver ändring i stadgarna och
det kräver i sin tur beslut på två årsmöten. Föreningen
utlyser därför ett extra möte. I förslaget ligger också ett
namnbyte till Hästholmens Bygdegård & Byalag.

GLAD PÅSK och HA DET GOTT!!
Redaktionen genom Katarina

Det nya medlemskapet kommer att bli ett sätt att årligen
få in lite pengar och förhoppningsvis ett ökat direkt
engagemang, då huset behöver tas om hand och skötas
om kontinuerligt, i år kommer fokus att läggas på tak och
fasad. Arbetet med en ny hörselslinga kommer också att
påbörjas och där stöttar Östergötlands bygdegårdsdiskrikt med kostnaden.
Vid pennan Marianne Andersson
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Hästholmens framtid

Den 18 mars 2019 är den första dagen för Hästholmens
nya liv. Då börjar en firma från Eksjö att riva silon utan
att det är klart vad det ska bli i stället. Det blir ett hål,
säger Björn Hanell, och då menar han inte i backen
utan i tiden. V i riskerar att få en platt hamn i 30
månader. Den sista maj ska rivningen vara klar. Man
ändrar karaktär på Hästholmen, konstaterar Björn.

Efter rivningen ska marken vara en stor jämnad och packad
asfaltskrossyta med blomlådor. Latrinen flyttas till kranen.
Det kommer att blåsa i hamnen i sommar. Vi får verkligen
veta om den SMHI-rapport, som det har talats om i många år,
har gjort vind och skydd rättvisa.
- Nordvästan är jobbig, säger Lasse Tiderman som bor i
hamnen. Förtöj extra noga, råder Emil.

Beslutet är att vi ska bygga,
lovar kommunfolket. Peter
Till kommunens försvar kan man ändå säga att man berättar att ÖBO har 140 namn
efter sju års väntan på PEAB har satt fart. Byggföretaget på sin kölista. Tveksamheten
gav kommunen en bister julklapp när man hoppar av gäller lokaler, inte bostäder.
sitt arbete i hamnen. Sju år när silo och magasin har Stugor och ställplatser behövs.
stått i allt sämre skick, när de som vill bo i hamnen har - Vi vill gå snabbt fram, säger
väntat, hyresgäster har sagts upp och Vätternrummet Annicki. Det är viktigt. Det får
hamnat i container i väntan på att få byggas upp igen. inte ta sju år till, säger Emil. På
Tisdagen den 5 mars kommunens hemsida har det
håller kommunen ett funnits en enkät för blivande
informationsmöte om boende. 41 har svarat och Emil
det som redan är be- berättar att man har fått en bra
stämt. Mötet blir i Toll- bild. Frågorna handlar bland Emil Wissman, teknisk chef
stagården eftersom annat om hyra eller äga, utsikt,
bygdegården redan är läget, storlek, närhet till vatten, affär och restaurang. Niclas
uthyrd den dag kom- Jarsmo föreslår en enkät till de som vill göra något i hamnen.
munen bestämt för
mötet. Emil Wissman När Annicki inleder säger hon att de vill ha ett första informaberättar hamnens tionsmöte och möta våra frågor och tankar. När hon avslutar
historia med start år tackar hon för en positiv ton. Och säger som så ofta att
2008. Han talar också Häst holmen är en fant ast isk del av Ödeshögs kommun.
mycket om samarbete Publiken tackar med en applåd och Peter lovar ett nästa
möte sent i höst.
Katarina
i hamnen.
Annicki Oscarsson, kommunalråd

Annicki Oscarsson och Peter Kenell deltar också från
kommunen. Dessutom finns en publik på 96 personer.

Information från vår kommun
Rivning av silobyggnaden
Vecka 12 påbörjar entreprenören sin etablering på arbetsplatsen inför rivningen av silobyggnaden. Saneringen av
byggnaden – innebärande nedplockning av miljöfarligt
material såsom asbest - beräknas ta sju veckor och därefter
sker rivningen med hjälp av maskiner.

Vad får vi då veta? Jo, att rivning är både beslutad och
upphandlad. att järnvägsräls och vresrosor redan är
bortgrävda och att det blir turistbyrå i hamnen från
mitt i maj och en vecka in i september. Kommunen
kommer att ha den och Elisabet Pantzar kommer att
tillbringa mycket tid i hamnen.
Rivningen kommer att utföras på dagtid och då
Emil visar olika förslag till hus, som ska ersätta silo och entreprenören avser att ta hand om det mesta av rivningsmagasin. Det äldsta förslaget är en låg byggnad från år massorna i hamnområdet kommer det att medföra visst
2000, sedan finns tre förslag från år 2010, 2012 och 2014. buller. Även den tunga trafiken på Hamngatan kommer
De är alla höga och möjligen påverkade av en SMHI- självklart att öka under denna tid.
utredning 2009 om behov av lä.
Valborgsmässofirandet, båtiläggning och restaurangen
kommer inte att påverkas av rivningen utan allt kommer att
kunna löpa på som vanligt. Webbkameran över hamnområdet, som nu sitter på silotornet, kommer att flyttas till
annan lämplig plats så att båtägare och andra intresserade
även fortsättningsvis kan ha koll på båtarna och hamnen.
Efter att rivningen är klar kommer området att beläggas med
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! packad asfaltskross och del av området blir P-plats för bilar
Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
och husbilar.
Rivningen ska ske vardagar mellan klockan 6 och 18
eller 19, ingen minns säkert. Kommunen fick in nio
anbud och priset blir 1 685 000 kronor, dyraste anbudet
är 4,9 miljoner kronor. Av kostnaderna är 900 000 kronor
för sanering av fågelskit och asbest med mera.

bygdegårdsförening och trycks hos ABF
Ödeshögsbostäder har ny webbsida där info om hamnen o
Bladets adress: Hestholmabladet c/o
dess nyttigheter återfinns - www.odeshogsbostader.se
Ljungholm, Tägnegatan 6, 599 93 Hästholmen
Gunnel Lago

Maj
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Lördag 4 maj kl 14-16 Kroki i bygdegården. Se sid 5.
Denna gång gästas vi av två kvinnliga modeller. 80 kr
inklusive fika. Anmälan till Majsa: 073-150 21 03

DET HÄNDER I HÄSTHOLMEN
Mars 2019
Varje onsdag kl 18 är det bokbindarkurs i bygdegården.
Fredag 22 mars kl 19 och Lördag 23 mars kl 19
Grävlingarna spelar Fångad på nätet av Ray Conney.
Det serveras som vanligt mat och dryck,
öl och vin till den som så önskar.

Tisdag 7 maj kl 16 Vi startar säsongen för
Boulebanan bakom Vätterhästen!
Rensar ogräs, spelar, umgås och har kul!
Samling kl 16 vid banan. Klot finns att låna.
Vivi Hansson leder arbetet och spelet.
Lördag 11 maj kl 10-16 Vårmarknad och Bakluckeloppis i
Tollstagården. Anmälan Gördis: 070 603 31 08
Söndag 12 maj kl 16 Gudstjänst, tema: Min inre människa,
Västra Tollstad kyrka, präst Gerhard Paping
Onsdag 15 maj kl 12 Grill-lunch på Omberg!
Samling vid Mackaplan kl 12

Söndag 31 mars kl 14 - 16 Studiecirkel i Bygdegården
Vi lär oss grunderna i Facebook.Pris 40 kr/gång inkl fika
Anmälan till Camilla 070 388 73 62. Max 10 deltagare.

April
Onsdag 3 april kl 18 Extrastämma Hästholmens
Bygdegårdsförening. Vi bjuder på fika.
Lördag 6 och söndag 7 april kl 10-15
Barnens konstutställning i Bygdegården
Barn i förskolan - årskurs 6 visar sin konst
Kulturskolans elever bjuder på uppträdanden:
Lördag kl 13 teaterföreställningen “Stinkis”
Lördag kl 14 sång och musik
Arrangör: Ödeshögs konstförening
Onsdag 10 april Resa till Ullared 250 kr/person
Anmälan till Gördis 070 603 31 08
Lördag 13 april kl 11-15 FIXARDAG i bygdegården
Alla är välkomna att rulla upp ärmarna!
Det finns jobb av alla sorter!
Vi bjuder på smörgås och fika till alla som hjälper till.
Söndag 14 april kl 14 - 16 Studiecirkel Facebook
15-18 april står bordtennisbordet uppställt. Rack och
bollar finns att låna.
Boka speltid hos Camilla 070 338 73 62
Onsdag 17 april kl 13 Sopplunch i bygdegården 40 kr
Dagens gäst:
Josephine Tranheden, kommunens kommunikatör
Söndag 28 april kl 14 - 16 Studiecirkel Facebook
Tisdag 30 april kl 21.30 Valborgsmässofirande i hamnen!
Sång och musik. Eldshow.
Årets talare är Annika Sundholm.

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

Titta efter NYA HÄNDELSER på bygdegårdens anslagstavla vid Mackaplan

Allt i Bygdegården om det inte står något annat
Fredag kl 14 Sagostund “Bland Drakar och Dragqueens”
med Robert Fux
Kl 18 Regnbågsmässa Ödeshögs kyrka, kyrkkaffe
Kl 20 Workshop “Dragshow med Robert Fux”
Lördag kl 11 Madelaine Vilgren klipper det normbrytande
bandet. Dansuppvisning av Kulturskolan. Stråktrion
Christine Hölzer, Mikael Brickarp o Moa Frisk spelar Haydn.
Kl 12 “Under The Magic Spell” Njeri Olenkere, ordförande
RFSL Jönköping, presenterar sin bok om Jata, en lesbisk
flykting. Njeri visar också sin kortfilm “Qorsa gränsen”.
Kl 14 Film ”Patrik 1,5" (1h 42min) Eftersamtal med några av
närbygdens HBT-personer. Gratis Popcorn!
Kl 18 KnytPoesi Rainbow med ÖppenScen. Musik, poesi,
stand-up med bl a Ullias Berglund,SM-finalist Poetry Slam
SÖNDAG Kl 13 “Ruths hemlighet - min man blev min fru”
Ruth Berthilsson berättar hur det är leva med transperson.
Kl 15 Samtalsstund med Ross Thornbacke som är mitt i sin
könsbytesprocess. Samtalsledare Peter Frejhagen.
UTSTÄLLNING: “Konst att Älska” av lokala konstnärer
Fritt inträde,frivilligt utträde till alla evenemang i helgen

Juni
Lördag 1 juni från kl 16 visas
Ewald Peterssons modell över Hästholmen år 2000
Kl 20 “I den Tid Som Råder Nu” Konsert med Hawkey och
hans vänner. Entré 100 kr. Buffé från Ödeshögs Festvåning
från kl 18, 150 kr. Buffé föranmäles till Cissi: 070 773 19 99
Boule alla onsdagar i juni kl 18. Ta med eget fika.
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Glada barn på förskolan i Hästholmen
Några barn får frågan vad som är roligast på förskolan:
-Bygga med lego, cykla och klättra i klätterställning,
svarar Theodor och Algot. De tycker exakt lika.
-Man kan leka också, säger Majken.
-Jag tycker mest om mamma, säger Ida.
Algot och Theodor jämför vem som är längst. Då är
Theodor smart och ställer sig på en stol. Men det tycker
Algot är fusk.
Några barn sitter och målar med penslar och färg. Olivia
säger att hon målar en grävskopa. Sen målar de
grävskopor allihop. De har sett att det är grävskopor i
hamnen. Camilla

Hillevi visar sitt stentroll
Förskolan Ellen Key (fd Villa Blå) ligger kvar centralt i
samhället. För tillfället går där 19 barn i åldrarna 1-6 år, de
allra flesta är födda -16, hela 9 stycken, så det måste ha
varit en baby-boom det året.
På förskolan arbetar några glada förskolepedagoger, bland
annat Madeleine Stillersson som nyss köpt hus och blivit
Hästholmabo. Och Lisbeth Stolt tidigare på Trädgård & Sånt
vattnar och göder nu de små barnen istället för
blommorna.
Alla Ödeshögs förskolor arbetar inspirerade av Reggio
Emilio-filosofin, med ledorden “undersökande och delaktighet”, där barnet ses som starkt och kompetent och
pedagogerna lyssnande, tydliga och medforskande. Detta
året har Ödeshögs förskolor som ett övergripande mål att
arbeta extra med “Språk”.
Ellen Keys förskola har två projektområden denna termin,
de yngre arbetar med Bockarna Bruse, de har bland annat
gjort troll av stenar och sjungit sånger. De äldre arbetar
med Världen, de har målat flaggor och pratar just nu om
Afrika.

Tuva målar en grävskopa

Majken, Jesper, Olivia och Ida målar grävskopor
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Född
Förskolepedagogen Ellinor visar den hemliga lådan
(barnen får knacka, därinne sover Katten Jansson)

På julafton fick Ulrika och Patrik Roth dottern Chloe,
storasyster heter Heidi, adress Pikatorp.

Vi flyttar in
Martin Arveskog och Åsa Andersson har flyttat in på
Stationsvägen 4 tillsammans med barnen Wera och Clara
Arveskog. Martin kommer närmast från Tunaberg Heda och
Åsa, som arbetar i biblioteket i Ödeshög, från Motala.
På Doktor Frödins väg bor nu Madelene Stillersson och
Robert Rhodin i nr 2 och Elisabeth och Bo Erik Johansson i nr
4. Hedda Johansen med två små barn har flyttat in på
Villagatan 9A.
Vi önskar de flyttade välkomna!

Annorlunda kroki

Theodor och Algot mäter vem som är längst

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Bygdegården
samarbetar med

Bygdegården startade i februari en ny studiecirkel i kroki
under ledning av Majsa Andersson. Vid första tillfället blev
det ett spännande tema, nämligen Steampunk!
Modellerna Björn och Andreas iklädde sig sina alias George
McCullen (prisjägare) och Arthur von Steinburgh (greve) och
poserade med inlevelse på den enkelt uppbyggda scenen.
Elva entusiaster kom med block och penna, tre ungdomar
och åtta vuxna. Det var rejält svårt men mycket kul tyckte vi
allihop när vi utvärderade vår upplevelse av dagen.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Nästa tillfälle blir lördagen den 4 maj kl 14-16, då vi får besök

När du vill hyra bygdegården ring
Gunnel Kellander

070 322 30 24

av två kvinnliga modeller. Kursen kostar 80 kr även denna
gång och inkluderar fika.
Föranmälan till Majsa: 073-150 21 03. Hjärtligt välkommen!
Camilla
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Teater med många skratt i bygdegården
beror på var man bor, får vi som hör hemma i västra
Östergötland och i synnerhet i Hästholmen chans att se
en pjäs av en kommersiell författare låt vara att den
framförs av amatörer.
‘Fångad på nätet’ av Ray Conney handlar om en pojke
och en flicka som träffas på nätet och som sedan vill
utveckla vänskapen i verkliga livet. Publiken får tidigt
veta att taxichauffören Per-Arne Nilsson är deras
gemensamma far och han gör också allt för att
ungdomarna inte ska träffas. Det är som alltid många
dörrar och många förvecklingar innan det hela reder upp
sig på ett oväntat sätt. Och som vanligt har regissör Lasse
Frisk flyttat handlingen till Ödeshögs kommun.

Marja Vilgren, Jonas G, Lukas G och Gunnel Frisk

De unga tu spelas av bröderna Lukas och Jonas G Frisk
och de visar att utbildning och erfarenhet inte alltid
behövs. De är med andra ord bra i sina roller och kanske
någon av dem väljer skådespelaryrket. Sedan kan jag
gärna nämna flera duktiga bland de vuxna. Å andra sidan
känns det svårt att lyfta fram några. Det viktiga är
helheten och tack vare Revyföreningen Grävlingarna för
scenisk muntration får vi som tar oss till en föreställning
många glada skratt.

De börjar sitt arbete i augusti och slutar i mars med fem Som brukligt finns det också god mat och musikaliska
föreställningar i bygdegården. Samtidigt som det duggar inslag till föreställningen, nya texter på välkända låtar.
Katarina
rapporter om att möjligheterna att få kulturupplevelser

Vi öppnar caféet den 23 mars.
Öppet helger kl 11-17
Från den 1 maj öppet alla dagar.
Välkommen hälsar
Hanna med personal
Tel 0144 330 44
www.stocklycke.se

Vi öppnar till påsk!
Välkomna!

vatternevent.se

Hästholmen är en pärla säger kommunalrådet allt som
oftast och gärna när det är tal om hamnen. Men
Hästholmen är ju så mycket mer, både för oss som bor
här och för alla våra turister.
Den som inte kommer sjövägen till hamnen åker hela
Hamngatan ner och passerar både trafikskyltar, som
fortfarande är målade med svart sprejfärg, och vårt
anrika men tysta värdshus och dess minigolfbana.

Trafikskylt på Hamngatan nära Brandvägen
Vätterhästen var stängd hela förra året och är så
fortfarande och kommer att vara det även i sommar.
Trist både för den som vill äta och för den som bara åker
förbi på väg till hamnen.
Fastigheten byggd omkring år 1890 är sedan länge till
salu och Annika Rindemar berättar att priset i dag är 1,8
miljoner kronor. Det finns intressenter men ingen som
har den summan utan lån och bankerna lånar i dag inte
ut pengar till restaurantköp eftersom de enligt Annika
anser att branschen är osäker.
Värdshuset Vätterhästen, före år 1963 Hästholmens
Järnvägshotell, är en viktig del av vår tätort, inte bara
av dess historia utan även av dess framtid. När kommunen nu startar ett projekt för en framtida hamn och
ett framtida Hästholmen vore det bra att väva in Vätterhästen inklusive minigolfen i den planeringen. Katarina

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

Utveckla Hästholmen

Lyckat disco inleder sportlovet
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Disco i bygdegården. Foto: Gunnel Kellander
På fredagen före sportlovet anordnade bygdegården
disco för danssugna barn i alla åldrar. Det blev en ännu
större succé än förra året. Kön ringlade lång till biljettkassan, sammanlagt kom över hundra barn och barnsliga,
från småttingar sovandes i bilstolar till pigga farmödrar.
Korv- och godiskiosken tömdes till sista smulan på
godsaker och dryck. Henry Kinnmalm skötte discjockeybordet första timman, sen tog Gunnel över. De lekar och
öppen scen som var tänkt gick inte att genomföra på grund
av att ljudnivån var så hög att det inte ens gick att höras
genom mikrofonen. Men alla barn, föräldrar och “jobbare”
var glada och nöjda med kvällen!
Camilla

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

SvT var här igen!

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

Ramper till bygdegården
På en föreläsning om funktionshinder i Vadstena bibliotek påminde talaren om vikten av att Informera om
tillgängligheten till en lokal, till exempel berätta att
det finns räcke vid trappan och ramp in till bygdegården.
Ja, det finns till och med två ramper.
När man bygger om är det så viktigt att det ska vara
ramp till en lokal, men vad hjälper det, om man inte vet
om att den finns.
Katarina

Anwar Hajar på Pizzerian med Fredrik Ahl,
Carl Bruno Tersmeden och Lovisa Gelin.
Det är nästan så att Östnytt börjar bli stammisar här i Hästholmen. I januari kom de tillbaka för att göra ett eftervalcamping-reportage. De gjorde ett besök på Hestholmaredaktionen, sedan hälsade de på Anwar Hajar på Sverkers
Pizzeria. Än så länge, två månader senare, har inget inslag
sänts på tv, så det kanske gallrades bort i nyhetshögen. C

Dagens Lunch 75 kr
Ny grillmeny 90 kr
Öppet varje dag kl 11-21
Tel 0144-33060
Sverkerstigen 3

Välkomna till äggboden i Alvastra,
vi har öppet kl 8-20 varje dag.
Ekologiskt naturbeteskött från
gården finns att köpa på
Östenssons butiker i området och
även på Annelies Delikatesser och
Underkläder i Ödeshög.
Vi vill önska alla
en riktigt Glad Påsk !!
Åsa och Thomas med personal

FÖRENINGEN
HAR EXTRA
ÅRSMÖTE
ALLA KAN VARA MED!
DEN 3 APRIL
MED START KL 18

Vid frågor: 070 648 30 99
VÄLKOMNA!

