HESTHOLMABLADET
nr 3 september 2020
Vi fyller en “döfläck” på kartan!
Vi har en butik - eller 16!
Tänk att livet kan bli så annorlunda! Ja, så börjar
denna spalt i juninumret. Och så kan den börja även
i september. Men av en helt annan anledning.
Tisdagen den 8 september kan vi plötsligt handla i
Hästholmen. Låt vara bara under en halv timme och
det är två veckor till nästa gång. Men om man har kyl
och frys fungerar det mesta. Dessutom kan vi handla
mat som inte har rest långa vägar utan är producerad
nära oss. Camilla berättar här intill om vår Reko-ring
med 16 säljare och över 60 köpare redan första
gången. Den som vill ha praktisk hjälp kan med
förtroende vända sig till Hästholmens Byahjälp.
Denna tidning innehåller mer positivt. En ny medarbetare i redaktionen, planerat nybygge i Hästholmen, Rödingen får profilera sig med inriktning
till natur och uteliv, byalaget har skött turistbyrån
under helgerna.
Sommaren har varit bra för Vätternskutan, 31:an och
Västergårdens ställplats.

Det har gått över förväntan, säger Henric och Frida
Wilén på Västergårdens ställplats. Foto: Birgitta.
Redaktionen har nu så många skrivglada att det blir
trångt i tidningen. Kvar till nästa nummer är
algblomningen bakom båthusen och i kalendern har
denna gång allt försvunnit som inte arrangeras av
Hästholmens Bygdegård & Byalag.
Till sist en blomma till alla som ställer upp i gruppen
Hästholmens Byahjälp, vare sig det är via den eller
direkt grannar emellan. Och fortsätt gärna att hålla
avstånd en stund till!
Lev väl i kommande höstrusk!
Redaktionen genom Katarina

För några veckor sedan fick vi tips via Länstidningen om att
vi borde starta Reko-ring i Hästholmen. Efter lite efterforskningar upptäcktes att alla omkringliggande kommuner
hade REKO, men Ödeshög var en tom fläck på kartan. Det var
vi såklart tvungna att råda bot på!
Reko är ett sätt att handla närproducerad mat utan mellanhänder. Alla affärer ska vara uppgjorda i förväg via facebook
och varorna hämtas sedan ut på en bestämd utlämningsplats.
Liga Appelgren, som driver donationsföretaget Hampalöv,
hade många goda tips att komma med och stöttade med
kunskap i inledningsskedet. Även på hushållningssällskapets
sida fanns mycket fakta att forska fram.
Lovisa Lindstrand, Charlotta Bendz och jag startade en liten
planeringsgrupp. Vi började med att åka till Vadstena Reko
och reka hur en utlämning går till.
Där fick vi kontakt med ett flertal
positiva producenter. Kommunerna
runt omkring har sina utlämningar
på onsdagar och torsdagar, och
schemat såg rätt tjockt ut. Så vi
valde, i samråd med producenterna,
udda tisdagar kl 18-18.30 som
lämplig utlämningstid. Efter ett
trevligt samtal med Håkan Johansson blev också platsen ordnad. Henrik och Catharina
Vintertid får vi vara på asfaltsparkeOrrenius säljer ägg
ringen och sommartid på gräsplanen bakom 31:an.
Ola Persson skapade en fantastiskt fin logga som vi fritt får
använda oss av, sedan öppnade vi Facebook-gruppen “Reko
Hästholmen Konsument”. Det vällde in förfrågningar om
medlemskap, så efterfrågan var stor! Inom ett dygn hade
gruppen redan fått över 100 medlemmar, inför den första
utlämningsdagen låg siffran på 350!
Vi kontaktade en del producenter via mejl och telefon, men
många hittade till oss av sig själva. Det resulterade i ett rikligt utbud av goda, närproducerade produkter. Grönsaker,
ägg, kryddor, bröd, kakor, kräftor, fisk, bär, svamp, viltkött,
sylt, saft, must, cider, honung, hampaprodukter, fårost,
rapsolja, chokladpraliner… 16 olika producenter. Och konsumenterna handlade generöst! Vår första Reko blev succé!
På utlämningsdagen flöt allt på fint, trots att vi var många
som skulle samsas på samma yta. Avstånden hölls bra och
stämningen var glad och uppsluppen. Alla var nöjda.
Det känns fint att vi nu har skapat köpmöjlighet av lokalproducerad mat av hög kvalitet i Hästholmen. Vi som saknat
butik nu i många år får äntligen möjlighet att handla! Camilla
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Information från Ödeshögsbostäder AB och Ödeshögs
kommuns tekniska förvaltning

Arbetet i hamnområdet är avslutat för denna säsong.
Hamnområdet har varit ett oerhört populärt besöksmål
denna sommar, mycket kanske beroende på alla “hemestrande” svenskar. Att ett företag i närheten utsågs till att
ha Sveriges godaste glass kanske också bidrog till detta.
Nu pågår diskussioner om hur hamnområdet ska gestaltas
framöver. Kanske kommer ställplatserna att tas bort för
att ge plats åt “bodar” där olika verksamheter kan hyra in
sig. Kan resterande del av området asfalteras? Vi behöver
en långsiktig plan vad vi ska använda marken till. Vi
behöver märka upp P-platserna på ett bättre sätt och
sätta upp skyltar med hänvisning med mera.

De problem som uppmärksammats i sommar kommer
vi att ta till oss och på bästa sätt lösa. Vi deltar i en
försöksverksamhet med smarta sopkärl som kommer
att placeras i området nästa sommar. Kärlen komprimerar soporna och när de är fulla skickar de en signal
till oss att det är dags för tömning.
-

Vår nya entreprenör i restaurangen i hamnen –
Anders - fick inte den bästa starten på sin verksamhet
när corona slog till i våras. Ändå är Anders nöjd med
säsongen och det var många gäster både i restaurangen och till ställplatserna.
Även Ödeshögsbostäder har planer för att bygga fler
hyresbostäder i Hästholmen. Berört område för detta
är på grönområdet framför lägenhetsbeståndet på
Krokgatan 8.

Återbruka först - återvinn sedan
Återbruksdagen i augusti blev en lyckad tillställning
trots sommarens varmaste dag med strandfokus hos
de flesta. Sammanlagt hade elva hushåll anslutit sig
till en gemensam karta, vilken markerade de adresser
som hade återbruk, loppis eller bägge delarna.

Födda
Anna och Emil Wissman i Västergården har fått en dotter.
Vilgot och Melvin har fått en lillasyster. Hon har fått
namnet Livia.
Hillevi Josefsson och Emil Strelin i Forsby har fått sonen
Nils och Sune har blivit storebror.

Vi flyttar in

I Alvastrahus flyttar Nicklas Svensson och hans två söner
Theodore och Millton till nummer 5 från 15.
Nya i Alvastrahus är Sven-Arne Johnsson i nummer 2 och
Camilla Linusson och hennes dotter Eleonora Ehrnholm i
nr 18. Sven-Arne kommer närmast från Mossen och
Camilla och Eleonora från Videgatan 3.

Det fanns en stor variation av möbler, kläder, böcker,
leksaker, hästtillbehör med mera. Inom första timman
hade redan många av alla de möbler som fanns med
försvunnit till nya glada ägare.
Temat för återbruksdagen var cirkulär ekonomi, vilket
innebär att tära mindre på jordens resurser genom att
minska vårt gemensamma avfall. Exempelvis återanvänds och konsumeras redan befintliga produkter i
ett cirkulärt flöde i stället för att bara producera nytt.
Att sedan lämna produkten på återvinning, sker först
när den cirkulerat klart och blivit obrukbar.
Under våren 2021 planeras en ny återbruksdag med
liknande upplägg, vilket kan vara bra att veta inför
kommande vårstädning.
Lovisa

Ordförande i Rök-Svanshals byalag Rita Louise W iik
Heininen flyttar från Svanshals till Videgatan 3.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
Bygdegård & Byalag och trycks hos ABF

För ett år sedan skrev vi i Hestholmabladet att Charlotta
Bendz och Ola Persson hade köpt Villagatan 5. Nu kan vi
glädjande berätta att familjen har flyttat från Stockholm
till Villagatan 5 med sina två barn, Tom och Cleo.

Bladets adress: Hestholmabladet
c/o Ljungholm, Tägnegatan 6,
599 93 Hästholmen
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vätterblomman har fått nya ägare. Robert Eriksson och
Kaj Eklund har köpt växthus och villa. Läs mer på sidan 5.

Vi hälsar alla välkomna!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

När du vill hyra bygdegården

ring Gunnel Kellander 070 322 30 24

Bygdegårdens Bankgiro: 331-3558
Swish-nummer 123 515 25 66
Skriv din mailadress vid medlemskap
- avgift 100 kr, för familj 150 kr
Vi samarbetar med

”Vi jobbar på att få
tillbaka återvinningen till
Hästholmen”
- Vi jobbar på att få tillbaka återvinningsstationen
till Hästholmen, men det kan ta upp till ett halvår,
säger Niklas Odeheim, teknisk chef på Ödeshögs
kommun.

Nybygge
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Nu händer det spännande saker i Hästholmen. Sex villatomter
och en större tomt för marklägenheter eller radhus. Så ser
planerna ut för stationsområdet.

Vi var många i Hästholmen som undrade vad som
hade hänt när återvinningsstationen vid stationsområdet helt plötsligt var borta en dag i början på
september.
Beslutet om att plocka bort stationen fattades av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som
äger återvinningsstationen. Orsaken är att det
saknas bygglov för anläggningen. Företaget hade
sökt bygglov, men fått överklaganden, och valde
då att ta bort anläggningen. Ödeshögs kommun
fick ingen information om att den skulle tas bort.
- Nej, vi blev tagna på sängen, och hann därför
inte gå ut med någon information till allmänheten,
vilket vi förstås beklagar, säger Niklas Odeheim.
Nu sitter en skylt uppsatt där Hästholmaborna
hänvisas till andra återvinningsstationer i Ödeshög. Kommunen hoppas få tillbaka återvinningen
så snart som möjligt. Niklas Odeheim säger att
kommunen och FTI tittar på alternativa lösningar
om var den kan placeras i Hästholmen.
Hästholmens Bygdegård & Byalag föreslog, i
samband med att detaljplanen skulle göras om,
att återvinningen skulle placeras på mackaplan
vid infarten till Hästholmen.
- Vi föreslog en snygg inramning, och att man gärna
kan konsultera Ödeshögs konstnärer för att göra
något snyggt och unikt, säger Camilla Linusson,
ordförande i byalaget.
Enligt Niklas ska man titta på det alternativet. Det
är Q-star som äger marken där. Han hoppas att
frågan ska lösas så snart som möjligt.
Birgitta
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Hästholmen från ovan

Vid två tillfällen under sommaren fanns möjlighet
att åka helikopter och se Hästholmen från ovan.
Företaget Helinord AB kom inflygandes med sin
helikopter precis vid utsatt tid och landade på
gärdet bakom 31:ans Glass & Kök. Vid båda tillfällena hade en lång kö bildats med förväntansfulla resenärer. Totalt var det ca 160 personer som
gav sig upp i luften på den 4-5 minuter långa
flygturen. Resenären Camilla Linusson förklarar
resan som “Pirrigt, men spännande!”
Lovisa

Plan över tänkt byggområde Foto: Tekniska kontoret, Ödeshög
Förr gick tågen här. Till Ödeshög, Vadstena, Mjölby – och ett
stickspår ner till hamnen. Och här fanns Hästholmens järnvägsstation. Liv och rörelse. Järnvägshotellet en bit bort.
Idag finns här ett grönområde som kommer att bebyggas. I
våras klubbades detaljplanen och nu har tomtindelningen
blivit klar. Sex villatomter på 1000 kvm vardera, och en större
tomt på 3000 kvm där kommunen vill ha en annan typ av
bostäder.
Det är inte bestämt vilken typ av lägenheter det ska bli, men
enligt kommunen finns en efterfrågan på mindre bostäder i
markplan i Hästholmen. Det kan bli fråga om ett liknande +65boende som byggts i Ödeshög. Men det kan också handla om
parhus eller radhus.
- Detaljplanen medger en viss flexibilitet. I höst kommer vi gå
ut till olika aktörer med en öppen förfrågan om att bygga efter
vissa kriterier, säger David Svensson, mark- och exploateringsingenjör i kommunen.
Han är även infrastruktursamordnare i kommunen. Redan i
början på nästa år drar arbetet igång med utbyggnaden av
infrastrukturen i området. Vatten, avlopp och el ska dras fram
och gator och påfarter anläggas. Denna del av projektet
beräknas vara klart till sommaren. Villatomterna kommer
kunna vara tillgängliga för försäljning till nästa sommar.
Någon tidsplan för när boendet på den större tomten ska vara
klart finns inte ännu.
Birgitta
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Regatta
Den 8 augusti hade Hästholmens båtklubb sin årliga regatta.
Tyvärr var det både dåligt med vind och deltagande båtar. Tre
tappra besättningar ställde dock upp och efter låååångsam
segling i nästan stiltje segrade äntligen Ulrika och Swante
Welander med sin Linjett 33:a Amadine. De har kämpat tappert
i flera år och i år fick de smaka segerns sötma. På kvällen
ordnades sedvanlig räkfrossa för båtklubbens medlemmar. En
mycket trevlig dag och kväll.
Lars-Erik Lindqvist
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Hestholmabladet frågar:
Vad saknar du i Hästholmen?

Västergårdens ställplats
“Det har gått över förväntan”, säger två glada entreprenörer, Frida
och Henric Wilén, som drog igång Västergårdens ställplats i somras.
Det blev en lite trög start i juli, då vädret inte var så bra, men sedan
fullständigt exploderade det. Och kunderna har varit nöjda och
gett den nya ställplatsen i Hästholmen toppbetyg.
Mitt bland böljande sädesfält och med en milsvid utsikt över Vättern
finns den nya ställplatsen med plats för ett 20-tal husbilar. Alla
platserna erbjuder samma fina sjöutsikt. En liten nyuppförd
servicebyggnad ger den service som behövs. Toa, dricksvatten,
diskbänk, sopställ, latrintömning. En platta utanför erbjuder smidig
gråvattentömning. El är också framdragen till alla platserna.

Olivia Lettström, Ödeshög,
med dottern Molly:
En liten livsmedelsaffär skulle vara bra. Det
saknade jag när jag bodde här för några år
sen. Vi åker ofta hit för att besöka lekplatsen
och hamnen.

Peter Thore, Linköping:
Hamnen har blivit jättefin. Få platser som är
så här genuina. Vi kan tänka oss att flytta hit.
Om jag saknar något? Kanske mer information om sevärdheterna här runtomkring.

Vi grävde för vatten, avlopp, el och fiber, men vi har inte anslutit
fibern än, det blir till nästa år, berättar Henric. Vatten och avlopp är
kopplat till kommunens nätverk. Över 2000 ton krossad sten har
behövts till anläggningen och till den nya vägen tvärs över fältet.
“Det handlar om en ganska stor investering för vår del, men vi tror
på det här”. Frida och Henric Wilén driver Västergårdens lantbruk
som består av spannmålsodlingar och ett 50-tal får, som fick 75
lamm i år. Ställplatsen blir ytterligare ett ben att stå på. Västergårdens ställplats har fått toppbetyg av sina gäster. Det framgår i
appen Ställplatser. Här är några av omdömena:
“Härlig ny ställplats med allt man behöver! Fin utsikt över Vättern,
första parkett för fina solnedgångar över sjön. Trevliga värdar som
ser till att det är rent och snyggt flera gånger per dygn. Hit kommer
vi gärna igen!”
“En pärla. Mycket genomtänkt. Gångavstånd till mat, glass, bad
och en mycket vacker hamn. Toppbetyg.”
“Hit kommer vi gärna igen. Lugnet, utsikten kan bara upplevas för
att förstå. En favorit.”
“Wow, vilken positiv överraskning. Allt är fantastiskt välordnat och
utsikten mot Vättern oslagbar.”
Birgitta

Alla får vara med
Under Hästholmens 19:e upplaga av Kräftans dag pågår en minimarknad med åtta ordentligt utspridda knallar, som säljer närodlad
gurka på burk, godis i strut, blommor, svamp, smycken, fågelholkar,
skärbräden, grönsaker, hampaprodukter, smide med mera.
Det är musik från en scen i gruset. John Cederqvist, Hästholmabo
och till vardags läkare på vårdcentralen i Ödeshög, inleder med
sång. En trio med Christine, Terez och Phoebe spelar folkvisor och
David Andersson avslutar några timmar senare de musikaliska
inslagen. Björn Hanell intar scenen och berättar två skrönor. Den
första om alla östgötars beskyddare Omma och fiskarens dotter
och den andra om fogden som bodde i en borg på Husbacken.
Under byalagets tillfälliga tak hyrs både håvar och burar ut och
Gunnel Kellander berättar att just nu är 68 burar och håvar ute.

Linda Egerskog, Ödeshög;
Jag har stått i turistbyrån hela sommaren.
Många besökare frågar efter en affär där man
kan köpa livsmedel. Det är svårt att åka in till
Ödeshög om du kommer med båt eller har
ställt husbilen på en ställplats.

Lars-Erik Lindqvist berättar att i natt har mellan 25 och 30 gästbåtar
legat i hamnen. Första kund vid buruthyrningen är familjen Bokblad
från Linköping. De har deltagit i många Kräftans dag och uppskattar
att man inte behöver vara kommuninvånare för att få vara med.
Vinnare av den längsta kräftan blir Viktor Pettersson och han vinner
därmed ett presentkort på glass hos 31:ans Glass & Kök.
Katarina
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Ny i vår redaktion
Birgitta Hellman Magnusson

Fritidshemmet Rödingen
profilerar sig
Under våren började vi på Rödingen, Heli Illikainen och jag,
spåna på en ansökan till Barn- och Utbildningsnämnden. Vi
hade nu arbetat upplevelsebaserat med naturen som
pedagogisk lärplattform under många år. Spenderat många
hela veckor i skogen, året om. Plockat hallon vid Ombergsboden och ramslök vid Höje. Gått på vandringar till Sveriges
högsta gran, Hjässan och Stocklycke, letat efter öring efter
höstmörkrets inbrott vid Ålebäcken. Städat stränderna
utmed Vättern från skräp. Lärt oss om kulturhistoriska
värden vid Alvastra Klosterruin, vid hällristningarna, på
Ellen Keys Strand, i slukrännorna på berget… Täljt med
knivar, tänt brasor, klättrat med rep i branta slänter, lärt oss
om djur och växter, lagat mat…

Det ska bli roligt att skriva i det berömda Bladet.
Själv har jag och min familj bott i Hästholmen i 37
år. Fyren, klipporna, vinden, ljuset. Det sa bara klick
när jag kom hit första gången. Det lustiga är att tio
år innan vi flyttade hit hade jag bott på
Hästholmsvägen i Danvikstull i Stockholm. Men då
visste jag inte vart ödet skulle föra mig.
Jag har en bakgrund som journalist och jobbade på
90-talet som Correns lokalredaktör i Ödeshög. Men
jag har också jobbat på bibliotek, bland annat i
Mjölby och Motala. Sedan drygt ett år tillbaka
åtnjuter jag det fria livet som pensionär.
Jag gillar att läsa och skriva och vara ute i naturen.
Tar gärna på mig vandringskängorna och går längre
sträckor. För två år sedan gick jag den berömda
pilgrimsleden till Santiago de Compostela. 80 mil
till fots, en oförglömlig upplevelse.
Birgitta

Växthuset på Sverkerstigen
Robert Eriksson och Kaj Eklund är nya ägare till
Vätterblomman - fastigheten med de stora växthusen på Sverkerstigen nr 5. Paret bor i nuläget
utanför Eskilstuna, men planerar att starta någon
form av verksamhet i den nyinköpta fastigheten i
Hästholmen. Robert har en bakgrund som chokladtillverkare under namnet Robert E´s Choklad.
Tidigare hade han flera butiker i Stockholms innerstad men nu endast en liten butik i Blackeberg.
Han har också drivit Robert E´s Botaniska med
gårdsbutik, café och grönsaksodling i Ärla, söder
om Eskilstuna, tillsammans med Kaj. Det finns
många idéer för framtiden, bland annat äppelodling, chokladtillverkning och café som möjliga
verksamheter. Vi ser med spänning fram emot vad
som växer fram.
Lovisa

I juni skickade vi in vår ansökan om att få profilera oss som
ett fritidshem med inriktning Natur & Uteliv. Vår önskan
var att personligen få komma och presentera våra tankar
för nämnden, men Corona satte stopp för besök. Så vi
mejlade istället ut vår Power Point, där vi visade härliga
foton från våra äventyr och punktade allt som barnen i vår
verksamhet får med sig och medsände en bilaga med våra
nedskrivna tankar.
En stor anledning till att vi vill profilera oss är att barnantalet
de sista åren minskat. Samtidigt har föräldrar inne i centrala
Ödeshög uttryckt önskemål om att få placera sina barn hos
oss. Med profilering skulle det bli möjligt att välja oss som
tillval!
Det ökar också vår möjlighet att vidga oss utanför
kommunens gränser och kanske rentav locka barnfamiljer
att flytta hit. Med anledning av detta kommer vi nu också
att öppna en egen facebooksida inom kort: “Fritidshemmet
Rödingen”. Håll gärna utkik och gå in och följ oss när vi startar,
så att ni får ta del av allt spännande som vi hittar på! Ola
Persson kommer att hjälpa oss göra en snygg logga.

Måndagen den 7 september blev slutligen den pirriga dag
då vårt ärende kom upp i nämnden. Och till vår glädje
röstade alla enhälligt JA!
Camilla
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Hästholmens Bygdegård & Byalag
öppnar en insamlingsbössa för
Världens barn: “Bynn-bössan” !
Vi hoppas att hela Ödeshög
vill vara med och bidra!
https://bossan.varldensbarn.se/insamlingar
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Till sjöss för rent vatten

Som avrundning av Kräftans Dag den 8 augusti anordnade
Hästholmens Bygdegård & Byalag en miljömanifestation i
samarbete med Aktion Rädda Vättern (ARV).
Under hela dagen fanns Elisabeth Lennartsson från ARV på
plats för att svara på frågor om nuläget kring Vättern; hur ser
det ut med bombningar, gruvplaner och gasprojekt i och
omkring vår viktiga sjö? Vår sjö som i nuläget förser ca 300000
personer med dricksvatten och som många ytterligare
kommuner ansökt om att få ansluta till.
Elisabeth hade med sig en namnlista som skulle skickas till
riksdagen, ett upprop för att göra Vätterns vatten till ett
överordnat riksintresse. Många skrev på sina namn.
Mark- & Miljödomstolen har tidigare i somras skickat ett
yttrande på 145 sidor till riksdagen om varför försvaret inte
bör femdubbla sin flygverksamhet. En verksamhet som genererar farliga PFAS-ämnen som på sikt läcker ut i Vättern. Plus
skjutningar över sjön som påverkar både djurliv och vatten,
och som får fönsterna att dallra i Hästholmen. Det yttrandet
ser ARV som en liten delseger i sin kamp för friskt vatten.

Baharan Raoufi-Kvist ledde ett givande samtal med
Rebecka om vad det skulle innebära om naturen fick
egna rättigheter, om ecocide; om vikten av att införa
en internationell miljödomstol där verksamhet som
orsakar skador, förstör ekosystem eller skadar hälsa
och välbefinnande hos en art (inklusive människor)
blir straffbar. Sen drog Rebecka, som också är spoken
word-poet, av ett nyskrivet poem för dagen!
Vätterns vatten vet
Vättern är inget som vi kan ta för givet
Vättern ger oss hela livet
Vårt dricksvatten inget som kan gå i konkurs
Vi måste börja se Vättern som något mer än bara
en resurs
Vättern bjuder på vyer så ljuva,
Och är knappast en plats för en enorm jättegruva
Vättern är inte en fråga om natur versus försvar
Det är en fråga om Vi ger, eller bara tar och tar
Vättern är inte enbart 78 miljarder enskilda
kubikmeter
För ett vattensystem går egentligen inte att dela
upp i enheter
Trots att vi gärna vill jobba så, med våra
myndigheter
Som tillåter diverse elakheter
I form gift, avfall och raketer,
men trots detta ger Vättern oss våra
livsmöjligheter
Frågan om varför, är en av vattnets hemligheter,
Men det minsta vi kan göra som tack, är att kämpa
för vattnets rättigheter

Någon timme innan manifestationen startade öppnades “Fixa
plakatstationen”. Där kunde man skriva sitt eget plakat.
Kartongerna hade Ica Ödeshögs personal varit snälla och
samlat under veckan för att det skulle räcka åt alla. Fantasin
var god gällande slagorden: Finns det något försvar för
dumhet? Tänk på framtiden! Sluta skjuta! Vättern är ingen
fiende. Håll tassarna borta från det som ger liv! Om Vättern
var en bank skulle den vara räddad för länge sedan.

Det är allas vår plikt
Med demonstrationer, manifestationer, ja även
med en liten dikt

Thor Ahlstrand från den nystartade föreningen “Rädda Munksjön” kuppade mikrofonen och berättade om sitt arbete för
vattnet. Munksjön ansluter till Vättern och frågan om att
sanera den mycket förorenade lilla sjön i Jönköping är föreningens prioritet.

Att företräda Vättern och föra dess talan, vara
vattnets röst
Vattnets helhet, från Jönköping syd till Askersund i
norr, från Karlsborg i väst till oss här i öst
.
.
.
Sen gav vi oss ut på sjön! Flera båtar i hamnen stod
beredda att ta emot passagerare. De flesta hoppade
på Lasse Tidermans rymliga båt John Jennings. När
båten lämnade kaj gick Fabian Wilens drönare upp
och filmade oss. Att det skulle bli en drönarfilm var
bara någon timme innan osäkert. Fabian ryckte ut
med superkort varsel efter att den drönare, som
egentligen skulle filmat gått sönder.

Som speciellt inbjuden gäst på scenen var Rebecka Le Moine,
riksdagsledamot för miljöpartiet och talesperson för biologisk
mångfald. Rebecka brinner för frågor om naturens och gammelskogars bevarande och har nyss startat en insamling;
“Skydda skogen” för att köpa loss en skog eller flera som ska
få leva fritt med sina egna rättigheter.

Exakt hur många båtar det var som deltog i manifestationen är oklart, men iallafall ett tiotal. Båtarna cirkulerade runt utanför hamninloppet och visade upp
sina budskap. Det blev en mycket lugn och stämningsfull aktion och deltagarna invaggades i känslan av att
göra en liten, liten smula skillnad.
Camilla

November

7

Tisdag 3 november kl 18-18.30, REKO-ring Hästholmen

September
Lördag 26 september 10-15 Fixardag i bygdegården
Välkommen att vara med och vårda vår bygdegård.
Snickeri- och måleriarbeten. Städning och uppfräschning. Trädgårdsskötsel. Det finns jobb åt alla! Vi bjuder
på enkel förtäring till alla som är med och hjälper till.

Oktober
Lördag 3 oktober kl 14 och kl 16, bygdegården
“ÖDESNATTEN PÅ VÄTTERN”, filmvisning och föreläsning
om ångfartyget Per Brahe. Regissören Thom BrittenAustin från Hjo är på plats och berättar. Biljett 100 kr,
inklusive fika. Endast förköp, kontakta Camilla: 070-388
73 62 för biljett- och betalinfo. Endast 45 biljetter säljs
per föreställning, så det gäller att vara snabb!
Tisdag 6 oktober kl 18-18.30
REKO-ring Hästholmen. Handel sker i förväg i facebookgruppen “Reko Hästholmen Konsument” Utlämning på
parkeringen vid 31:ans Glass & Kök.
Tisdag 6 oktober kl 19, bygdegården (obs tiden)
Filmklubben Hästholmen visar: “Mustang”
(2016) I en liten turkisk by vid Svarta Havets
kust bor fem föräldralösa tonårssystrar tillsammans
med sin farmor och farbror. De är spralliga och
levnadsglada. Lite för utåtriktade tycker deras förmyndare som tänker på familjens heder. Flickornas
frihet inskränks och de börjar giftas bort en efter en…
97 min ©Scanbox

Tisdag 3 november kl 19, bygdegården
Filmklubben Hästholmen visar: “438 dagar”
(2019) Journalisterna Martin och Johan sätter
allt på spel då de korsar gränsen mellan Somalia och
Etiopien. De vill undersöka hur jakten på olja drabbar
befolkningen och med egna ögon ta reda på sanningen.
Fem dygn senare ligger de skjutna i öknen och en annan
historia tar sin början. En berättelse om två människor
som kastas in i en mardrömslik verklighet där jakten på
sanning gör dem till brickor i ett internationellt politiskt
spel på liv och död. En kamp om överlevnad, rättslöshet
och storpolitik, där vänskapen blir deras viktigaste vapen.
118 min ©SF Studios
Tisdag 17 november kl 18-18.30, REKO-ring Hästholmen

December
Tisdag 1 december, Hästholmens Julkalender börjar
sändas på Youtube! Med lokala stjärnor, lokal miljö och
lokal historik. Måste ses!
Tisdag 1 december kl 19, bygdegården
Filmklubben Hästholmen visar: “Woman at
war” (2018) Kan den ensamstående till synes
harmlösa körledaren Halla verkligen vara den omtalade
kvinnliga ekoterrorist som genomfört en rad attentat mot
Islands ekonomi och infrastruktur? Halla försöker
bibehålla sin hemliga identitet medan hon förbereder
sig för sitt största projekt: sabotaget mot aluminiumindustrins exploatering av det isländska höglandet.101 min
©Scanbox
Lördag 12 december kl 18, bygdegården

LUSSE-POESI!
Musik & Poesi av blandad kompott
Begränsat antal gratisbiljetter, endast förbokning. Ta med
egen mat, endast knyt, ingen servering (som det ser ut
med dagens restriktioner).
Sverkers Pizzeria levererar gärna mat till dem som
beställer under kvällen. Vill du uppträda med något, ex
sjunga en sång, läsa en dikt, dansa, jonglera….Kontakta
Camilla: 070-388 73 62.

Tisdag 20 oktober kl 18-18.30, 31:ans
REKO-ring Hästholmen
----------------------------------------Obs!
Tisdag 29 december kl 16, bygdegården
Den som blir ny medlem i filmklubben i Jullovsfilm för barn! Vilken film meddelas i Hestholmanovember eller december får medlemskap blad nr 4.
även för år 2021!
Tisdag 29 december kl 19, EXTRA FILMKLUBB!
Titta efter NYA HÄNDELSER
Filmklubben Hästholmen visar: “Jag kommer
hem igen till jul” (2019) med Peter Jöback i
på bygdegårdens anslagstavla vid Mackaplan
huvudrollen.
113 min ©SF Studios Läs mer i Hesteller på bygdegårdens hemsida!
holmablad nr 4.
Skriv “Hästholmens Bygdegård” i Googles

sökfält så kommer hemsidan överst i listan
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Föreningen Alvastra krönikespel
lever upp

Munkar och nunnor festar tillsammans. Från vänster:
Jon Danielsson, Isabelle o Evelina Österhult Filip Gidlöf.
Alvastra Krönikespel har alltid betytt “Makten och Härligheten”.
Efter några år utan spel framförs i år “Kyrkomålardubbletterna”.
Spelet presenteras som en medeltida komedi och handlar om
kyrkomålare Nils Håkansson år 1384. Föreningens ordförande
Birgitta Söderlund har regisserat och åtta skådespelare medverkar. Spelet flyttar runt i och utanför klosterkyrkan och pågår ibland
på flera platser samtidigt. Det rör sig även ganska fritt i tiden.
Amatörteater är en viktig del av vårt kulturella arv och dessutom
en bra sysselsättning för skollovslediga barn och ungdomar. I år
har några fått chansen. Nästa år hoppas Birgitta på fler. Tanken
är att det ska bli ett nytt spel nästa år via en manuskurs där
skådespelarna kan vara med och påverka. Det kan bli ett spel
om vad som händer när Alvastra rivs, en fortsättning på “Makten”.
Med endast två föreställningar och högst 40 åskådare per gång
är det inte många som har kunnat se Kyrkomålardubbletterna.
Birgitta berättar att för att ge fler denna möjlighet är föreställningen filmad och ska finnas på föreningens hemsida. Man kan
se den för 50 kronor.
Katarina

Högtryck för Vätternskutan
Vätternskutan öppnade upp sina premiärportar i april, mitt under
ovisshetens epicentrum. Ett bortfall av delägare, brist på
personal och svårigheter med leveranser blev en tuff start för
restaurangen.
Lyckligtvis bjöd högsommaren även på högtryck av gäster som
under juli var cirka 400 till antalet dagligen. Vätternskutan laddar
nu för hösten och hoppas kunna erbjuda en mer höstinriktad
meny såsom lamm, röding, kanske känguru samt ett utökat
dryckessortiment.
Restaurangen kommer fortsättningsvis att ha öppet onsdag,
torsdag och fredag kväll med Á la carte samt lördagar och söndagar
med buffé.
– Just nu håller vi på att planera vårt kommande julbord där vi
försöker få ihop logistiken i restaurangen med nuvarande restriktioner, vilket inte är så lätt, säger krögaren Anders Lindholm.
Vätternskutan har många planer för 2021 och hoppas kunna
fullfölja de idéer som man inte haft möjlighet till i år. Lovisa

31:ans succésommar

Hur sommaren skulle utveckla sig var allt annat än
förutsägbart men resultatet blev succé! Två- till
tretusen gäster har besökt 31:ans Glass & Kök varje
dag under hela sommaren. Glasskön har ringlat sig
längs med ladan bakom glassbaren, likaså bilkön
utmed Hamngatan i brist på parkeringsplatser för
besökare.
- Vi har tillverkat 15 ton glass i sommar, vilket är
ungefär 300 liter glass varje dag, säger Håkan
Johansson.
Han berättar att det enbart är naturliga råvaror i
glassen och att de populäraste smakerna är choklad,
vanilj och jordgubb, men att smakerna pistage och
lakrits också är stora favoriter bland gästerna.
Tidigt under våren bestämde sig Håkan och Karolina
Johansson för att införa åtgärder som den rådande
pandemin innebar. En bakdörr öppnades som
ingång och glassbarens vanliga entré blev utgång.
På så sätt skapades en sluss genom rummet med
olika in- och utgångar. Till en början fick endast ett
sällskap vistas i lokalen samtidigt, vilket senare
ändrades till markeringar i golvet och på asfalten
utanför, som skapade en distansering mellan varje
sällskap. Vidare täcktes området vid glassen av ett
genomskinligt plastvisir med ett litet hål precis vid
kassaapparaten.
Glassbaren fick extra mycket uppmärksamhet i
somras när matbloggaren Mauri Hermundsson,
Mustiga Mauri, korade 31:ans chokladglass till
Sveriges godaste glass. Han säger i inslaget: “- Jag
har testat glass över hela Sverige och det visar sig
att Sveriges godaste glass finns på 31:ans Glass &
Kök”. En presentationsvideo om glassbaren
spelades in inför tävlingen och blev därefter
mycket välbesökt på YouTube. Sedan 5 juli har den
setts drygt 800 000 gånger och fått över 22 000
“likes”. Håkan kommenterar vinsten i slutet av
inslaget:
- Man får nästan en klump i halsen, man blir så glad
att tårarna kommer, det är nästan som känslan av
en skolavslutning. Jag är väldigt glad och tacksam”.
Till våren 2021 kommer Håkan och Karolina att tävla
med den prisbelönta glassen “äppelpajen” vid
Glass EM i Bologna och därefter finns det självklart
ett sikte på VM i Venedig. Vidare vill paret att
31:ans glass ska leva vidare i Hästholmen, om det
så är de själva eller någon annan som driver
företaget. Fastigheten är fortfarande till försäljning
och dyker rätt köpare upp kan vad som helst hända,
enligt Håkan. Men planer finns redan nu för nästa
år, bland annat marknadstorg för producenter från
trakten och att fortsätta med en enklare camping
på gärdet bakom glassbaren. Vi håller nu tummarna
för Europaseger i Bologna och att vi får fortsätta att
äta glass på 31:ans bar även nästa sommar! Lovisa

Byalaget bemannar turistbyrån
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Byalaget skrev en skrivelse
... med anledning av trafikkaoset i hamnen och
lite annat som vi märkt under sommaren:
Hej!
Vi i Hästholmens bygdegårds- & byalagsförening
har bemannat turistbyrån lördagar och söndagar
under sommaren och det har varit mycket trevligt.
Men...
Vi har märkt att det blir kaotiskt på parkeringsplatsen i hamnen. Bilar parkerar fel, vissa låter
båttrailern stå parkerad i hamnen medan de är
ute med båten. I helgen var det en trailer i hamnen
som nästan spärrade av trafiken. Det är även
problem med att husbilar parkerar lite hur som
helst nere i hamnen och tar upp mycket plats.
Men allvarligast av allt är att handikapparkeringarna upptas av personer som inte är berättigade
till det.Vi har sett att tillstånd saknas i framrutan.
I helgen kom ett sällskap till turistbyrån, där en
man satt i rullstol, och de hittade ingen handikappplats. Då såg vi att en bil hade ställt sig på en av
handikapplatserna utan att ha tillstånd.

Marianne Bremer och Camilla Linusson hälsar välkommen.
I våras fick byalaget ett erbjudande att mot en ersättning
bemanna Turistbyrån tre timmar per dag under sommarens
helger. Det kom precis lägligt när alla evenemang blivit inställda
och våra intäkter därmed var lika med noll. Så vi tackade ja!
Att stå i hamnen var superkul! Vi fick möta så många trevliga
människor, fick höra så många spännande berättelser om förr
och nutid och fick svara på så många kluriga frågor. De absolut
vanligaste frågorna var: Var är toaletten? Var finns det papperskorg? Men många ville också veta vilka sevärdheter som finns i
vår närbygd, detta år märktes att naturturismen var stor. Vandringsleder var nog det som frågades efter allra mest. Det märktes
att det i år var till nästan hundra procent svenskar som turistade,
bara några enstaka gånger fick vi öva på vår engelska. Det frågades
ofta efter Vätternrummet som inte längre finns, flera gånger
varje dag, så intresset för ett museum är verkligen stort!

Vi tycker att kommunen ska bevaka parkeringen
nere i hamnen regelbundet under sommaren.
Speciellt nu under högsäsong.
Vi har också noterat att bilar kör i båda riktningar
nere i hamnen och att det är svårt att mötas.
Tidigare fanns en skylt som angav körriktningen
nere i hamnen. Vi tycker att det skulle vara bra
om det kom upp en sådan skylt.
Till nästa år behöver ni tänka över hur parkeringsfrågan ska lösas. Vi föreslår att ni märker upp den
övre parkeringsplatsen (vid återvinningsstationen) tydligare. Ett enkelt förslag kan vara att
lägga till en skylt med ordet Hamnen under P. Det
borde fånga upp några av bilarna...

De allra flesta personer som kom in var på mycket gott humör,
men några schismer fanns. Husbilsåkarna ondgjorde sig över
att det fanns alldeles för få husbilsplatser, sen fanns det många
som tyckte at t det absolut inte skulle vara några husbilar i
hamnen! Så åsikterna gled starkt isär.

En liten notis till: Många besökare frågar efter
papperskorgar. Den befintliga “papperskorgen”
skulle behöva skyltas upp bättre, och gärna några
fler papperskorgar. Vi tycker också att skylten till
servicebyggnaden bör förbättras, den är svår att
läsa idag. Det kan säkerligen räcka att fylla i texten
med vit färg. Många, många frågar efter wc, fast
det ligger i dörren bredvid.

Sista dagen som vi bemannade var det internationella fyrdagen,
då höll vi fyren öppen i tre timmar. Det hann på dessa timmar
kliva upp 60 personer i fyren! En klubb radioamatörer med
specialintresse för fyrar var stationerad vid fyren och sände.
Carola Leeman berät t ade at t hon fick kont akt med radioamatörer från 361 olika fyrar i större delen av Europa. Svenska
Fyrsällskapet hörde också av sig och tänker i nästa nummer av
sin tidskrift skriva om Hästholmens fyr.
Camilla

När ni kallar till utvärderingsmöte av sommaren,
vill vi gärna att representanter för byalaget blir
inbjudna! Vi har fört statistik under sommaren och
vill gärna framföra de punkter vi kommit fram till
efter sammanställningen.
Med vänlig hälsning
Hästholmens Bygdegård & Byalag genom
Birgitta Hellman Magnusson och Camilla Linusson

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Stillers Motor
Service & reparation av
cyklar och maskiner till
skog och trädgård
Vill du slippa transport så
hämtar jag / Niclas.
070 24 26 475

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

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

Välkommen!

Gå med i facebookgruppen
“Reko Hästholmen Konsument”
för att handla.
Utlämning
udda tisdagar kl 18 - 18.30
vid 31:ans Glass & Kök
Välkommen!

Hästholmens Bygdegård & Byalag
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Spännande saker på gång!
Vi stänger den 1 oktober
för renovering.
Följ gärna Sverkers
Pizzeria på facebook!
VÄLKOMMEN
den 1 november
hälsar Anwar och Yossef
Tel 0144-33060 eller
076 565 16 80
onlinepizza.se
Sverkerstigen 3

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

Välkommen
att Höst-Hemestra på Omberg!

Se datum och priser på hemsidan

Boka mina guidade turer på
www.wettersaga.se / Åse
www.wettersaga.se
mail: ase@wettersaga.se
mobil: 076 89 55 036

Tack till alla gäster
och personal
denna succésommar!
Vi ses igen till våren!
Karolina och Håkan
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Tack till alla som besökt oss!
Caféet har öppet
helger september ut

Vi har öppet
under höst och vinter!

Hanna med personal

F ö r vid ar e in f o r m at io n t it t a in

Tel 0144-330 44

p å v å r h e m s i d a v a t t e r n s k u t a n .s e

www.stocklycke.se

H j ä r t lig t v ä lk o m n a !
0 7 0 2 4 8 7 9 9 9

Välkomna till äggboden i Alvastra,
vi har öppet kl 8 - 20 varje dag.

Tack till alla som spelat
fotbollsgolf!
Välkommen nästa säsong!
Henrik och Catharina

Ekologiskt naturbeteskött
från gården finns att köpa i
Annelies Delikatesser och
Underkläder i Ödeshög.
Vi vill önska alla Trevlig höst!
Åsa och Thomas med personal

