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         På gång i bygdegårdenDags för ett nytt blad!
Just nu händer det inte så mycket i vår bygdegård. Vi får nöja oss
med att läsa om vad som har varit och vad som kommer framöver.
Samtidigt kan vi glädja oss åt allt som händer i hela Hästholmen.

Rekoringen fortsätter varannan tisdag med ett kort vinteruppehåll
i januari och februari. Kommunen lyser upp Hamngatan när det är
som mörkast. Barnen på Ellen Keys förskola har en härlig tillvaro.

Inomhus kan vi titta på julkalendern Ombergs saga. Vi får en historia
om Omma och trollens bus. Som en extra bonus får vi massor av
vackra bilder över Hästholmen i alla möjliga vinklar.

Hamnstugan är en viktig del av vårt samhälle och dess historia. I
detta blad finns både en artikel där Lasse Andersson berättar och
en skrivelse från byalaget till kommunstyrelsen i Ödeshög.

.

Thelma Lindstrand Frid och Cleo Bendz drar Bingo-siffror.
Två Hästholmabor prisas i år. Camilla Linusson blir Ödeshögs
kulturstipendiat och årets Johanna är Veronica Strelin, som tidigare
i år mottog smycke och utmärkelse.

Nu har Veronica en julaktivitet på gång. Många får räkna med att
fira jul ensamma eller tillsammans med Lars Lerin. På Norrby Skos
Facebooksida berättar hon om sin tanke att ge människor en liten
julpåse med färdiglagad mat till jul.

Kyrkan har ställt in sin servering på församlingshemmet i Ödeshög
på julafton. I stället vill Veronica bidra med julpåsar tillsammans
med diakon Ingrid Arnow Utterberg. Skinka, Jansson, köttbullar med
mera som man kanske inte lagar om man är ensam. Hör av dig till
Veronica om du vill bidra eller ha en påse.

Hestholmabladet önskar att du får en god jul! Hästholmens Byahjälp
lever än så fortsätt att hålla avstånd!    Redaktionen genom Katarina

Med rådande omständigheter och ständigt
ändrade rekommendationer och restrik-
tioner är det stört omöjligt att veta när och
hur olika evenemang ska kunna genom-
föras. Men vi vet ATT de förr eller senare
kommer att bli av! Någon kalender kommer
därför inte att finnas med i detta nummer,
men däremot några små blänkare om
spännande aktiviteter som komma skall. Så
småningom...

Håll utkik på bygdegårdens sociala medier
och hemsidan. Eller ta en titt på anslags-
tavlorna!
* Mia Karlsvärd, den proffsiga foto-
grafen från Motala som nog de flesta känner
till, har utvidgat sitt konstnärskap och skrivit
en barnbok; “Fokus fotograferar”. Illustra-
tioner i boken står den briljanta Ödeshögs-
konstnären Bettina Johansson för. Någon
gång, förhoppningsvis i början på året,
kommer dessa tjejer att förära oss ett för-
fattarbesök för att berätta om boken och om
arbetet med den. Faller allt ut som planerat
så blir det också spännande workshops i
fotografi och illustration.
* Clownen Vicke som vi saknat så mycket
kommer tillbaka för att glädja barnsliga i alla
åldrar! Premiären kommer att hållas på
Hästholmens bygdegård, innan Björn Hanell
ger sig ut på vidare turné. Snart är Vicke åter
ute och cyklar i stora vida världen till app-
låder och stående ovationer.
* Birgitta Hellman Magnusson kommer
att hålla föredraget “Långsamhetens väg”
om sin pilgrimsvandring till Santiago de
Compostela, den 80 mil långa Jakobsleden i
norra Spanien.  Föredraget skulle ha hållits
under vårens kulturvecka med miljötema,
men tyvärr blev ju hela veckan inställd. Nytt
försök kommer att göras så fort det är möjligt
igen!
* I övrigt kör vi igång Filmklubben så fort
rekommendationerna säger att vi kan vara
25 besökare. Soppluncherna, som varit in-
ställda under i stort sett hela året, startar
när allt åter känns tryggt.                                       Camilla



2 Information från Ödeshögs-
bostäder AB och Ödeshögs

kommuns tekniska förvaltning
Med anledning av de skärpta restriktionerna har kontoret
på Fabriksvägen 5 stängt för besök. Kontakt tas på e-post
odeshogsbostader@odeshog.se eller telefon 0144-
35300.

Vi sätter upp och tänder julbelysningen utmed
Hamngatan vilket som vanligt är ett trevligt inslag så här
i adventstider. Det finns en ökad efterfrågan på
vinterplatser i hamnen och vi har tecknat tio nya vinter-
kontrakt i år. Vi har ett gott rykte om oss att vi har en
trivsam hamn.

Vad gäller återvinningsstationen utmed Stationsvägen
har FTI sökt ett permanent bygglov för sina containrar.
Bygglovet är dock överklagat och ligger för närvarande
hos länsstyrelsen för behandling.

  Vi önskar God Jul och ett Gott Nytt År

Fastigheten Tägnegatan 10 är såld till Christl Klemenjak
och Anne Stares. De bor båda för närvarande i Stockholm
men vi hoppas naturligtvis att de snart flyttar hit.

Vi flyttar in

Vi hälsar dem välkomna!

REKO  -
en succé!

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

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

599 93 Hästholmen

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

När du vill hyra bygdegården
ring Gunnel Kellander 070 322 30 24

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

Nu har Rekoringen i Hästholmen funnits i några
månader. Det är ett uppskattat inslag i vårt samhälle.
Lite som magi, plötsligt dyker det upp glada människor
från alla håll och kanter, och lika plötsligt är alla sedan
borta! Var och en är väldigt ansvarsfull, håller avstånd
och lämnar plats. En eloge för det!

Skaran av konsumenter växer liksom utbudet av
producenter.  Efter några veckor tvingades vi byta plats
och valde efter samtal med kommunen att prova
Stationsvägen. Det var ett lyckokast! Både större yta
och tydligare avgränsning mellan producenter och
konsumenter. Först stod producenterna på ytan där
återvinningsstationen tidigare stod. Men när hösten
kom upptäckte vi att med den kom även mörkret! Så
nu är producenterna placerade under gatlyktornas
sken på parkeringen.

I början var flera osäkra över hur handeln går till, men
Hästholmaborna har verkligen stöttat och hjälpt
varandra. De som inte har Facebook har fått hjälp av
vänner och grannar, de som inte har möjlighet att
hämta ut skickar ett ombud. Ni som gärna vill börja
handla, men fortfarande känner er osäkra, får väldigt
gärna kontakta Byalagshjälpen. I Hästholmen ska ingen
behöva känna att de inte kan be om hjälp, vi är många
som vill hjälpa! (Birgitta: 070-310 28 55, Gunnel: 070-
322 30 24, Camilla: 070-388 73 62)

Vi har fått lite olika önskemål om utlämningar. En del
tycker att det är för ofta och en del tycker att det är för
sällan. Men varannan vecka är något som vi kommer
att fortsätta med! Nu har sista Reko för denna termin
varit, det blir ett vinteruppehåll under januari och
februari och sedan kör vi igång igen när vårmånaden
mars knoppas!                  Camilla

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kulturutveckling i Hästholmen!

- Vad är viktigt
för dig som invånare?

Jag heter Lovisa Lindstrand och skriver en masteruppsats
och ett masterprojekt i kulturproduktion vid Linköpings
universitet.

Projektet handlar om Hästholmen som plats och vilka
utvecklingsmöjligheter som finns inom kultur, fritid,
sport och handel. Jag kommer att göra en undersökning
inom de närmsta veckorna och hoppas du som är bosatt
i Hästholmen vill vara med!

Håll ögonen öppna, information kommer inom kort på
Hästholmens bygdegård & byalags Facebooksida!

Vill du ha en Hästholmaflagga att
pryda din vägg? Eller ge bort en i gåva
till någon som du tycker om? Nu finns
det några nya fasadflaggor i PVC till
försäljning! De kostar 350 kronor
styck.
Vid intresse och frågor:
kontakta   Camilla: 070 - 388 73 62
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Lite smått och gott från Ellen Keys förskola

Barnen tyckte det var så roligt att komma ner till hamnen
och leka vid den nya lekplatsen. Att leka i båten skapade
mycket fantasi, rollek med inlevelse, samspel och skratt.
Det gällde att akta sig för hajarna!  Delfinen har barnen
själva varit med och röstat fram. Tänk att barnens röster
och deras möjlighet att påverka fick göras hörda i detta
projekt. Det är vi så tacksamma för. Vi på Ellen Keys
förskola vill fortsätta att ta plats och göra Hästholmen till
deras. Där de får påverka/ göra Hästholmen vackrare på
just deras sätt.

På förskolan fokuserar vi på SPRÅK. Mycket högläsning
både digitalt och från böcker blir det. Många barn
upptäcker bokstäver och hur de låter och ser ut.

Nu under hösten så är det just årstider och höst som vi lär
oss om och forskar mera omkring. Vi går små promenader
i samhället med många samtal om hösten. Ibland följer
kikare och ficklampor med och flera gånger har barnen
träffat igelkotten Kotte som fått följa med oss ti ll
förskolan. Barnen forskar om djur, svampar, löv och varför
löven ändrar färg och ramlar av. Att använda luppar,
förstoringsglas och webbägg har gett undersökandet av
naturen/djuren en ny dimension.

Snart tar en ny årstid vid och utforskandet fortsätter.
Med vänlig hälsning Eleonor
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Senaste nytt om
återvinningsstationen

Hestholmabladet frågar:
Vad betyder bygdegården för dig?

“Jag minns när jag spelade Primadonna i den första lokal-
revyn i bygdegården. Jag satt i sufflösbåset på en stol när
en mus sprang över mina fötter. Det blev nog ett extra
darr på stämman då”, säger Irma Aspblom med ett skratt.

Hon har många fina minnen från Hästholmens bygdegård.
Det första är från slutet av 50-talet. Irma, som då bodde i
Ödeshög, åkte motorcykel till Hästholmen för att se på
film i bygdegården.
“Jag var 15 år och satt på bönpallen, det var spännande”,
minns Irma.

Teater, konst och fotboll – Irma har omfamnat allt med
samma stora glädje och passion. I yngre år spelade hon
fotboll i HIF:s damfotbollslag. Hon minns tiden med HIF:s
damsektion med tacksamhet och glädje.
“Vi hade himla kul”, säger hon.

Kommunen har nu beviljat bygglov för att återvinnings-
stationen ska kunna uppföras vid gamla platsen, på
stationsområdet. Men bygglovet har överklagats, så nu
är det upp till länsstyrelsen att avgöra frågan.

“Vi har fått två överklaganden”, säger Björn Theel vid
bygglovsenheten i Ödeshögs kommun.

Även om bygglovet skulle vinna laga kraft, så finns en
tanke på längre sikt att flytta återvinningsstationen till
mackaplan vid infarten till Hästholmen. Ett förslag som
även byalaget har fört fram.

“Vi har förmedlat kontakten mellan företaget som äger
återvinningsstationen och Q-star som äger marken, säger
Niklas Odeheim, teknisk chef på Ödeshögs kommun.

           Birgitta

Smultron flyr upp i trädet

Under många år var hon ordförande för Ödeshögs konst-
förening, och har varit med och ordnat otaliga konstut-
ställningar i Ödeshögs kommun. En av de mer välbesökta
har varit barnens konstutställning i Hästholmens bygde-
gård, där konstverken sitter i barnens höjd.

Hennes hjärta klappar varmt för Hästholmens bygdegård,
som hon tycker är en viktig samlingsplats. Men under en
stor del av 70-talet låg verksamheten nere. Tillsammans
med ett teaterintresserat gäng, och med Violet Bogentoft
i spetsen, var Irma med om att dra igång lokalrevyn i
början på 80-talet.

“Då fungerade bygdegården som ett möbelförråd”,
berättar Irma. Men bygdegården väcktes ur sin slumrande
törnrosasömn, och den första lokalrevyn kunde ha
premiär på nyårsafton 1980. Därefter föddes Revyföre-
ningen Grävlingarna, med Lasse Frisk som regissör, och
resten är ju historia. Irma var med några år på 80-talet,
innan hon tillfälligt flyttade ifrån Ödeshög. Nu bor hon i
Hästholmen sedan många år tillbaka.

Irma betonar att det här är hennes minnen av
bygdegården, men att det är så många som varit
engagerade och har minnen därifrån. Hon tycker det
skulle vara roligt att vara med och dokumentera
bygdegårdens historia. Själv efterlyser hon protokoll från
början av 80-talet.

“Det skulle vara så roligt att läsa dem från den perioden
då allt drog igång igen”, säger Irma, som gläds åt att
bygdegården har haft en sådan livaktig verksamhet på
senare år. Hon tycker att bygdegården är en levande
mötesplats för alla åldrar.

“Själv brukar jag gå på krokikurserna, det är roligt, säger
Irma, som ser fram emot att de kan komma igång igen när
pandemin är över.            Birgitta

På väg till en inspelning av julkalendern inför en artikel i
Länstidningen ser jag plötsligt Petter Frid och Lovisa
Lindstrand på cykelvägen. De står med ett stort lakan
mellan sig och tittar upp i närmaste träd.

Deras ännu färska katt har träffat en annan katt, en stor
och röd, berättar paret i Gröna huset. Hon blir rädd och
flyr högt upp i närmaste träd. Och blir fortsatt rädd när
hon tänker på hur hon ska komma ner igen.        Katarina

PS Katten Smultron klättrar ner baklänges och behöver
aldrig använda lakanet att hoppa i.                     DS
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Vi har en julkalender

Villatomterna kommer
att säljas nästa sommar

Hästholmen, på Omberg och i Alvastra Klosterruin. Ungefär
hälften av de agerande är barn. Filminspelning har i höst blivit
vardag i fritidshemmet Rödingens liv. Julkalendern innebär
otroligt mycket jobb, säger Ola. Den innehåller 570 scener och
varje scen ska skrivas, planeras, spelas in och redigeras. De
färdiga avsnitten är litet olika långa men många blir tre minuter.

Ola har en egen firma där han bland annat gör reklamfilmer,
vinjetter till tv och mobilspel. Nu har han tackat nej till alla
jobb under två månader. Trots alla utgifter kallar han arbetet
med “Ombergs julsaga” för en nollbudget.

Produktionen av kalendern sätter olika spår. Inför scener med
en gröttävling är plötsligt all risgrynsgröt på ICA i Ödeshög slut.
En annan dag handlar Ola 20 par leköron och lika många näsor
och jutesäckar. De delas ut vid en inspelning i Alvastra
klosterruin där 15 barn blir troll.

Både Ola och hans hustru Charlotta gillar film och har länge
velat göra en produktion tillsammans och har många idéer för
framtiden. De tittar gärna på film och berättar att de också kan
sitta och analysera det de ser. Charlottas erfarenhet är att hon
har gjort musikvideos och kampanjmaterial till det företag där
hon är anställd.

Nära familjens bostad i Hästholmen hyr Ola hela “Utsikten”
utom ett rum och bygger en ljudstudio. Han tycker att
julkalendern är en extremt bra sandlåda. En möjlighet att
utvecklas till att göra bra spelfilm. Det är ett detaljarbete.

Julkalendern kan självklart ses senare än klockan sex på
morgonen. Den blir kvar på YouTube, inte bara den aktuella
dagen, utan även i framtiden.                                                Katarina

Det finns ett stort intresse för de nya
villatomterna vid gamla stationsområdet i
Hästholmen.

“Folk hör av sig och är intresserade”, säger David
Svensson, mark- och exploateringsingenjör i
Ödeshögs kommun.

Kommunen har ingen tomtkö, utan de som hör av
sig i förväg kommer att bli kontaktade när det är
dags att sälja tomterna på öppna marknaden.

Det handlar om sex villatomter på 1000 kvm
vardera. David Svensson räknar med att de
kommer att läggas ut till försäljning nästa sommar.

Kommunen har ännu inte bestämt sig för vilken
typ av lägenheter man vill se på den större
tomten, där det ska byggas en annan typ av
bostäder. Det finns en efterfrågan på mindre
bostäder i markplan. Det kan också bli fråga om
ett liknande +65-boende som byggts i Ödeshög.

“Kommunen har möjlighet att styra inriktningen
på boendet i markanvisningsförfarandet”,
förklarar David Svensson. Något beslut om detta
har dock inte tagits ännu.                      Birgitta

Det är tisdag. Det är handel i Häst-
holmen, Rekoringens producenter och
konsumenter fyller parkeringen vid
Stationsvägen. Det är den första dagen
i december. Jag stöter ihop (på av-
stånd!) med Ola Persson. Han berättar
glatt att över 2 500 personer har tittat
på det allra första avsnittet av jul-
kalendern “Ombergs julsaga” på
YouTube. Redan första dagen!

De kan se fram mot ytterligare 23 dagar
med nya avsnitt varje morgon klockan
6. Kalendern som Ola och hans hustru
Charlotta Bendz har skapat tillsam-
mans med över 40 lokala artister och i
samarbete med Ödeshögs Kulturskola,
fritidshemmet Rödingen, 31:an Glass
& Kök, Sverkers pizzeria och Häst-
holmens Bygdegård & Byalag.

Arbetet med julkalendern har pågått
sedan mit ten av september och
filmerna är inspelade på olika platser i

Björn Hanell väntar på dagens inspelning.
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Stjärnpizzerian som lyser med
god mat och värme

Eldkasen är till brädden fylld med ved och en sprakande
eld. Omkring tio personer har denna kväll samlats i
Hästholmens hamn och människor runt Vättern har
uppmanats att göra detsamma, tända eldar som en signal
och varning för fara. Det var på dagen tio år sedan
Försvarets materielverk fick tillstånd av länsstyrelsen att
provskjuta i Vättern. Rune Olsson från Aktion Rädda
Vättern (ARV) håller ett vädjande tal till demokrati-
minister Amanda Lind.
-Att detta tillstånd får fylla tio år är en sorg för vår demo-
krati och en skam för svensk miljöförvaltning.

Rune nämner de negativa följderna av skjutningarna som
ARV vill belysa i sitt brev till Amanda Lind. Området kring
Vättern skakar till följd av skjutningarna, då både yngel,
rom och fisk skadas. De kräver en granskning av hur
Försvarets tillstånd kom till och hur det används idag.
-Verksamheten måste genomgå en ny miljöprövning,
avslutar Rune sitt tal.                          Lovisa

Eldmanifestation
för att  rädda Vättern

Anwar Hajar åker helikopter över Hästholmen.

Sverkers pizzeria har nu åter öppnat efter renoveringen.
Planlösningen har blivit luftigare, färgerna rött och svart
dominerar och det är glittrande ljuseffekter av
discokulor, ljusnät och spännande lampor överallt.
Besökarna är positiva till nysatsningen, säger Anwar. De
tycker att det är snyggt och känns välkomnande och
ombonat.

Anwar har investerat i en stor ljudanläggning, han hoppas
i framtiden att kunna erbjuda musik och festkvällar. Det
går redan nu att boka lokalen för större ätande sällskap
om man vill ha en privat tillställning. Det går också bra
att bara boka uterummet för privata sällskap. Så
småningom kommer det även att vara möjligt att bli
serverad alkohol på restaurangen.

Efter att de nya coronarestriktionerna trätt i kraft upp-
lever Anwar en kraftig minskning av besökare på pizze-
rian. Han vill därför påminna om att det går att få maten
hemkörd eller att få den levererad utomhus. Om man
beställer hemkörning vill han gärna att man skriver sin
adress via sms, eftersom det annars kan uppstå språk-
svårigheter. Det gäller bara första gången, sedan har han
adressen sparad i sin mobil. Tänk på att det är extra viktigt
att stödja de lokala restaurangerna i dessa tider!

Kebabpizzan är en favorit bland kunderna, många
uppskattar också den varierade grillmenyn. Snart
kommer en ny rätt på menyn som kommer att döpas till
“Hästholmen”. I skrivande stund är rätten hemlig. Alla
pizzor på menyn är numera strödda med mozzarellaost.

Anwar, hans fru Zalkha och deras två söner, varav en är
alldeles nyfödd, kommer snart att bli äkta Hästholmabor.
De flyttar till Alvastrahus i februari och det känns
jätteroligt, säger Anwar. Han älskar Hästholmen. “Alla är
så snälla här, här finns mina vänner”. Det värmer i hjärtat
att höra det. Liksom Anwars glada leende alltid värmer
oss gäster.                       Camilla

Mörkret har lagt sig över Hästholmens hamn den 7
november. Pysande ljud bryter den kompakta tystnaden
på den stilla parkeringen. Klockan närmar sig 20 och ett
flertal dykare testar sin utrustning för att göra sig redo
att gå ner i vattnet från järntrappan vid Husbackens fot.

Klockan slår 20 och 21 dykare från Linköpings dykcenter
befinner sig nu under vattenytan. Deras dykarlampor
bildar gröna lysande formationer under ytan, vilket bidrar
till ett magiskt grönt ljusspel att beskåda från ovan.

Det är ett internationellt event den här kvällen, “Divers
Night” där dykare ska befinna sig under vattnet samtidigt
lokal tid. Konceptet startade i Norge 2005 av Tone Svee
Dahl som då var ny som dykare. Hon upplevde att den
största tiden tillbringades på land mellan dyken och ville
då kombinera denna tid med någon form av förtäring.
“Cake Dive” föddes som begrepp där dyk kombinerades
med kaka, vilket sedermera utvecklades till “Divers
Night”, ett nattdyk med någon form av förtäring.
- Vi serverar korv istället för kakor, vilket vi alltid gör vid
våra dyk, säger dykledaren Göran Nyqvist.

En bit längre bort, vid klipporna i Stora Lund, har
Norrköpingsklubben SDK Baltic samlats för samma
ändamål. De berättar om de många föremål som finns på
botten vilket de kallar “points of interests”, vilka fungerar
som riktmärken såväl som att de förhöjer dykupp-
levelsen.

Båda dykarklubbarna är helt överens om att Hästholmen
och Stora Lund vid Vättern är de ställen de gillar bäst och
dit de brukar åka.              Lovisa

Ett magiskt grönt ljusspel
att beskåda från ovan
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Titta efter NYA HÄNDELSER
på bygdegårdens anslagstavla vid Mackaplan

eller på bygdegårdens hemsida!
Skriv “Hästholmens Bygdegård” i Googles

sökfält så kommer hemsidan överst i listan

Omkultur var i mitten av oktober “På väg hem” från en
utställning på Grenna Museum. De stannade på vägen
och hade en Pop-up-utställning i bygdegården i Häst-
holmen. Det var ett samarrangemang mellan Omkultur,
bygdegården och Ödeshögs konstförening med 14 konst-
närer med olika uttryck och av blandad karaktär. Allt ifrån
keramiska bruksföremål i sprudlande färger, djurskulp-
turer, kulört måleri och akvareller med naturmotiv.

Vårens populära konstrunda blev i år inställd på grund av
rådande pandemi.
– Vi kan visa upp oss och folk kan komma hit och se vad vi
har gjort, säger konstnären Moa Frisk, Omkulturs ordför-

På väg hem med blandade uttryck
ande, till vardags Kulturskolans musik- och kulturledare.
– För mig betyder utställningen mycket, jag brukar sälja
en hel del under konstrundan, säger Ganga Roslin Bladh.

På lördagskvällen hölls konstcafé med musik av Nicklas
Brännström. Han hade precis släppt en ny skiva, Circle of
Silence, på vinyl.
-Det är en dröm, jag växte upp med vinylen. Det är mer
information, bättre ljud och snyggare på något sätt, säger
Nicklas.

Kreativa lösningar krävs för att hålla begränsningar kring
besökare i lokaler som bygdegården. Här finns ett system
med klädnypor.                                                                       Lovisa

Vi samlade rejält till Världens barn!
Hästholmens bygdegård & byalag startade en bössa för
Världens Barn i samband med radiohjälpens årliga
insamling. Tanken var att uppmuntra andra i hela Ödeshög
att anordna aktiviteter för att samla in pengar. Därför
döptes bössan till Bynn-bössan, med anspelning på att
Ödeshög i mannamun kallas Bynn.

Det var väldigt kort om tid, bara ett par veckor, så tanke-
smedjan fick arbeta fort. Privatpersoner skänkte pengar
rätt in i bössan. Några startade Facebook-loppisar där
intäkten gick till  insamlingen. Men de allra flesta
pengarna inkom genom den geniala idén att göra ett
instagram-bingo! Våra nyinflyttade energiska Hästholma-
bor Charlotta Bendz, Ola Persson och Lovisa Lindstrand
satte igång med att trycka bingolotter, dela ut i
Hästholmens alla brevlådor och samla in fina vinster från
våra Reko-producenter.

Dragningen var något av det gulligaste vi sett, barnen
Thelma Frid och Cleo Bendz drog dagens siffra till glitter
och glamour varje kväll exakt kl 19. Dragningen lades ut
på instagram, Facebook och sattes även upp på
anslagstavlan vid Mackaplan. Varje dag kl 19 stod det ett
tappert sällskap vid tavlan och väntade på dagens
nummer. Lycklig vinnare av den fina matlådan blev vår
egen chefredaktör Katarina Ljungholm!

Bynn-bösse-bingot blev verkligen en härlig gemenskap-
hetsgrej i hela Hästholmen. Något att samlas kring på
behörigt avstånd. Även folk från centrala Ödeshög hörde
av sig och ville köpa lotter.

Bygdegårdens Bynn- bössa landade till slut på hela 10.400
kronor till Världens Barn! Tillsammans samlade Kommun-
bössan, Vilfred Landstedts bössa och Bynn-bössan in så
mycket pengar att vi samlade mest i hela Östergötland!
Helt fantastiskt!

Och undertecknad fick epitetet Ödeshögs kommun-
peppare! Nästa år, med bättre framförhållning, samlar vi
ännu mer och koordinerar ännu bättre med kommunens
övriga verksamheter!                                                      Camilla&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

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

Flickorna Thelma Lindstrand Frid och Cleo Bendz
kommer med bingovinsten till Katarina Ljungholm.
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”Det skulle vara en skam om hamnstugan rivs”
“Det skulle vara en skam om hamnstugan rivs”, säger
Lasse Andersson, 80, som bodde i den vitrappade lilla
stugan på berget som liten. Han menar att hamnstugan
hör ihop med fyren och magasinet och är en del av
hamnens historia.

Sedan det blev känt att Ödeshögsbostäder, som äger
hamnstugan, vill sälja stugan har protesterna mot
beslutet växt. I oktober hade Hästholmens byalag ett
möte, där man enades om att skicka en skrivelse till
kommunen med tre krav: stoppa försäljningen, utred
stugans kulturhistoriska värde och involvera byalaget i
hamnens fortsatta utveckling.

Ortens föreningsliv deltog i mötet. Själv är Lasse engage-
rad sedan många år tillbaka i Hästholmens fiskehamns-
förening, som sköter om båthusen i hamnen. Här har
han också sin fina träbåt från 70-talet. Lasse, som har
jobbat både som byggnadssnickare och båtbyggare, har
byggt många Vätternsnipor i sina dar.

“Jag är praktiskt taget uppväxt på sjön”, berättar Lasse.
Morfar Hugo Thorn var fiskare och Lasse fick följa med
på fisketurer när han bara var några år gammal. Då fanns
det åtta fiskebåtar i Hästholmens hamn, och på varje båt
jobbade två fiskare.

Pappa vaktade fyren
Från stugan på berget har man utsikt över hamnen och
de röda båthusen. Här bodde Lasse under fem år som
liten. Hela hans familjs historia finns i den lilla stugan.
Hans farfar, Alfred, hade titeln stationskarl och hade
flyttat dit i början av 1900-talet. Alfred och hans Emma
hade nio barn och här föddes Lasses pappa Helge. Den
barnrika familjen bodde i huset med ett rum och kök,
vedspis, inget vatten och utedass på gården. Själv bodde
Lasse här med tre syskon.

“Min far satte in en kakelugn i rummet, så vi fick det lite
varmare”, berättar Lasse. Pappan jobbade i hamn-
magasinet och skötte om fyren. Den skulle tändas på
kvällen, och släckas på morgonen, alla dagar, året om.
Hans farbröder jobbade också i hamnen.

Lasse minns att det var full fart i hamnen, där skutorna
lastade och lossade ved, säd, gödning och propps
(massaved som användes i gruvorna i Tyskland). Skutorna
låg i bredd nere i hamnen. Längst fram på kajen lade
ångbåten S/S Trafik till. Både smalspårig och normalspårig
järnväg gick ända ner till hamnen, och fram till 1958 var
det både gods och resande som kom med tåget för att
fortsätta med båt över Vättern. Efter att passagerar-
trafiken upphörde fortsatte godstågen att gå några år
till.

Över 200 år gammalt
Järnvägen gick precis nedanför hamnstugan. Tågen
backade ner till hamnen, så att loket kunde dra tåget i
uppförslutningen upp till stationsplan. Lasse berättar
om ett busstreck som han och kompisen gjorde sig
skyldiga till.

“Vi strök såpa på spåren, så loket kunde inte dra tåget
uppför backen, det slirade och kom ingenstans. Det
tyckte vi var jättekul, men det tyckte nog inte
lokföraren.”

Lasse hoppas nu att hamnstugan får vara kvar. Huset,
som flyttades hit från Tjurtorp strax innan sekelskiftet,
är över 200 år gammalt. Inget har ändrats på huset, som
är i originalskick. När detaljplanen för hamnområdet
fastställdes 2011 ansåg länsstyrelsen att det skulle vara
önskvärt att kommunen utreder om hamnstugan har ett
bevarandevärde. I översiktsplanen är hamnstugan
utpekad som en byggnad som kan ha ett kulturhistoriskt
värde.

“Huset ligger så fint uppe på berget, tänk vilket
fantastiskt café man skulle kunna göra där”, säger Lasse.
Kommunledningen har tagit intryck av protesterna som
lämnats in. Försäljningen har pausats, och nu ska
Ödeshögsbostäder lämna in en konsekvensbeskrivning
där olika alternativ beskrivs.

“Vi måste förstås lyssna på olika synpunkter, säger Karl
Gustav Johansson, ordförande i Ödeshögsbostäders
styrelse, som dock betonar att styrelsen helst vill
fullfölja planerna på försäljning. Hamnstugan är
värderad till 2,5 miljoner kronor.

“Vi behöver de pengarna för att ha råd med fortsatta
satsningar i hamnen”, säger han.                         Birgitta

Lars-Göran Andersson utanför Hamnstugan.

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

 Vi samarbetar med



 9Byalaget
har skrivit till kommunen

28 oktober 2020
Till kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun

Stoppa försäljningen av
hamnstugan i Hästholmens hamn

Hästholmens byalag motsätter sig en försäljning av den
gamla hamnstugan i Hästholmens hamn. Vi anser att
hamnstugan bör bevaras och finnas kvar i kommunens
ägo.

Hamnstugan är en av få äldre fastigheter i Hästholmen
som finns bevarad i original. Här bodde fyrvaktaren på
sin tid. Hamnstugan hör ihop med fyren och magasinet
och är en del av hamnens historia.

När detaljplanen för hamnområdet fastställdes 2011
ansåg länsstyrelsen att det skulle vara önskvärt att
kommunen utreder om hamnstugan har ett bevarande-
värde. I översiktsplanen är hamnstugan utpekad som en
byggnad som kan ha ett kulturhistoriskt värde.

Söndag 25 oktober hölls ett byalagsmöte i Hästholmen
för att diskutera frågan om hamnstugan och hamnens
framtida utveckling. Ett 30-tal personer deltog på mötet.
Ortens föreningar och entreprenörer var inbjudna, och
på mötet fanns representanter för Hästholmens
båtklubb, Hästholmens fiskehamnsförening, Västra
Tollstads Aktivitets & Samlingslokal i Tollstagården samt
Hästholmens bygdegårdsförening och byalag.

Mötet enades om att skicka en skrivelse till kommun-
styrelsen med följande innehåll:

* Stoppa försäljningen av hamnstugan i Hästholmens
hamn
* Utred om hamnstugan förtjänar att q-märkas på grund
av sitt kulturhistoriska värde
* Bjud in byalaget till diskussion om hamnens fortsatta
utveckling

Bästa hälsningar
Camilla Linusson

Ordförande i Hästholmens byalag

Den tragiska olyckan en stormig natt utanför
Hästholmen med familjen Bauer ombord har aldrig
tidigare filmatiserats. Inte förrän nu, 102 år senare….

Regissören Thom Britten-Austin från Hjo, systerson till
självaste Ingmar Bergman, förärade oss ett personligt
besök i Hästholmens bygdegård, berättade om sitt
forsknings- och filmarbete och visade sin film. Intresset
var enormt, telefonen ringde varm för att få biljett till
filmvisningen. På grund av maxantalet på 50 personer
fick vi ordna med en extraföreställning, som även den
blev fullbokad direkt. Vi skulle med lätthet kunnat ordna
fem visningar med full publik, men efter två valde vi
ändå att sätta stopp.

“Ödesnatten på Vättern” visade sig vara en mycket fin
dramadokumentär, snygga scenografier, intressant
information. Även vi i Hästholmen lärde oss lite nytt!
Thom hade varit extra pirrig att komma just till oss, sa
han, eftersom vi i Hästholmen är så kunniga om förlis-
ningen och att den fortfarande existerar i nära manna-
minne här. Den stora frågan som genomsyrade filmen
var: varför valde den erfarne kapten Boija att stanna i
Hästholmen fast han visste hur farligt det var.

Filmen har uppmärksammats och fått priser utomlands
och kommer att tävla på filmfestivalen i Prag 2021.

“Genom att dö blev Bauer odödlig” beskriver Thom John
Bauer. Och det är kanske sant. Om Bauer hade fått leva
kanske han bara försvunnit i mängden av alla andra
konstnärer under tidigt nittonhundratal. Men nu
kommer vår trollmålare att leva i vårt minne för evigt
och vara en del av den svenska folksjälen.                   Camilla

“Ödesnatten på Vättern”

Det kom ett brev ...
Hej!
Skulle ni kunna ta upp i bladet om avsaknaden av en
kompost och ristipp i Hästholmen? Jag har åkt 23
gånger i år till återvinningen med gräsklipp, ris och löv.
Hur bra är det för miljön?
Mvh Bo-Erik Johansson
Vad tycker ni andra läsare av Hestholmabladet?
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stillers Motor
utför service och reparation
av cyklar och maskiner för

skog och trädgård
God Jul önskar Niclas.

070 24 26 475

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Alla pizzor nu med
mozarella!

Testa vår nyhet
“Hästholmen special”!

GOD JUL ! önskar
Anwar med personal

Tel 0144-33060 eller
076 565 16 80
onlinepizza.se

Sverkerstigen 3

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

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

Ge bort en guide i julklapp!
Jag guidar dig och ditt

sällskap exklusivt på Omberg.
Ni väljer tid, plats och

inriktning själva. Året runt.
P r i s  från 600 kr.
Läs mer och boka

Guide de lux på Omberg.
www.wettersaga.se
God Jul önskar Åse

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

Ekologiskt naturbeteskött
från gården finns att köpa i Annelies

Delikatesser och Underkläder i
Ödeshög.

Vi önskar alla God Jul & Gott Nytt År!
Åsa och Thomas med personal

!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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God Jul o Gott Nytt År !
Önskar

Henrik och Catharina

God Jul o Gott nytt år
önskar alla vi på Vätternskutan

vatternskutan.se   070 24 87 999

önskar God Jul & Gott nytt år
Karolina och Håkan med personal

Ellen Key-sällskapet
önskar alla

E n  G o d  J u l  o c h

E t t  G o t t  N y t t  Å r

T i t t a  g ä r n a  i n  p å  v å r  h e m s i d a

f ö r  i n f o  o m  k u l t u r k v ä l l a r ,

å r s s k r i f t e r  m m

w w w .e l l e n k e y s a l l s k a p e t . s e

Bli gärna medlem i
Aktion Rädda Vättern - ARV

B a n k g i r o :  1 9 6  -  7 1 5 7

S w i s h  1 2 3  6 9 4  8 0  8 7

Enskild 100 kr
Förening 300 kr
Företag 500 kr

Vi önskar alla ett gott slut
2020 och ett bättre 2021!

Var gärna med i

100 kr/person, 150 kr/familj
Bankgiro 331-3558
Swish 1235152566
Märk betalningen

Medlem 2021 + din mailadress


