HESTHOLMABLADET
nr 1 mars 2021
Det kommer en vår!

Det stora folknöjet i Hästholmen

Ännu ett Hestholmablad ser dagens ljus. Tidningen är
fylld med artiklar om livet i Ellen Keys förskola, nya
villatomter, informationsmöte digitalt och mycket mer.
Ta för dig och läs!

Nästa sommar är det hundra år sedan ångfartyget Per
Brahe bärgades från Vätterns botten utanför Hästholmen,
efter att ha legat på botten i fyra år och otaliga försök
hade gjorts. Bärgningen blev till slut möjlig tack vare ett
antal godsägare och storbönder i trakten kring Hästholmen
som bildade Andelsföreningen Per Brahe.
- Pelle ska opp, löd mantrat.

Dessutom händer det faktiskt en del som det inte alls
finns några artiklar om. Stocklycke har fått nya ägare.
Håkan och Ulrika har bosatt sig i det gula huset. Vilket
inte betyder att verksamheten med vandrarhem upphör.
I vinkelhuset finns det rum för vandrare att övernatta i.
Några artiklar i denna tidning är praktiska. De beskriver
hur man handlar i REKO-ring på Stationsvägens parkering
inne i Hästholmen, hur man enklast får sitt paket ända
hem till dörren utan att besöka något utlämningsställe
och hur vi hjälps åt i Byalagshjälpen.
Kommunstyrelsen har skaffat en extern utredning om
lokaler. Denna har lett till en oro hos Rödingens barn
och föräldrar. Det känns ungefär lika klokt som att låta
en storstadsbo välja cykelställ till hamnen.

Under perioden som fartyget bärgades blev det folkfest i
hela Hästholmen. På husen utmed Hamngatan sattes
skyltar upp: Kaffe, smörgås och läsk! I hamnen myllrade
det av marknadsknallar, reportrar och nyfikna. Souvenirer
såldes enkom för ändamålet, vykort på Per Brahe, handmålade tallrikar av Per Brahe. Personer åtalades för otilllåten pilsnerförsäljning. Ungdomar passade på att tjäna
pengar och rodde ut nyfikna till olycksplatsen för 75 öre.

Finns det någon inom cykelavstånd
som har kedja med lås till sin cykel?
Bilden är ett cykelställ i hamnen.
Nog klagat. Kommunen gör bra
saker också.

En bärgad symaskin blev stulen, sönderslagen i bitar och
såld för 1 krona biten. Folk sov över i tält eller i klippskrevor
för att inte missa något. Pressen skrev att det var uppemot
20.000 personer vissa dagar, och även om siffran var överdriven så får man ändå en aning om hur mycket folk det
var! Det berättas om hundratals “privatautos” (bilar, med
ett modernare ord), häst och vagn, motorcyklar och vanliga
cyklar, mängder av omnibussar och att tågen fick köra så
mycket extratrafik att de inte hann med ordinarie turer.

Vi väntar fortfarande på att få tillbaka återvinningsstationen i Hästholmen. Nu slänger några sina
förpackningar i Borghamn, andra i
Rök eller i Ödeshög. En del låter
dem fylla sin källare. Snart hamnar
de bland de så kallade vanliga
soporna. Då kanske Ödeshög blir
sämst i länet på sortering. I dag lär
Ydre ha denna bottenplats.

Denna märkliga, makabra tilldragelse vill vi återskapa!
Sommaren 2022 planerar vi för att anordna en “autentisk
dag i hamnen”. Vi tänker oss hamnen, avstängd från
modern trafik och i stället ersatt av häst och vagn, bilar
och motorcyklar från tiden. Vi tänker oss båtturer till
olycksplatsen, marknad och andra festligheter. Vi tänker
oss dykare som dyker vid olycksplatsen. Och på en
anslutande dag eller dagar erbjuda filmvisning, utställning
och föredrag som hör ämnet till. Vi tänker oss en
minnesstund vid gravstenen vid Västra Tollstad kyrka.

I pressläggningsögonblicket kommer ett trevligt meddelande från Ola Persson: Vi kan glatt meddela att vår
röst blev hörd och att utredningen inte godkänns i den
version som lades fram, utan ska fortsatt bearbetas av
politiken. Den politiska majoriteten vill också att Rödingen ska fortsätta sin verksamhet och vara kvar! Så vi kan

känna oss trygga med att Rödingen får vara kvar!
Hestholmabladet önskar att du får en god vår!
Fortsätt att hålla avstånd!
Redaktionen genom Katarina

Så nu är det bara att börja leta fram lämpliga kläder som
passar in i tidigt nittonhundratal! Är du marknadsknalle
och vill sälja tidsenliga saker på vår marknad eller har en
bil av äldre modell, hör av dig! Har du någon berättelse,
hörsägen eller fakta från händelsen, hör av dig! Har du en
båt som kan ta passagerare, hör av dig! Tillsammans
kommer vi att skapa något helt fantastiskt!
Camilla 070-388 73 62
(Fakta ur skriften “Ångfartyget Per Brahes undergång och
bärgning” av Sven Jerring, Ödeshögs hembygdsbok)
....
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Information från Ödeshögsbostäder AB och Ödeshögs
kommuns tekniska förvaltning

Sandupptagningen i Hästholmen beräknas ske från
vecka 12-14. Hjälp oss att få gatorna fina genom att sopa
ut gruset vid tomtgräns och ställ inte bilar med mera på
gatan. Tiden kan komma att ändras beroende på väder
och andra oförutsedda händelser.
Öppettiderna vid återvinningscentralen (ÅVC) i Orrnäs
är begränsade vid påskhelgen. Den 25 april är ÅVC
stängd. På kommunens webbplats finns alla öppettider.
Kommunen bjuder in t ill et t digit alt möt e om
Hästholmens utveckling. Information om detta kommer
att finnas på kommunens webbplats och Facebook.

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

Liten rapport från
Ellen Keys förskola

Inga besked om
återvinningsstationen
Mer än ett halvår har gått sedan återvinningsstationen i
Hästholmen försvann. Ännu finns inget besked om när
den kan vara på plats igen.
- Det är så klart tråkigt att det dröjer, vi vill ju se en lösning
på frågan så fort som möjligt, säger Niklas Odeheim,
teknisk chef på Ödeshögs kommun.
Det var i september som återvinningsstationen i Hästholmen plötsligt var borta en dag. Förpacknings- och
tidningsinsamlingen, FTI, som äger återvinningen, tog
bort sina iglos och containrar då det saknades bygglov.
Sedan dess har bygglov beviljats av kommunen, men det
har överklagats till länsstyrelsen, som ännu inte gett
besked.
Även om bygglovet skulle vinna laga kraft, så hoppas
kommunen på en annan lösning på sikt.
- Vi skulle vilja att återvinningsstationen förläggs till
Mackaplan, det skulle vara ett bättre läge, säger Niklas.
Marken vid Mackaplan ägs av Q-star. Kommunen ordnade
i höstas ett möte med företrädare för Q-star och FTI.
- Vi har varit tydliga med att vi helst skulle vilja se en
sådan lösning, säger Niklas Odeheim. Men i väntan på
det hoppas han att återvinningsstationen snart kan vara
tillbaka på sin gamla plats.
Birgitta

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

Vi flyttar in
Malte, Cleo och Amelia jobbar i projektet “årstider”

Nu bor familjen på Alvastrahus 5:
Zalkha Karakach och Anwar Hajar med sina två
söner Mohamed och Zayn.

Här har vi fortsatt att jobba med projekt “årstider”. När
snön och kylan kom passade vi bland annat på att utforska Zara Skoglund och Victor Broström har flyttat in på
och experimentera på många olika sätt. Vi har satt upp Stationsvägen 4 tillsammans med sin hund Mymlan.
Zara kommer från Jönköping och Victor från Piteå.
hypoteser och förundrats över de olika resultaten.
I förskolans läroplan står det: Förskolan ska ge varje barn
förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva
med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om
naturvetenskap och teknik samt få förståelse för enkla
kemiska processer och fysikaliska fenomen.

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

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

Högt uppe på berget - Håkan Viksell och Ulrika
Landin bor nu på själva Stocklycke vandrarhem.
Permanent trots adressen.

Vi hälsar dem alla välkomna
som boende i Hästholmen
eller dess närhet!

Informationsmöte om Hästholmens utveckling
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“ Vi vill lyssna in olika perspektiv”, säger kommunalrådet
Annicki Oskarsson (KD), som medger att kommunledningen har tagit intryck av byalagets protester mot att
sälja hamnstugan. Nu ska kommunen ordna ett digitalt
informationsmöte om Hästholmens utveckling.
“Mötet kommer att handla om många olika frågor som
berör Hästholmen”, förklarar hon.
Det var i oktober som Hästholmens byalag skickade in en
skrivelse till kommunen med krav på att stoppa den
planerade försäljningen av hamnstugan i Hästholmens
hamn.
Byalaget anser att hamnstugan ska bevaras och hänvisar
till att hamnstugan på berget intill båthusen hör ihop med
fyren och magasinet och är en del av hamnens historia.
Utred om hamnstugan förtjänar att q-märkas på grund av
sitt kulturhistoriska värde och bjud in byalaget till
diskussion om hamnens fortsatta utveckling. Så lät
byalagets uppmaning till kommunledningen.
“Måste lyssna på alla”
Svaret på skrivelsen har dröjt. Annicki Oscarsson förklarar:
“Vi har skjutit frågan framför oss, eftersom den är lite
komplicerad. Frågan om hamnstugan hänger ihop med
hamnens utveckling. Från Ödeshögsbostäders sida vill
man ju gärna sälja hamnstugan för att därigenom finansiera en upprustning av hamnmagasinet.”

“Det är viktigt att vi lyssnar på alla parter”, säger
Annicki Oscarsson, som har tagit intryck av
byalagets protester. Foto: Josephine Tranheden
Samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck håller i planeringen inför informationsmötet. Det är en utmaning att
ordna ett digitalt informationsmöte för allmänheten.
“Vi är medvetna om att alla inte har möjlighet att delta
digitalt, så det kommer även att finnas en möjlighet att
se mötet på storskärm i bygdegården, men då krävs
föranmälan”, säger hon.
Birgitta

Hon säger att kommunledningen har tagit intryck av
protesterna. Därför har Ödeshögsbostäder också stoppat
försäljningen, åtminstone tillfälligt.

Kommunen bjuder in till
digitalt möte om Hästholmens utveckling

“Vi har förstått att frågan är viktig för Hästholmenborna.
Och de kulturhistoriska aspekterna är viktiga. Samtidigt
måste vi se till helheten. Hur ska vi agera för att det bäst
ska gynna hamnens utveckling på sikt?”
Själv är hon inte främmande för att utreda hamnstugans
kulturhistoriska värde och även att q-märka stugan. Men
då måste man också se till vad det innebär för en
eventuell framtida försäljning av byggnaden.
“Vi har inte hela bilden klar för oss än. Därför är det viktigt
att vi lyssnar på alla parter”, säger Annicki.
Digitalt informationsmöte
Det digitala informationsmötet som kommunen har
bjudit in till kommer främst handla om trafikplanering
och turistbyrån i hamnen. Men kommunen kommer även
att informera om vilka diskussioner som pågår gällande
övriga aktuella frågor som exempelvis hamnstugan.
“Vi kanske inte har svar på alla frågor, men vi kommer att
informera om det vi vet”, säger Annicki.

onsdagen den 31 mars klockan 17.00-18.00
På mötet kommer att informeras om:
·
·

Pågående trafik- och utredningsarbeten
Ny besökswebb och turistbyrå sommaren 2021

·
Övriga aktuella frågor i Hästholmen utifrån
vad vi vet: hamnen, Hamnstugan, Vätternrummet,
återvinningsstation mm.
Mer information och länk till mötet kommer att
läggas ut på kommunens hemsida.
För de personer, som inte har möjlighet att koppla
upp sig digitalt, kommer möjlighet att finnas att se
mötet från bygdegården.
Maxantal är dock 8 personer. Anmälan görs till
gunnel.kellander@gmail.com eller 070-322 30 24

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Vi samarbetar med

Tipsa gärna dina vänner i Svanshals,
Ödeshög, Boet och Rök om REKO
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Efter julkalendern är vi
många kändisar i Hästholmen
Hästholmens julkalender “Ombergs julsaga” blev
verkligen en succé! Charlotta Bendz och Ola Persson
jobbade dag och natt, till många scener kläcktes idéer
bara med någon dags framförhållning. Det är helt otroligt
vilken idérikedom och kunskap det paret besitter. En hel
del pengar lades också ut ur egen ficka, men som tur var
så uppmuntrades de med ett produktionsstöd i efterhand
av Film i Öst som i alla fall täckte en del av utgifterna.
Första avsnitten har setts av nästan 20.000 personer! Sen
dalar det lite, men många tusen visningar är det även på
de övriga tjugotre avsnitten. Tittarna är spridda långt
utanför Ödeshögs och till och med utanför Sveriges
gränser. Att en så spontan, nästan nollbudgetproduktion,
som är gjord på bara ett par månader kan få en sådan
enorm spridning! Det är så kul! Alla jag pratar med
uttrycker sin förtjusning över hur proffsig inspelningen
blev med de förutsättningar som fanns, och hur duktiga
skådespelare lokalbefolkningen i Hästholmen är.
Vart man än går blir man igenkänd, själv är jag mest
ihågkommen som körvtanten, vilket är lite kul eftersom
jag tillsammans med fritidsbarnen kuppade in just den
sekvensen i första avsnittet.
Fritidsbarnen på Rödingen blir också igenkända, barn vi
möter på berget frågar om det är de som är trollen. När
Sissela, Michael, Stella och jag mötte några turister vid
Stocklycke ville de ta selfie med oss och lägga ut i sina
sociala medier, de var verkligen “starstruck”! Många
lokala skådespelare vittnar om samma sak, vi Hästholmabor har på kuppen blivit rena kändisarna!
Charlotta och Ola fick ett litet hjärtevärmande
meddelande från familjen Färnlöf i Linköping. De hade
till sin son Ossians förtjusning varit och turistat i Ombergs
Julsagas fotspår. Ossian hade sett alla avsnitt säkert fem
gånger och var gladare än på självaste julafton.
-Mot Alvastra! hade han ropat i bilen. Familjen besökte
Gröna Huset, 31:ans glassbar, Pers sten, Alvastra och
hälsade på Lasse i hamnen. Ossian var bara lite besviken
på hemvägen över att han inte hittat drottning Omma....
Något annat kul som hänt i julsagans sköljvatten är att en
av huvudpersonerna, Stella Wasén, har fått erbjudande
att spela i årets teateruppsättning av “Vintersaga” på
“Shakespeare på gräsgården” i Vadstena! Om coviden
släpper sitt grepp och det går att genomföra teatern
kommer Stella vara en del av ensemblen!
Och Hästholmen har ju dessutom fått en alldeles egen
julhit med John Cederqvist som kommer att spelas varje
jul framöver.
Det är mycket spännande att invänta vad nästa projekt av
paret Bendz-Persson ska tänkas bli. Vi Hästholmabor står
laddade och redo!
Camilla

Renoveringsplaner i bygdegården
Vid årsmötet 2020 presenterade vår fastighetsansvarige
Lars Hansson planerna för en kommande renovering och
uppfräschning av bygdegården. Under våren har en
renoveringsgrupp spånat fram ett förslag som sedan
bollats och blötts på våra styrelsemöten.
Nu har en konsult gjort ritningar efter våra önskemål och
skrivit ett förfrågningsunderlag. Dessa är utskickade till
olika entreprenörer för att få in offerter. När företagen
svarat kommer vi att skicka en ansökan till Jordbruksverket om bidrag.
Renoveringen kommer att bestå av ett nytt tak, något
som egentligen behövts i många år nu då det har läckt in
vid regn och snö, och en ny fasad. Den kommer att
omfatta en ombyggnad av köket, med serveringslucka,
mer praktisk diskmaskin och nya skåp, ny arbetsplats
centrerad i mitten av köket. Utgången kommer att flyttas.
Trappan upp mellan kök och scen kommer att förminskas
och ge plats för wc som kan nås från båda planen.
Kapprummet vid entrén kommer att få nya hängare och
stora salen fräschas upp. Nya vattenledningar och ny
ventilationsanläggning kommer att installeras.
Har ni några frågor kan ni kontakta Lars, då det är han
som har störst överblick över situationen, som har
kontakt med konsulten och sköter bidragsansökan.
Camilla

Villatomter börjar säljas i juni
“Vi räknar med att villatomterna börjar försäljas under
juni månad.” Det säger David Svensson, mark- och
exploateringsingenjör i Ödeshögs kommun. Det handlar
om de sex villatomterna på gamla stationsområdet i
Hästholmen. Tomterna är tusen kvadratmeter stora.
Lantmäteriet kommer att vara klara med avstyckningen
av tomterna i mars. Efter beslut i kommunstyrelsen den
2 juni kommer försäljningen att starta.
David Svensson berättar att det finns ett stort intresse
för tomterna. “Det är många som har hört av sig och som
vill bli kontaktade när tomterna läggs ut till försäljning”.
Utöver de sex villatomterna finns en större tomt som
ska bebyggas med en annan typ av bostäder. Det är ännu
inte klart vilken typ av bostäder som ska byggas där, men
det finns en efterfrågan på mindre bostäder i markplan.
När det gäller infrastruktur såsom gator, ledningar
etcetera kommer kommunen skicka ut ett förfrågningsunderlag till olika entreprenörer under våren. Beslut om
tilldelning tas i kommunstyrelsen i början på juni.
Tanken är att arbetet med infrastrukturen ska påbörjas
direkt efter semestern. David Svensson räknar med att
det kommer att ta cirka fyra månader att färdigställa.
Birgitta
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REKO-ring - steg för steg

För er som ännu inte testat att handla på
Reko- ringen i Hästholmen här några tips:

Lantbrevbärarens service
Lantbrevbäring införs i Postverket efter beslut av 1877
års riksdag. Från början är det gående lantbrevbärare. I
slutet på 1880-talet kommer de första lantbrevbärarna
per hästskjuts, omkring förra sekelskiftet kommer
cyklande brevbärare och från 1920-talet åker de även bil
och motorcykel.
I dag har Postnord övertagit jobbet att sköta vår post.
När man pratar om detta företag är det ofta antingen
kritik och försämringar eller skämt och gyckel. Men det
finns faktiskt också en bra sida. Ordet är lantbrevbärare.

1. Gå med i Facebookgruppen “Reko Hästholmen
Konsument”. För dig som inte har facebook: det går lika
bra att handla genom en vän. Vännen kan i sådana fall
skriva att det är du som beställer och hämtar varorna.
2. Under varje producents annons står det “Visa mer”.
Klicka där. Du får fram en lista över de varor som producenten erbjuder och i en ruta får du din bild och en
uppmaning att skriva en offentlig kommentar. På vanlig
svenska betyder det att här ska du skriva vilka varor du
vill handla, till exempel “Jag beställer två chokladkakor
med polkasmak.” “Jag beställer 1 kg älgkött.” “Jag beställer
3 hg St Åby hårdost.” Producenten bekräftar ditt köp direkt
under din ruta, antingen genom att gilla din kommentar
eller skriva något.
3. Betalning sker enligt sätt som annonsören önskar. En
del tycker att det är okej att kunden swishar direkt och
anger REKO Hästholmen plus ditt namn. Andra vill att du
skriver med ett beställningsnummer i swishen som de
tilldelar dig, en del önskar betalt samma datum som
utlämningsdagen. Bekräfta att du swishat under din
beställning. De allra flesta godkänner också kontant
betalning vid utlämning. Skriv i sådana fall att du vill
betala kontant när du hämtar.
4. Kom till utlämningsplatsen det aktuella datumet,
utlämning sker på tisdagar i udda veckor kl 18-18.30 vid
Stationsvägen. Kom i tid för vid halv sju lämnar producenterna platsen. Producenterna parkerar på parkeringen nära
Hamngatan. Vi som handlar kan ställa bilen på den bortre
parkeringen vid gamla återvinningsområdet.
Producenterna sätter fram skyltar vid sina bilar så att du
lätt ska hitta rätt bil. Har du vid något tillfälle inte möjlighet att komma personligen och hämta, be en vän eller
kontakta Byalagshjälpen. Skriv under din beställning att
det är någon annan som hämtar.
5. Det är inte okej att handla varor direkt från producenten vid utlämningsplatsen. Eftersom det inte är
någon marknad, måste alla varor förbeställas.
Hoppas att denna lilla lathund har varit till hjälp och vi får
se även dig framöver på våra Reko-ringar!
Camilla
Logga: Ola Persson

Vi som bor så att vi får Hestholmabladet i postlådan –
dock inte med hjälp av Postnord – får huvudsakligen vår
vanliga post av en lantbrevbärare. Förr hade han eller
hon tid att gå in och fika, kunde alla sina kunder och kom
med pensionen i sedlar och mynt en gång i månaden.
Det är för övrigt detta som än i dag gör att alla inte får sin
pension på samma dag. Genom att införa flera utbetalningsdagar fördelades pengarna för lantbrevbäraren.
Hästholmen har numera sin enda utgående brevlåda
utanför samhället vid busshållplatsen. Även detta är ett
minne från förr. Då tömde busschauffören den gula
brevlådan. Å andra sidan är varje postlåda i området en
brevlåda. När du vill skicka ett brev (maxvikt 2 kilo) eller
ett vykort lägger du det i en plastpåse i lådan och fäster
i kanten med en klädnypa. Sedan tar lantbrevbäraren
med sig det i samband med postutdelningen.
När du får ett sms eller en avi om ett paket eller ett
rekommenderat brev att hämta på Ica kan du be
lantbrevbäraren att hämta det och sedan lämna det till
dig vid din dörr. Du beställer tjänsten gratis på nätet eller
hos kundservice på telefonnummer 0771-33 33 10.
Om du behöver frimärken kan du enkelt skriva vad du
vill köpa på ett papper, lägga papper och pengar i ett
kuvert i påsen i din brevlåda eller passa postbilen och
lämna kuvertet direkt. Nästa postdag har du frimärkena
i kuvertet i din post.
Om du vill skicka något ringer du till kundservice och
bokar upphämtning. Din försändelse förbereder du
hemma i förväg. För att betala med kort behöver du göra
köpet via Skicka Direkt och skriva ut frakthandlingen
själv. Du kan också betala med kontanter direkt till
lantbrevbäraren. Eventuell växel levereras tillsammans
med kvitto i din postlåda vid nästa posttur.
Katarina

Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
Bygdegård & Byalag och trycks hos ABF
Bladets adress: Hestholmabladet
c/o Ljungholm, Tägnegatan 6,
599 93 Hästholmen
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Vackra maj
Lördag 15 maj kl 10-15 Fixardag i bygdegården
Välkommen att vara med och vårda vår bygdegård!
Snickeri- & måleriarbeten, städning
och uppfräschning, trädgårdsskötsel...
Det finns jobb åt alla!
Vi bjuder på enkel lunch till alla som hjälper till.
Kontakta gärna Gunnel Kellander (070-322 30 24) för att få
en mer specifik lista över vad som behöver göras, så kan du
handplocka den uppgift som passar just dig!
Vi blir väldigt glada om du vill vara med!

Här kommer vårens kalender med
reservation för aktuella restriktioner
Datum för REKO mars-juni:
Tisdagarna
30 mars, 13 april, 27 april, 11 maj, 25 maj,
8 juni och 22 juni kl. 18-18.30
på parkeringen vid Stationsvägen i Hästholmen.
Se artikel på sidan 5 om hur man handlar på REKO.
Onsdagen den 31 mars kl 17 - 18 via Zoom
Digitalt Informationsmöte om
Hästholmens utveckling
Läs om mötet på sidan 3!
Mötet spelas in och kommer även
att kunna ses i efterhand.
Söndag den 18 april kl 10 - 12
Plogging i Hästholmens samhälle, samling i hamnen
Välkommen till en gemensam städdag av
Hästholmens samhälle!
Alla miljöhjältar, stora som små, samlas i hamnen
klockan 10 för att snygga upp i Hästholmens
samhälle. Ta med egna handskar. Vi sprider ut oss åt
olika håll och plockar upp det skräp vi hittar.
Återsamling utanför bygdegården kl 11.30
där alla deltagare bjuds på fika.
Var noga med att hålla social distans.
Stanna hemma om du känner dig krasslig.
‘

Vi är anmälda till och deltar i Håll Sverige Rents
kampanj “Skräpplockardagarna.”

Samtidigt pågår Vårmarknad i Tollstagården
Den som vill sälja något kontaktar Gördis 070-603 31 08
Lördag 22 - söndag 23 maj, kl 11-16 båda dagarna
KONSTSALONG “VATTENVERKEN” i bygdegården
Salongen ingår i ett projekt som kallas “Rätten till Vättern”
initierat av Österängens Konsthall i Jönköping
och pågår under hela 2021.
Konstrundorna runt Vättern, kulturföreningar och
miljöföreningar samarbetar inom projektet. Temat för
utställningen är “Vättern, vattnet och naturens
rättigheter”, men kan naturligtvis tolkas som man själv
önskar! Släpp den kreativa fantasin fri!
Alla är välkomna att lämna in två konstverk var, både
professionella konstnärer och autodidakta hemmaskapare.
Inlämning av konstverk torsdag 20 maj kl 18-20,
Hästholmens bygdegård
Arrangörer är Hästholmens bygdegård och
Ödeshögs Konstförening.
ÄTLIGA-VILDA-VÄXTER, vandring och matlagning
Söndag 23 maj kl 10 - ca 14, samling Stocklycke parkering
Vi samlas vid Stocklycke kl 10 för en vandring i ätbara
växters spår. Sissela Wasén delar med sig av sina kunskaper.
Efter ca 1 timme beger vi oss ner till Hästholmens
bygdegård för att bekanta oss med det vilda köket.
Tillsammans med Liga Appelgren lagar vi smoothie,
knäckebröd, rawfood-kaka och Chaga-te,
som vi sedan gemensamt avnjuter.
Kostnad: 125 kr/person
Anmälan till: sisselaniala@gmail.com
Detta är ett samarrangemang mellan
Hästholmens bygdegård och Saga kulturhus.
Torsdag 27 maj kl 19 Ellen Key-sällskapets årsmöte med
musikunderhållning utanför bygdegården

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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.

Sommarmånaden juni
Söndag 13 juni kl 15, Årsmöte i

Mötesplats
Hagabergs Trädgård
Hamngatan 35

Christina Korsell,
som köpte handelsträdgården 2018 har
gjort en rad förändringar och vill nu slå
upp portarna så att
Hästholmabor får se
hur det ser ut.

Föreningen välkomnar alla medlemmar till
årsstämma i bygdegården.
Vi har valt att förlägga stämman utomhus
vid bygdegården, med förhoppning om
vackert sommarväder.

– Det vore mysigt om
människor ville komma in och njuta av den
ljuvliga värmen i växthuset när solen lyser.

Årsmöteshandlingar skickas via mejl till alla
medlemmar och finns även att läsa på
hemsidan https://bygdegardarna.se/hastholmen/

Hon beskriver att man
gärna får ta med eget
fika, slå sig ner och
prata eller läsa en bok.

Efter förhandlingarna bjuder bygdegården på fika.
Söndag 27 juni kl 19 Teaterpremiär i bygdegården:
MED TAPPER HAND
Övriga föreställningar: Måndag 28 juni kl 19,
Tisdag 29 juni kl 19, Onsdag 30 juni kl 19 och
Torsdag 1 juli kl 19
“Ellen Key står vid fönstret på Strand och tittar ut över
Vättern. Det är sent. Egentligen borde hon gå och
lägga sig. Men något skaver. Hon måste
fatta pennan en gång till.
Ellen ger aldrig upp. Alltid på barnets sida,
alltid nyfiken, alltid beredd att kämpa.”
Sommaren 2021, då en av de viktigaste av Keys
kamper - den kvinnliga rösträtten - firar hundra år,
presenterar Teater Svea stolt föreställningen “Med
tapper hand”. En lekfull och upprorisk monolog
inspirerad av Keys glöd och kampvilja. Vad är värt att
kämpa för idag? I rollen ses Lena Lagerlöf.
Regi: Anna-Karin Hirdwall och manus: Pernilla Göst.
Biljettpris: 150 kr
Boka biljett: Camilla 070-388 73 62,
camilla.linusson@outlook.com

Vi tjuvkikar in i augusti
5 aug kl 19 Lars H Gustafsson föreläser på Strand:
Glöd och visdom
19 aug kl 19 Kalle Bäck berättar om
Starka kvinnor i en svår tid
i eller utanför Hästholmens bygdegård
Endast föranmälan till Gun-Britt 073 059 38 50 eller
Majken 073 599 54 48
Välkommen hälsar Ellen Key-sällskapet!
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– Står portarna öppna så är det bara att kliva in mellan
klockan 10 och 18 från den 27 mars. Det är en stor yta och
jag har byggt bänkar och bord där man kan sitta
“Coronasäkert”.
I växthuset odlar Christina olika grödor både för eget bruk
och till försäljning.
– Jag odlar i den takt jag hinner, skördarna kommer
förhoppningsvis sedan att växa för varje år.
Christina planerar att ha helgmarknad i växthuset till
sommaren.
– Man kan boka in ett bord en helg eller en dag.
Hon planerar även framåt och har funderingar kring ett
“sommarkök” med självservering, en gårdsbutik med
självservice samt eventuellt en boulebana inne i
växthuset.
– Det skulle vara kul med en trevlig “hangout”. Man kan
tänka “vi går till växthuset och ser om någon är där eller
om någon säljer något”.
Lovisa
Vill du ha en egen Hästholmaflagga som välkomnar utanför din
dörr? Eller ge en flagga i gåva till
någon du tycker om?
Nu har bygdegården nya fasadflaggor i PVC att sälja. Pris: 350 kr.
Det finns dessutom ett fåtal
flaggstångsflaggor 240 x 150 cm till
salu för 690 kr.
Design: Krister Johansson, Logga: Hästholmens
medeltida sigill. Kontakta Camilla om du är
intresserad av en flagga: 070-388 73 62
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Använd gärna byalagshjälpen

Rödingen får ta emot massiv
kärlek

Efter att Rödingen strax före årsskiftet beviljades att
få profileras som Natur- & Utelivsfritids, har en hel del
hänt. Vi fick lov att starta en egen facebooksida
“Fritidshemmet Rödingen”, så att alla som önskar kan
följa med oss på våra äventyr. Familjer från Ödeshögs
centralort fick lov att välja placering av sina barn hos
oss, fast de går på FridtjuvBergskolan (tidigare har vi
bara haft elever från Röks skola). Detta har lett till det
fantastiska att vi har fått tre nya elever från Ödeshög,
och att några barn i förskolan i Ödeshög redan står på
kö till oss. De nya familjerna är jättenöjda med sitt byte,
med oss och vår verksamhet.

Ta gärna kontakt med oss, hälsar Camilla,
Birgitta och Gunnel. Foto: Anders Magnusson
I Hästholmen ställer vi upp om någon behöver hjälp! Genom
Byalagshjälpen gör vi det lättare att hjälpa varandra med
allt mellan himmel och jord.
“Vi finns på Facebook och där kan vem som helst gå med”,
berättar initiativtagaren Camilla Linusson, som också är
ordförande i Hästholmens bygdegård och byalag.
Gruppen heter Byalagshjälpen Hästholmen och har ett 60tal medlemmar. Tanken är att medlemmarna i gruppen ska
kunna hjälpa varandra med olika saker. Men det går också
bra att ta kontakt med trion som administrerar Byalagshjälpen. Man kan både ringa och mejla om man behöver
hjälp, så förmedlar de uppdragen till gruppen.
“Det har inte varit så mycket aktivitet i gruppen”, säger
Camilla, som hoppas att fler vill höra av sig och ber om hjälp.
Hon berättar om några uppdrag som gruppen haft:
Fylla på vatten i en värmepanna
Köpa hostmedicin på apoteket
Byta en propp
Hjälpa till att handla mat
Gå ut med hunden
Det behöver inte alltid handla om hjälp med praktiska saker.
Kanske finns det de som vill ha lite sällskap i dessa
coronatider.
“Vi kanske kan ta en promenad tillsammans, eller fika ihop
vid något utomhusbord”, säger Camilla glatt.
Birgitta
FAKTARUTA
Byalagshjälpen Hästholmen finns på Facebook. Du kan
också ta kontakt med följande personer:
Camilla Linusson, 070-3887363,
camilla.linusson@outlook.com
Gunnel Kellander, 070-3223024,
gunnel.kellander@gmail.com
Birgitta Hellman Magnusson, 0703-102855,
birgittahellmanmagnusson@gmail.com

Närheten till Omberg och Vättern är en förutsättning
för oss att bedriva den utomhuspedagogiska verksamhet som vi nu gör. Tyvärr så utreds det lite då och då om
vårt vara eller icke vara.
Kommunstyrelsen beställde i höstas en lokalutredning
för hela kommunen för att se över lokaler inför
kommande befolkningsökning. I början av mars var
utredningen klar för presentation inför kommunstyrelsen. I utredningen föreslås att Rödingen ska läggas
ner och flyttas till Rök.
När detta kom till fritidsföräldrarnas kännedom blev
de upprörda! Visserligen är Röks skola och fritidshem
också väldigt bra, men förutsättningarna i omkringliggande miljö är helt annorlunda. Dessutom skulle det
medföra en markant försämring av tätorten Hästholmens service, och innebära många fler mil av resor
per förälder varje vecka. Därför startade några föräldrar
en protestkampanj! Charlotta Bendz och Ola Persson
startade en offentlig facebookgrupp som heter “Rädda
fritidshemmet Rödingen”, de öppnade en digital
namnlista och en online-demonstration, där de som
ville protestera kunde ta kort med plakat för att visa
sitt stöd.
Vi pedagoger som jobbar på Rödingen är så rörda över
all kärlek som haglar över oss! I motiveringarna i
namninsamlingen står att läsa så många vackra ord, av
nuvarande föräldrar, tidigare och kommande föräldrar,
mor- och farföräldrar och andra som följer oss på olika
vis. Det värmer riktigt skönt i hjärtat av att läsa.
Utredningen är i skrivande stund inte godkänd av
politikerna, och vi hoppas innerligt att de inte
fortskrider med några planer om att ta bort vårt
fritidshem. Hur ska vi annars kunna vandra till Sveriges
högsta gran, till Höje för att plocka ramslök, gå på
Öringsafari i Ålebäcken, lära oss om munkarna i
Alvastra Klosterruin eller leta spår efter istiden på
Omberg? Ett sådant beslut skulle dessutom motverka
deras plan om attraktionskraft för nyinflyttning och bita
dem själva i svansen.
/Camilla
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Insänt
Hotar Försvarsmakten
barnens hälsa?
Kan man göra barnvälling på dricksvatten från Vättern?
Vi börjar bli osäkra. I höstas sänkte EU (EFSA) det
hälsobaserade gränsvärdet för PFAS tusenfalt, på grund
av ny forskning om kemikaliernas hot mot bland annat
immunförsvar, fortplantning och risk för njur- och
testikelcancer.
Naturskyddsföreningen har visat att gränsvärdet kanske
bör ligga under 1 ng/liter för PFAS4, för att säkert och
långsiktigt skydda de yngsta barnen. Aktion Rädda
Vättern har nu låtit Eurofins analysera vattenprover från
Jönköping, Hjo, Askersund och Motala.

Resultatet visar att PFAS-kemikalierna går rakt genom
vattenverken till hushållens kökskranar. PFAS4 låg på
ca 2 ng/liter i alla fyra kommunerna.
PFAS-föroreningar kommer från många källor men
Karlsborgs flygplats är en av de värsta, på grund av
övningar och olyckor med brandskum. De ansvariga
har i åratal vägrat sanera flygfältet. Försvaret kräver
fortfarande att få dränera landningsbanan och pumpa
ut PFAS-förorenat grundvatten direkt till Vätterns
vattenskyddsområde.
Aktion Rädda Vättern har hittills stoppat planerna
genom överklaganden och frågan ligger nu för
avgörande på regeringens bord. Det finns avancerad
teknik för att rena både utsläpp och kranvatten!
Aktion Rädda Vättern har skrivit till alla kommunstyrelser runt Vättern och bett dem hjälpa till att få
regeringen att stoppa Försvarsmaktens hot mot
barnens hälsa. Kontakta gärna din kommun och fråga
hur de ser på PFAS i det kommunala kranvattnet.
Lisa Lennartsson
www.aktionraddavattern.se

Glass till påsk och Lanthandel i midsommar
Håkan och Karolina Johansson är i full gång med planeringen inför vårens- och sommarens aktiviteter på 31:ans
glass och i intilliggande magasin.
– Vi har jättebra idéer på gång, men ingenting är helt klart än, säger Håkan.
Han kan ändå avslöja att det förhoppningsvis kommer bli en lanthandel i magasinet till midsommar med plats för
lokala producenter att hyra in sig.
– En samlingspunkt för olika lokalproducenter, menar Håkan.
Håkan och Karolina Johansson slår även upp portarna till 31:ans glass redan på långfredagen klockan 12.

Lovisa

Stillers Motor
Lämna din cykel eller
gräsklippare för service
inför våren!
Glad Vår önskar Niclas
070 24 26 475

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Öppet
varje lördag och
söndag från 27 mars
Extra påsköppet
på skärtorsdag och
långfredag!
Välkommen att boka på
www.ziplines.se

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

Bli medlem i
Ellen Key-sällskapet
Sätt in 150 kr
eller 200 kr för
sammanboende
på bankgiro
5244-8438
eller swish
123 245 89 66
Kolla kalendern på mittuppslaget!

OMBERGS lilla
KATTHOTELL

Omberg, Skogslyckan,
599 93 Ödeshög
Tel 070 53 43 891
E:mail: kgronvall@gmail.com
Finns även på Facebook

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fira påskhelgen
med pizza
Välkommen! önskar
Anwar med personal
Tel 0144-33060 eller
076 565 16 80
onlinepizza.se
Sverkerstigen 3

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

Välkomna att besöka
vår nya Äggbod i Alvastra,
vi har öppet kl 8 - 20 varje dag.

Glad Påsk !
önskar vi på Alvastra Kungsgård

Ge bort en guide i
födelsedagspresent!
Jag guidar dig och ditt sällskap
exklusivt på Omberg. Ni väljer tid,
plats och inriktning själva.
Året runt. Pris från 600 kr.
Läs mer och boka
Guide de lux på Omberg.
www.wettersaga.se
Välkommen hälsar Åse
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Vi öppnar för säsongen!

Glad Påsk !

Välkomna!
Henrik och Catharina

önskar vi på Vätternskutan
vatternskutan.se
070 24 87 999

Var gärna med i

100 kr/person, 150 kr/familj
Bankgiro 331-3558
Swish 1235152566
Märk betalningen
Medlem 2021 + din mailadress

Fira våren med glass!
Vi öppnar till påsk!
Välkomna önskar
Karolina och Håkan med personal

