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Årets stämmaVår lilla - och stora - värld
Det är dags att byta snöskyffeln mot en räfsa.
Våren är på ingång och livet borde leka. Pande-
min är visserligen inte helt försvunnen men
regionen slutar att rapportera de nya dödsfallen.

Ändå kan vi inte vara riktigt glada. Den värld vi
nyss levde i finns inte. Pandemikonferenser
ersätts med militära. Vi har krig i världen. Det
kommer flyktingar till Sverige. Till Ödeshög.
Sova i kyrka och sporthall, madrasser på golvet.
Kommunen kallar till möte.

Livet förändras timme för timme. Aktuell infor-
mation från den stora världen finns i radio och
tv. Information från vår lilla värld ska finnas på
kommunens hemsida för alla som har en dator.

Detta Hestholmablad
innehåller både nyheter och tillbakablickar. En
glad händelse är att återvinningsstationen
återkommer om bara kommunen trycker på
knappen, det vill säga ber  FTI att ställa dit be-
hållare. För klimatet och bekvämligheten bör
detta ske nu.

Vi har fått ett nytt konstverk. Mellan Husbacken
och Lortaknölen, drygt sex meter under vatten-
ytan, står nu “viska, lyssna”. Mer lättillgängligt
och synligt blir det nya Vätternrum som Roland
Törnqvist bygger i hamnmagasinet.

Barnen på Rödingen har varit hos korna på Juss-
bergs gård och tre REKO-producenter berättar
om sin värld.

Vi får veta litet mer om helgen med det stora
folknöjet i juli och också möjlighet att aktivt
vara med när vi återvänder i tiden till tidigt 1900-
tal. Eller kanske besöker den tiden för första
gången.

Hestholmabladet önskar alla en god vår med
snar fred på jorden, lagom väder och trevliga
upplevelser!             Redaktionen genom Katarina

PS Postnord meddelar att brevbärare tömmer
den gula brevlådan vid Sverkerstigen alla var-
dagar, det vill säga även när vi inte får post i
våra lådor.   DS

Camilla Linusson, Sven Hultman, Sven-Arne Johnsson, Zara Skog-
lund, Marianne Bremer, Gunnel Kellander, Stephan Redman, Elisa-
bet Samuelson, Birgitta Hellman Magnusson, Fredrika Roth och
Rita-Louise Wiik Heininen. Endast Robin Eriksson saknas på bilden.

                         Foto: Katarina

Nu har det varit stämma i Hästholmens Bygdegård & Byalag. En
ovanligt välbesökt stämma. En person – Petter Frid – lämnar
styrelsen. Ny blir Fredrika Roth som går in som ordinarie efter ett
år som ersättare. Marianne Bremer och Stefan Redman får två år
till i styrelsen. Camilla Linusson, Birgitta Hellman-Magnusson,
Elisabet Samuelson och Gunnel Kellander har ett styrelseår kvar.

Sven-Arne Johnsson får fortsatt förtroende som ersättare.
Dessutom blir det fyra nya. Rita-Louise Wiik Heininen, känd för
sin goda soppa och ordförande i Rök-Svanshals byalag. Här kan jag
samtidigt nämna att hon blir fortsatt Hästholmabo, nu på Halle-
gatan, efter att ha efterlyst bostad i Hestholmabladet. Robin
Eriksson, sambo med Fredrika och denna dag hemma med barn,
Zara Skoglund och Sven-G Hultman blir också ersättare.

Sven är även med i redaktionskommittén för detta blad och han
presenterade sig i förra numret. Zara bor på Stationsvägen i det
hus som en gång var slakteri. För ett år sedan lämnade hon Jön-
köping samtidigt som en ung man övergav Umeå. De köpte hus
och bor nu här med hund och höns och väntar en ny Hästholmabo
i augusti. Zara arbetar som administratör på en städfirma i
Jönköping och tillhör alltså gruppen pendlande smålänningar.

Själva stämman flöt på lugnt. Annika Sundholm satt ordförande.
Alla val följde valberedningens förslag. En votering som innebär
ett krav på en utredning, omval av revisorer och – det viktigaste –
styrelsen fick ansvarsfrihet.

Vid det konstituerande mötet efter fika och god macka blir
Stephan fortsatt sekreterare och Marianne och Gunnel kassörer.
Gunnel väljs även till vice ordförande.  Katarina
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Stor efterfrågan på bostäder

Det kan bli aktuellt med ytterligare nybyggnation i
Hästholmen.
-Vi har fått ett uppdrag av politiken att ta fram fler tomter
för bostäder både i Hästholmen och Ödeshög, säger
Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef i Ödeshögs
kommun.

De sex nya villatomterna vid stationsområdet såldes
snabbt förra året. Dessutom är de åtta hyreslägenheter,
som uppförs där i markplan, snart uppbokade.
-Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Hästholmen,
säger Rebecka Bäck.

I översiktsplanen pekas ett antal utvecklingsområden ut
som kan bli aktuella för bostäder. För att komma vidare
måste nya detaljplaner upprättas.
-Vi tittar på detta nu, säger Rebecka Bäck.             Birgitta

“Det är rätt läge att sälja
lägenheterna”

-Jag är lite förvånad över att inte fler har hört av sig, säger
Peter Kenell, VD för det kommunala bostadsbolaget
Ödeshögsbostäder (ÖBO).

Sedan informationen gick ut att lägenheterna i Häst-
holmen skulle säljas har endast en hyresgäst hört av sig.
-Vi var beredda på en större anstormning, säger Peter
Kenell, som uppmanar alla som har frågor om försälj-
ningen att kontakta honom.

Det var i mitten på november som ÖBOs styrelse tog
beslut om att sälja 18 hyreslägenheter i Hästholmen. Men
det dröjde till januari innan hyresgästerna fick informa-
tion om försäljningen.
-Vi ville inte föregå de politiska besluten, säger Peter
Kenell, som hänvisar till att det skulle beslutas av olika
instanser. Den 21 februari godkändes försäljningen
slutligen av kommunfullmäktige.

Det är första gången som det kommunala bostadsbolaget
säljer av delar av sitt lägenhetsbestånd.
-Det är rätt läge att sälja dessa lägenheter nu, säger Peter
Kenell, som menar på att ÖBO inte ska äga allt i kom-
munen. Enligt honom finns det seriösa spekulanter.

Bakgrunden är att ÖBO behöver kapital för att ha råd att
satsa på renovering och nyproduktion. Det som efter-
frågas är mindre lägenheter, även plus 65-boenden.
-Vår ekonomi är bra men vi har nått ett lånetak i kom-
munen. Det innebär att vi måste ha eget kapital för att ha
råd med nysatsningar, förklarar han.

Orsaken till “lånetaket” är att kommunen förväntas ta
stora lån inom en snar framtid för att finansiera bland
annat en ny skola i Ödeshög. ÖBO räknar med att lägga ut
lägenheterna till försäljning till hösten.                  Birgitta

“Som en blixt från klar himmel”

Anita Gärtner bor på Doktor Frödins väg i Hästholmen.
Huset ska nu säljas av Ödeshögsbostäder. Foto: Birgitta

-Först fick vi en julhälsning om att allt gick så bra. Kort tid
efteråt fick vi en lapp i brevlådan om att våra lägenheter
skulle säljas för att ekonomin var dålig.

Anita Gärtner bor tillsammans med sin man Wolfgang på
Doktor Frödins väg i Hästholmen i en av de 18 hyreslägen-
heter som nu ska säljas. Hon är kritisk mot hur Ödeshögs-
bostäder (ÖBO) informerade om försäljningen. Beskedet
slog ned som en blixt från klar himmel, enligt Anita.

Det är de gula “radhusen” på Doktor Frödins väg och
Villagatan som ska säljas ut av allmännyttan.
-Vi hade ingen aning om att detta var på gång, berättar
Anita.
Hon tycker att det var nonchalant av det kommunala
bostadsbolaget att bara lägga en lapp i brevlådan. Den
var inte ens adresserad till henne personligen.
-Det kändes respektlöst mot oss hyresgäster, säger hon.

Anita hade gärna sett att ÖBO hade kallat hyresgästerna
till ett möte och där berättat om planerna så att det fanns
tillfälle att ställa frågor.
-Här bor många pensionärer, många har bott här länge,
det är klart att detta skapar stor oro, många undrar hur
det ska bli.

Anita och Wolfgang Gärtner är det kända krögarparet som
drev värdshuset Vätterhästen för många år sedan. Sedan
två år tillbaka bor de i Hästholmen.
-Vi trivs bra här, och vill helst inte flytta, säger Anita.

           Birgitta

Upptagning av vintersand/grus
Sandupptagningen i Hästholmen beräknas ske vecka 13-
16. Först gör vi en grovsopning för att därefter återkomma
och finsopa. Hjälp oss att få gatorna fina genom att sopa
ut gruset vid tomtgräns och ställ inte bilar med mera på
gatan under denna tid. OBS att tiden kan komma att ändras
beroende på väder och andra oförutsedda händelser.,
hälsar ÖBO via Gunnel Lago.
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Skrivelse till kommunen och ÖBO

Hamnstugan i Hästholmen (Hästholmens Hamn 1:1) är ett
karaktärsobjekt och ett tydligt landmärke och minnesmärke
över Hästholmens hamn och dess historia. Den ligger lokalbe-
folkningen och båtfolket varmt om hjärtat, och en tydlig
önskan är att den skall förbli i bygdens vård och rådighet.

Planerna på en försäljning av hamnstugan har väckt protester
från Hästholmens byalag och Hästholmens båtklubb och
andra. Skrivelser och medborgarförslag har lämnats in som
yrkar att försäljningen inte skall verkställas. Olika förslag har
lagts fram till Ödeshögsbostäder och kommunen för att hitta
en lösning som tillgodoser lokalbefolkningens önskemål.

Hästholmens byalag och båtklubb föreslår nu gemensamt att
vi får ta över nyttjanderätten och skötseln av hamnstugan.
Hamnstugan kommer därmed att bli en kulturell och historisk
mötesplats i Hästholmen, och bidra till ett helhetsintryck av
hamnens identitet.

För att hamnstugan inte skall riskera att förfalla behöver vi få
till stånd följande lösning snarast möjligt. En samlad bygd
står beredd att ta över och vårda denna kulturhistoriskt
värdefulla byggnad för framtiden.
Vi vill att:

 kommunen och Ödeshögsbostäder tillsammans
möjliggör ett överlåtande av Hamnstugan till byalaget
och båtklubben så att den kan bevaras och nyttjas för
ideell verksamhet

 byalaget och båtklubben medges ett avgiftsfritt
arrende av fastigheten i 25 år med möjlighet till
förlängning

I gengäld överlåter Hästholmens båtklubb sin klubbstuga vid
infarten till hamnen till Ödeshögsbostäder.

Antaget vid Hästholmens byalagsmöte 2022-01-23
                 Camilla Linusson         Lars Tiderman
                      Ordförande i                                    Ordförande i
Hästholmens Bygdegård & Byalag       Hästholmens båtklubb

Det ljusnar för återvinningen
Kanske kan återvinningsstationen vara på plats i
Hästholmen redan till våren.

Det var i september 2020 som den gamla återvin-
ningen plötsligt försvann. Orsaken var att det sakna-
des bygglov. Sedan dess har kommunen beviljat två
bygglov för en ny station, dels vid stationsplan, dels
vid Q-star-tomten vid infarten till byn.

Båda byggloven överklagades men nu har länsstyrel-
sen avvisat överklagandet vid stationsplan och det
bygglovet har vunnit laga kraft. Bygglovet vid Macka-
plan har ännu inte avgjorts av länsstyrelsen.

Det innebär att återvinningsstationen nu kan anläggas
vid stationsplan. Samtidigt har kommunen varit tydlig
med att man helst vill att återvinningsstationen flyttas
till Mackaplan (Q-star-tomten).

Det är företaget FTI (Förpacknings- & Tidningsin-
samlingen) som sökt bygglov för återvinningssta-
tionen. Regionchefen Magnus Sandström säger att
de är lyhörda för kommunens önskemål.
-Vill kommunen kan vi ställa upp våra behållare vid
stationsplan redan nu till våren och sen flytta dem till
Mackaplan när det bygglovet är klart, säger han.

Enligt Sandström är det inte förenat med kostnader
för företaget att ställa upp behållarna på stationsplan.
Däremot planeras för en investering på cirka 200 000
kronor om återvinningen anläggs vid Mackaplan.
-Där krävs det att vi gör en snygg inramning, så det
blir en kostnad för oss, men det har vi räknat med,
säger han.    Birgitta

Planer på ny busshållplats
Det finns planer på en ny busshållplats i Hästholmen.
En utredning som har beställts av kommunen pekar
ut två alternativ. Antingen anläggs en ny busshållplats
vid  Mackaplan eller vid parkeringen vid stationsplan.
-Själv ser jag positivt på att busshållplatsen anläggs
vid stationsplan, då hamnar den mitt i byn, säger Kalle
Johansson, som  företräder centern i majoriteten i
kommunen och är ordförande i Ödeshögsbostäders
(ÖBO) styrelse.

Det är Östgötatrafikens busshållplats det handlar om.
I översiktsplanen (ÖP) pekas även ut en busshållplats
nere vid hamnen. Där finns idag en av- och påstig-
ningsplats mitt emot badplatsen där också en buss
skulle kunna stanna. Den ingick i hamnens upprust-
ning som ÖBO ansvarar för. Enligt Kalle Johansson är
det inte aktuellt att dra linjebussarna ner till hamnen,
då det blir för trångt för bussen att vända där.

Ödeshögs samhällsbyggnadschef, Rebecka Bäck, var
med och tog fram ÖP. Hon säger att den busshållplat-
sen som planerades i hamnen inte var tänkt för linje-
trafik. Den var tänkt mer för turistbussar.    Birgitta
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Rundturer med S/S Trafik
Under Folknöjet  den 23 - 24 juli besöker S/S Trafik Hästholmen
och erbjuder rundturer och Öppna båtvisningar båda dagarna.
Visningarna sker mellan klockan 11.30 och 12.30 när fartyget
ligger vid kaj.

Rundturerna är klockan 13.30-15. Guidning av Björn Hanell på
lördagen. Caféservering och försäljning av souvenirer om-
bord. Max 150 passagerare utöver besättningen. Biljetter
säljes online: https://www.nortic.se/dagny/organizer/2170.

Ett tips är att boka redan nu för att säkerställa en plats ombord!
För vuxna kostar rundturen 140 kronor. Barn under 7 år reser
fritt i målsmans sällskap och mellan 7 och 12 år kostar turen 80
kronor. Eventuella återstående platser vid ombordstigning
innan avgång mot betalning med swish.        Camilla
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Undervattenskonstverk

Budkavel runt Vättern för vårt vatten

Urfolkens regel säger: Minns din historia sju genera-
tioner bakåt. Lev ditt liv så att sju generationer framåt
får en ren livsmiljö så de kan leva sina liv. Nu skapar vi
en manifestation för rent vatten, med budskap om
olika hot mot Vättern och dess omgivningar, riktat till
politiker och makthavare. Tillsammans måste vi göra
allt för att bevara vår sjö till kommande generationer!

Huvudarrangörer är Aktion Rädda Vättern (ARV) och
Urbergsgruppen Grenna men Hästholmens Bygdegård
& Byalag och många andra föreningar runt sjön  sam-
arbetar. Tanken är att ta sig runt sjön med olika tran-
sportmedel, cykla, paddla, ro, promenera, simma....
Och vid kommunerna runt sjön väcka uppmärksamhet
med musik, information, glädje och beslutsamhet.

Starten går måndagen den 25 juli vid Kleven. Bud-
kavlen rundar sjön medsols. Gruppen, som vi i Häst-
holmen är med och planerar för, täcker rutten från
Vadstena till målgången i Kleven. Vill du eller din
förening vara med i gruppen kan du höra av dig till
camilla.linusson@outlook.com eller 070 388 73 62.

Detaljerad tidsplan kommer i Hestholmabladet nr 2.
Alla som tycker att det är viktigt att agera ansluter sig
till den aktivitet/det färdsätt som passar bäst. Bud-
kavlen går från hand till hand runt vår sjö.  Camilla

Äntligen är undervattenskonstverket “viska, lyssna” på plats
utmed bottnen mellan Husbacken och Lortaknölen, 6,3 meter
djupt enligt lodet. Sjösättningen var ett spännande projekt
där säkerheten var A och O. Det krånglade en del när ekkorgen
skulle sänkas ner med en säck sten på ett halvt ton från
Borghamn, den hamnade lodrätt då säcken gled. Vid andra
försöket gick det bättre, efter att säcken surrats fast i korgens
botten.

Sex timmar tog hela processen, många var inblandade,
dykarna Roland Törnqvist och Jan Hektor, assisterade av Johan
Andersson, och båten S/S Pricken från Askersund med
besättning. Även Johanna Linder från Österängens konsthall
var på plats. Projektet “Rätten till Vättern”, som även
Hästholmens bygdegård medverkade i, initierades av
konsthallen och var tänkt att endast hålla på året ut.
Konstverket “viska, lyssna” hann inte bli klart, då det var
många parametrar som skulle klaffa, därför lever projektet
vidare ett tag till.

Konstnären Katarina Vallbo kommer från Hullaryd i Småland.
Att hon har valt just Hästholmen för sitt verk var för att hon
tycker att det är en vacker plats. Det är också en plats med
mycket båtliv och dykaktivitet, vilket kanske bidrar till att
konstverket kommunicerar fint. Konstverket handlar just om
att kommunicera.
- Jag bjuder in alla till samtal och alla får komma till tals,
fiskar, växter, organismer, vattenmolekyler, säger Katarina.
Verket ska få oss att lyssna och tänka på allt som finns under
ytan. Vattenytor är fascinerande och motsägelsefulla. De är
både definitiva och genomsläppliga på samma gång.

Bordet är gjort av enbart naturvänligt material, ekvirke,
träplugg och kalksten och kommer att kunna bli ett habitat
för vattenlevande djur.

Det kommer att placeras ut en ekstol på Husbacken som
kommunicerar med andra rundabordstolar runt Vättern, vid
Oset i Huskvarna, Hjo, Karlsborg och i vår grannby Borghamn.
Stenar med ingraverad text “jag lyssnar” kommer att placeras
ut, som man kan återbörda till Vättern och därmed skapa en
förbindelse med sjön.

En storslagen invigning väntas framåt försommaren, datum
är ännu inte spikat, men håll utkik!                                  Camilla

Snart är det dags
Såg du annonsen i förra Hestholmabladet om plane-
rad förlovning mellan Wilbert Spoling och Patricia
Rosenknopp? Den 1 april är det dags. Då har Grävling-
arna premiär i bygdegården på “Den stora premiären”
av Åke Cato och Mikael Neumann. Pjäsen är inte ny
men tillhör inte heller de gamla. Den framförs första
gången på Fredriksdalsteatern i Helsingborg år 2007.

Handlingen utspelas på Central Park Theatre i New
York år 1935 och pjäsen är en hyllning till bröderna
Marx. En teaterchef dör, en äventyrlig kapten tar över,
en maffiaboss och en pokervinst dyker upp. Här finns
kärlekshistorier, tokigheter och missförstånd.
Teaterns existens är i fara. Erfarenheter säger att vi
även kan vänta en lokal anpassning med några inslag
av Ödeshög.                                                                   Katarina
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Vad händer med växthusen
vid pizzerian?

Nu byggs nya Vätterrummet upp
Efter att i flera år ha legat nedmonterat i en container utanför
Ödeshögsbostäders lokaler börjar äntligen ett nytt Vätternrum
att återskapas, nu i hamnmagasinet. Även denna gång är det
Roland Törnqvist på Modell & Utställningsteknik som med
kreativ hand bygger upp museet. Roland skapar platsbyggda
lösningar och värnar om att få till rätt känsla.

I det nya Vätternrummet kommer det att bli en marin
upplevelse. Roland har redan hittat massor av prylar att dekorera
med, lanternor, rattar, block och taljor.

Jämfört med förra lokalen är denna mycket mindre, så det krävs
en del tankearbete för att få med allt som de vill ska ingå. Det
kommer att bli en blandning av historia, kultur och personer,
viktiga platser i sjön, ångfartyget Per Brahe, gamla skutor, fiske,
sten från Borghamn...

I det förra museet kunde man sticka upp huvudet genom en
hjälm och se ut i ett akvarium. Denna gång kommer man att
kunna uppleva en virtuell vattenvärld filmad i Vättern. Utanför
själva Vätternrummet kommer Modellteknik att bygga upp en
brygga med en strand och förhoppningsvis hittar de en äkta
Vätternsnipa.

Utställningen beräknas vara klar till Folknöjet. Än så länge har
de börjat med att anpassa lokalen, golvet har jämnats ut, hålor
har fyllts och cementklumpar hackats bort. Väggar håller på att
återskapas till sitt original med tjockt timmer, smidda spikar
har dragits ut... När allt är klart ska ingången bli via Turistbyrån.

Viggo Hjalmar Nordstedt Haraldsted 13 år, vars familj har
permanent båt i hamnen, utbrister när han går förbi:
- Vätternrummet, det kommer jag ihåg! Det kommer att bli
jättekul det här!
Hans yngre bror Emmett håller med: Det blir jättebra!     Camilla

Roland Törnqvist och Johan Andersson studerar en gammal
motor från tidigt nittonhundratal. Hunden Flisan är alltid
med och jobbar och är nyfiken på arbetet. Foto: Camilla

Många i Hästholmen undrar nog när växthusen
vid Sverkers Pizzeria ska dra igång. Jag fick tag
på Robert Eriksson som är en av ägarna.
 - Kring julen sprang ett par vattenledningar
läck. Ingen var där över juldagarna så vi upp-
täckte inte felet förrän kommunen ringde från
VA-avdelningen och tyckte vi hade en väldigt
hög vattenåtgång. Det visade sig att 800 000 liter
vatten hade runnit ut! Allting var förstås dränkt,
både nere i källaren och högre upp. Nu håller vi
på att pumpa ur och gräva ur en massa bråte så
att vi kan torrlägga och sedan börja återställa.
- När tror du ni kan vara igång med er verk-
samhet?
- Det är svårt att säga. Kom gärna igen om några
månader så kanske vi kan berätta mera. Sven-G

Vädret var inte direkt på vår sida. Termometern
visade minus tio grader och det var verkligen
jättekallt. Ändå kom sju tappra A-traktorer, cirka
15 ungdomar och fyra föräldrar till första träffen.

Claes Ingvarsson hjälpte oss att ordna ljus i vinter-
mörkret Han lyste upp med strålkastare från grann-
fastigheten. Vi fick också lov att breda ut oss på
hans tomt, och som om inte det var nog, spons-
rade han alla Epa-förarna med goodiebags innehål-
lande wunderbaums, tvättsvampar, chips ...

Några bilar kom från Ödeshög och en bil hade rattat
hit ända från Gränna. Kortast väg att åka hade nog
Vilgot Wissman från Västergården. Han och några
kompisar hade mekat och fixat med sina Epor
hemma i garaget före träffen. Vi i styrelsen blev
erbjudna att åka med i några bilar. Ordföranden
fick äran att ta en runda med Vilgot. Det var riktigt
kul! Med hög musik, lite försiktigt sladdande och
trevligt sällskap njöt jag verkligen av rundturen och
fick en liten nostalgikänsla från ungdomen.

När alla började frysa gick vi in i bygdegården, där
Fredrika hade förberett med tipspromenad, hem-
bakat godis och fixat “kiosken”. Vi satt länge och
pratade med ungdomar och föräldrar om vad de
hade för intressen och vad de eftersökte av en
fritidsgård. Idéerna tar vi med oss in i vår komman-
de verksamhet. Alla ungdomarna var riktigt
trevliga, lugna och artiga. Det är synd att de fått en
stämpel i Bynn att vara stökiga. Den synen vill vi
ändra på!

Till våren blir det EPA-träff igen, då tror vi att det
kommer många, många fler!                           Camilla

  EPA-träffen lyckad
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Titta efter NYA HÄNDELSER - och
eventuella ändringar eller inställda äventyr
på bygdegårdens anslagstavla vid Mackaplan

eller på hemsidan! Skriv “Hästholmens
Bygdegård” i Googles sökfält så kommer den.

April

Mars

Allt händer i bygdegården
om inte annat anges

REKO-utlämning vid Stationsvägen
varannan tisdag kl 18 - 18.30 udda
veckor. Beställning via Facebook-

gruppen Reko Hästholmen Konsument

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

I KÄRLEKENS MÅNGFALD - ÖDESHÖGS REGNBÅGSVECKA
Vecka 12 Regnbågsflaggan hissas vid Hästholmens infart!

Lördagen 26 mars är bygdegårdens dag:
Kl 10-12 Frukost och föredrag med projektet Lesbisk Plats
- Ung lesbisk organisering i landsbygd. Alla som är lesbiska
eller intresserade av lesbiskhet, eller som identifierar
sig som kvinnor, icke-binära och/eller transpersoner är
välkomna. Kom som du är! Lesbisk Plats bjuder på
frukosten!

Kl 12 Queer Dungeons & Dragons för vuxna och ungdomar
med Shabnam O´Cleirigh.Regnbågsakademins utmaning!
Som slutuppgift på skolan har Du blivit utvald att hjälpa
en liten by med orosmakare. Det blir magi, slagsmål och
fara, men allt är inte som det verkar. Är annorlunda
verkligen alltid dåligt? Vill du vara med på detta rollspel
där improvisation och tärningar leder till framgång, eller
undergång? Kom och spela Dungeons and Dragons med
oss, med fokus på inklusivitet! Du behöver ingen tidigare
erfarenhet och Regnbågsfika erbjuds självklart. Anmäl
dig genom att maila tovastesalong@gmail.com, där vi ger
dig mer information och en karaktär.

Kl 13 Kulturskolan Ödeshög underhåller med Lillblås

Kl 15 Rätt att Älska - föredrag med Elisabeth Ohlson,
skaparen av den uppmärksammade fotoutställningen
Ecce Homo, som hon fick utstå mycket hot och hat för,
men framförallt mycket kärlek! Hon berättar om sitt
värdefulla arbete för allas rätt att älska vem de vill och vi
får en berörande inblick i HBTQ-rörelsens historia.
Biljettpris 100 kr, ungdom 40 kr. Fika finns till försäljning.
Se övrigt program på Saga Kulturhus och Ödeshögs
församlings hemsidor/facebook.

Måndag 28 mars kl 19 Informationsmöte av polisen om
Grannsamverkan - Hästholmen. Då det är många hushåll
i Hästholmen önskas det att endast 1 person/hushåll
kommer. Kontaktperson, Lovisa: 070-635 33 47

Fredag 1 april kl 19  PREMIÄR för Grävlingarnas föreställning
“Den stora premiären”, se sid 4. Biljettpris 200 kr, säljs hos
Ica Ödeshög eller kontakta Stephan Redman 070-713 90 79.
Mat behöver inte förbeställas, endast specialkost. Mat och
dryck kan köpas och serveras från 18.30.

Lördag 2 april kl 19  “Den stora premiären”, se 1 april.

Torsdag 7 april kl 18.30-20.30 Humorföreläsning “Kan det
inte bara vara enkelt”. Tänkvärt med Lars Classon, Komik-
Allvar-Motivation- Inspiration. Lars Classon är skådespelare
och föreläsare och har nu slagit ihop sina professioner till
ett oslagbart paket! Biljettpris: 150 kr Boka hos Camilla:
070-388 73 62. Fika till försäljning i pausen.

Fredag 8 april kl 19 “Den stora premiären”, se 1 april.

Lördag 9 april kl 19 “Den stora premiären”, se 1 april.

Tisdag 12 april kl 18, PÅSK-REKO vid Stationsvägen
Denna utlämning öppnar vi även för hobbyproducenter och
hoppas på vårprimörer och plantor. Vi har inte bråttom utan
passar på att mingla och umgås med varandra.

Långfredag 15 april - påskdagen 17 april är restaurang
Vätternskutan  i hamnen öppen.

Långfredag 15 april 31:ANS GLASS & KÖK öppnar för
säsongen.

Långfredag 15 april kl 18-24 PÅSKLOVSDISCO FÖR
HÖGSTADIET Ålder: 13 år och uppåt. Entré 50 kr. Fritt från
alkohol och droger.

Påskdagen 17 april kl 19 “Den stora premiären”, se 1 april.

Onsdag 20 april kl 13 SOPPLUNCH - soppa, ostsmörgås, kaffe
och kaka. Lotteri och samtal om våra nyheter. 50 kr.

Lördag 23 april kl 19 – 01 FESTKVÄLL MED B-STREET
Biljett för medlem 200 kr. För övriga 400 kr. Exotisk planka,
alkoholfri öl, kaffe och kaka, musik-quiz, dans och trevligt
sällskap ingår! Anmälan till Fredrika senast 19 april: 073-
801 72 00. Uppge allergier och annat vi behöver tänka på.

Lördag 30 april kl 21.30
VALBORGSMÄSSOFIRANDE I HAMNEN

Konferencier: Filip Kronhed.
Vårtalare: Åse Wännerstam. Vårsång.
Brasa på Vättern, premiär i badviken!
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Maj
Lördag 7 maj - söndag 8 maj, kl 10-15 båda
dagarna BARNENS KULTURHELG Kom och
titta på konst skapad av Ödeshögs barn!
Årets tema är “Ensamhet och Gemenskap”.
Ödeshögs Kulturskola medverkar med
sång och teater.

Söndagen kl 13.30  Barnkör sjunger under
ledning av Elisabeth Ramstrand.

Lördag 14 maj kl 10 -16  i Hästholmens
hamn FILMINSPELNING AV “VITA LILJOR”
Thom Britten Austin, som gjorde filmen
“Ödesnatten på Vättern” om ångfartyget
Per Brahes förlisning, gör nu en uppföl-
jande film om bärgningen och fartygets
efterhistoria. Statister i tidsenliga kläder
välkomnas till hamnen. All medverkan av
statister är ideell.

Onsdag 18 maj vid Almelyckan Omberg
GRILL-LUNCH Samling vid Mackaplan kl 12
för samåkning. Ta med stol och kaffemugg.
Bygdegårdsföreningen bjuder på resten!

Fredag 20 maj kl 18 - 24 LAN-kväll för
årskurs 6 och uppåt. Anmälan till Fredrika:
073 801 72 00.

Lördag 21 maj kl 10-15 FIXARDAG I
BYGDEGÅRDEN! Välkommen att hjälpa till,
det finns sysslor som passar alla: städning,
trädgårdsarbete, måleriarbeten mm. Vi
bjuder alla som hjälper till på pizza-lunch!
Hör gärna av dig till Gunnel för att se vilken
syssla som passar just dig: 070-322 30 24.

Tisdag 24 maj kl 15 BOULEBANAN vid
Stationsvägen. Vi rensar och städar banan
inför säsongen. Kom gärna och hjälp till!

Torsdag 26 maj GRÖNA GOLFEN vid
Hamngatan öppnar för säsongen.

Lördag 28 maj kl 13 EPA-träff någonstans i
Hästholmen. Mer info kommer på anslags-
tavlan, instagram Hestholmensmeet och
på bygdegårdens facebook plus hemsida.

Tisdag 31 maj kl 15 BOULE vid banan intill
Stationsvägen. Första boulespelet för
säsongen! Sedan kör vi varje tisdag så
länge vi har lust. Ta med eget fika.
Antingen tar du med egna bouleklot,
annars finns det att låna.

Juni
Söndag 5 juni kl 10 på Världsmiljödagen samlas vi i Hästholmens hamn
för PLOGGING I HÄSTHOLMENS SAMHÄLLE. Vi sprider ut oss och städar
olika områden för att sedan mötas  i bygdegården kl 11.30. Vi bjuder
alla små och stora miljöhjältar på välförtjänt fika!

Varje tisdag kl 15 BOULE vid banan iintill Stationsvägen. Vi kör varje
tisdag så länge vi har lust. Ta med eget fika. Antingen har du egna
bouleklot, annars finns det att låna.

Tisdag 21 juni kl 18, MIDSOMMAR-REKO, Stationsvägen. Vi firar
sommaren med ett extra festligt Reko. Musik och provsmakning.
Denna utlämning har vi inte bråttom utan passar på att mingla och
umgås med varandra.

Efterlysningar inför folknöjet:

Marknadsutställare
Vill du vara med på marknaden och sälja tidsenliga produkter? Det
kan vara olika matprodukter, hantverk, antikviteter med mera som
fanns under 1920-talet. Alla som är med på marknaden ska vara klädda
i tidsenliga kläder och pynta sitt marknadsstånd gammaldags. Målet
är att skapa en så autentisk känsla av ångfartyget Per Brahes bärgning
som möjligt. Det kostar 200 kr att stå i hamnen lördagen den 23 juli,
och 100 kr att stå utanför Hästholmens bygdegård söndag 24 juli. Vi
önskar dessutom gärna matvagnar/foodtrucks, då vi räknar med att
folk kommer att vallfärda till Hästholmen som när det begav sig.
Anmälan till camilla.linusson@outlook.com

Bilar
Har du en bil från 1920-1930-talet? Då är du välkommen att vara med
under Det stora Folknöjet! Tanken är att bilarna ska stå uppställda i
hamnen under lördagen den 23 juli för att skapa en tidsenlig känsla.
De som vill får också gärna erbjuda åkturer med passagerare och passa
på att tjäna en slant. Någon gång under dagen kommer det att
arrangeras en bilparad. Anmäl ditt intresse till Göran Wigren:
gowi60@hotmail.com - så kommer du att få uppdaterad information.

Föremål till Vätternrummet
Vi söker stämningshöjande prylar till att inreda museet med! Om du
har gamla saker, med eller utan proveniens från området, eller
sjöfartattiraljer, ankare, nät, gamla fiskedon etc, som kan förgylla
Vätternrummet  hör gärna av dig. Antingen kan du deponera (låna ut)
eller också kan vi köpa in sakerna permanent. Vi söker också en
gammal Vätternsnipa som ska stå utanför museet. Kontakta Roland
Törnqvist för mer information: modell.utstallningsteknik@gmail.com

Statister till filminspelning
Till filminspelningen lördagen den 14 maj söker filmteamet statister
som ska gå runt i hamnen och gestalta folk från 1922. Bilar från tiden
och häst och vagn är också välkomna. Alla som medverkar behöver ha
något på huvudet, hatt eller mössa. Vill du vara med anmäl ditt
intresse till: camilla.linusson@outlook.com.



8 REKO - roligt och lönande Vi matar korna på
Jussbergs gårdTisdagar i udda veckor händer det något mystiskt på Stationsvägens

parkering i Hästholmen. Klockan 17.50 kommer ett antal bilar,
parkerar nära varandra och öppnar sina bakdörrar. 18.00 kommer ett
annat gäng bilar och parkerar nära. Förarna går snabbt över till det
första gänget. De får med sig några paket och försvinner raskt. 18.30
åker första gänget därifrån.

Vad är det frågan om? Knark? Hemliga vapen? Spioner som utbyter
information? Nej, det är mycket lugnare och trevligare än så. Det är
Hästholmens REKO-ring som samlats. REKO står för Rejäl Konsum-
tion. Där handlar man lokalproducerat, helt utan mellanhänder.

För att få veta mer om hur det fungerar intervjuade jag några säljare.
Den första var Sara Lantz som driver företaget Visingsögrisen.
 - Säljer en REKO-ring bara ekologiska varor?
 - Nej, vi ska inte förväxlas med varor som klassas som ekologiska.
Men både för egen och för grisarnas skull har vi byggt stallen och
sköter utfodringen så att grisarna blir så lite stressade som möjligt.
- Lönar det sig att sälja genom en REKO-ring?
- Ja, vi har många kunder på de 8 REKO-ringar där vi säljer. Det är ett
trevligt sätt att möta sina kunder och en bra arbetssituation för oss.
- Säljer ni bara genom REKO-ringarna?
- Nej, vi säljer också genom vår webbutik. Om den och om vårt
företag kan du läsa mer på www.visingsogrisen.se.

Nästa säljare är Tovas Tesalong. Där finns helt andra produkter och
verksamheter. Shabnam Ó Cleirigh som äger företaget valde att döpa
det efter sin katt som heter Tova. Idén till tesalongen fick hon när
hon bodde i London. Där finns ju en djupt rotad vana att dricka
Afternoon Tea.
- Vad är det för gott du bjuder på i din salong?
- Allt är hembakat, både brödet och de goda kakorna.
- Hur hinner du med att baka allt det där?
- Framför allt för att jag tycker om att baka. Och det blir ju mycket
billigare produkter!
- Säljer du mycket på REKO-ringen, och tycker du det är roligt att
vara med här?
- Ja, jag älskar att träffa nya människor och efterfrågan är stor. Bröd
och kakor går åt i ett nafs.
Där lämnar jag Shabnam med famnen full av godsaker och önskar
henne lycka till! Den som vill veta mer om Afternoon Tea kan gå in
på www.tovastesalong.com.

Den tredje säljaren är Gåsriket AB (www.gasriket.se). Det drivs av
Magnus Gustafsson och två kompanjoner. Deras företag erbjuder
jakt på alla sorters vilt och säljer kött från till exempel gäss, tjäder,
vildsvin, hjortar, älg, rådjur… De håller till på en gård i Vadstena,
men jakten sker på många olika områden.
- Jag antar att det mesta av bytena från jakten tas omhand av jägarna
själva. Men det måste bli byten från de skyddsjakter ni bedriver?
- Ja, av det säljer vi en hel del på REKO-ringen. Det är stor efterfrågan
här och det är kul att träffa alla andra som säljer – liksom förstås de
trevliga kunder vi har.

Det börjar mörkna och bli kyligt. Dags att lämna REKO-ringen för
den här gången. Nu vet både jag och du som läser Hestholmabladet
att det inte är några skumraskaffärer som tilldrar sig på Stations-
vägen! Tvärtom erbjuds här ett tillfälle att se en REKO-ring i
verksamhet. Och kanske bli kund?                                             Sven-G

En fördel vi har på Fritidshemmet Rödingen
är att vi kan lägga våra utflykter varsomhelst
utmed skolbussens rutt från Röks skola ända
fram till Ödeshögs samhälle. Denna torsdag i
februari stannade bussen utmed Hedavägen
och släppte av barnen. Vi vandrade grusvägen
fram till Jussberg, mötte hästar och annat
spännande på vägen. Det första vi såg när vi
kom fram var en katt som lekte med en mus.
Det blev en dramatisk kamp som musen
tyvärr förlorade.

Kalle Fredriksson och hans pappa Håkan väl-
komnade oss, barnen fick ställa frågor. På
Jussbergs gård bor det 110 kor, ett antal kalvar
och fem tjurar. Vi fick lära oss att kornas tjej-
barn heter kvigkalvar och killbarnen tjurkalvar.
Att korna väger cirka 800 kg och tjurarna 1,2
ton. Jussberg är en Eko-gård som är 100 pro-
cent självförsörjande med hö till djuren. En
bal hö väger 400 kg. Varje dag äter djuren helt
otroliga 4000 kg! En av tjurarna bor för tillfället
inne hos korna. Han har 26 fruar!

Lilly Ingvarsson skyfflar hö. Foto: Camilla

Barnen fick hjälpa till att jobba, skyffla fram
hö och mata korna, vi fick vara med när går-
dens minsta kalv, som hette Hans, blev matad
med flaska.

Det fanns också tid att hoppa i höet och leka
“ta” inne i en av tjurspiltorna. Kalle och Håkan
överraskade oss med korv och bröd inne i
verkstaden, uppdukat på ett bord av hö.

Som avslutning på dagen fick vi hälsa på går-
dens fina hästar och kaniner. Trötta och möra,
men mycket lyckliga, kom bussen och hämta-
de oss efter 3,5 timmar. Världens bästa dag!

Om allt går enligt plan får vi vara med på
kosläppet i vår. Det kanske ni i såna fall kan få
läsa om i nästa Hestholmablad!          Camilla



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

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

Skriv din mailadress vid medlemskap

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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Hjärtligt kärkomna
till det fantastiska Hästholmen.

Till våren börjar vi återigen
med lunch här på Vätternskutan.
Vi önskar er alla varmt välkomna

till hamnen i Hästholmen

vatternskutan.se
070-24 87 999

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

Spela padel på Omberg
Vi har allt du behöver

www.ommapadel.se

Vi öppnar den 2 april!
Välkommen att boka:

www.zipline.se
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 Vi samarbetar med

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

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

Kristi himmelfärdshelgen
 för säsongen
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I år firar nätverket och magasinet Runt
Vättern 25 år. Vi verkar för en hållbar
destination för både besökare, boende

och alla som verkar runt Vättern.
www.runtvattern.se

På Stationsvägen i Hästholmen
bygger vi nu 8 hyresrätter.

Radhus på 77 kvm med tillhörande
trädgård med inflyttning 1/12.

För mer info
se www.gotaforvaltning.se

10
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Byalagshjälpen Hästholmen
finns på Facebook.

Du kan också ta kontakt med:
Birgitta Hellman Magnusson,

0703-102855,
birgittahellmanmagnusson@gmail.com

Gunnel Kellander, 070-3223024,
gunnel.kellander@gmail.com

Camilla Linusson, 070-3887363,
camilla.linusson@outlook.com

Byalagshjälpen lever vidare

Passa på att serva era cyklar
och trädgårdsmaskiner

innan säsongen är i full gång.
Transport kan ordnas mot viss ersättning.
Hälsar Niclas, Stillers Motor

070-24 26 475

Från 1 april
Öppet alla dagar Kl 11 - 21

Välkomna!
Tel 0144-330 60,

076 565 1680
onlinepizza.se

Sverkerstigen 3

facebook.com/RaddaVattern
www.aktionraddavattern.se
arv@aktionraddavattern.se

Bli gärna medlem i

Aktion Rädda Vättern - ARV
Bankgiro 196 - 7157

Swish 123 694 80 87
Enskild 100 kr Förening 300 kr

Företag 500 kr
Vi önskar alla trevlig vår!
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Glad Påsk!
önskar vi på Alvastra Kungsgård

Äggboden är öppen
alla dagar kl 8 - 20

Välkomna !

För info om
sommarens öppettider:

ombergsboden.se

Glad Påsk!

En vårhälsning kommer från
OMBERGS lilla KATTHOTELL

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

E:mail: kgronvall@gmail.com

Välkommen den 19 maj
till vårt första evenemang!

Ellen Key-sällskapet
Bli gärna medlem!

www.ellenkeysallskapet.se

Ge bort en guide!
Jag guidar dig och ditt sällskap

exklusivt på Omberg.
Ni väljer tid, plats och

inriktning själva. Pris från 600 kr.
Läs mer och boka: Guide de lux
på Omberg www.wettersaga.se

Trevlig vår! önskar Åse


