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Tidningen slår rekord

“viska, lyssna” är nu komplett

Det är inte så länge sedan vi första gången hade ett Konstverket av Katarina Vallbo som donerats till Ödeshögs
Hestholmablad på 12 sidor. Nu har vi 16!
kommun är nu färdiginstallerat och invigt. Undervattensbordet syns som ett ljustgrönt “öga” från Husbacken om man
Detta Hestholmablad
innehåller flera glada nyheter. Det ovanliga sätter sig på ekstolen som är permanent fastmonterad på
konstverket “viska, lyssna” mellan Husbacken och kullen. Vid bordet guppar en liten sjöfågel i trä för att lättare
Lortaknölen i Vättern är nu komplett med sina stolar. kunna lokalisera bordet.
Mera Vättern - rapport från ARV:s uppvaktning i Invigning skedde via zoom-länk runt hela Vättern samtidigt
Stockholm och Roland Törnqvist skapar ett nytt på alla platser där stolar nu står, i Huskvarna, Hjo, Karlsborg
spännande Vätternrum som invigs samtidigt som “Det och Borghamn.
stora folknöjet”.
Det blev tal, musik, poesi och symboliskt kastande av
Hamnstugan har en historia. Nu får den även ett ingraverade stenar, “Jag lyssnar”, för att knyta an till vattnet
galleri, Galleri Hamnstugan, med flera varierande och alla organismer och väsen som bor där. Nu hoppas
utställningar i sommar. Det är val i höst och vi har gett konstnären att det ska bli många viktiga lyssningar för, och
sju politiker tre frågor om Hästholmen. En handlar samtal om, Vätterns välmående, vilket är konstverkets
om hamnstugan och dess framtid.
symboliska intention.
Barnen på fritidshemmet Rödingen har gjort en ny I Turistbyrån kan du hitta en folder som beskriver konstverket
utflykt och i bygdegården har det varit kulturhelg för mer ingående.
Camilla
barn. Vätterhästen får nytt liv och i gamla Vätterblomman odlas tomater.
Omvärlden påverkar oss också en del. Till exempel
gör förändringar i ekonomi, leveranser och priser att
det inte blir någon försäljning av ÖBO-lägenheter
förrän tidigast i höst, berättar ÖBO:s vd Peter Kenell.

Det stora folknöjet
23-24 juli

Välkommen till vår minneshelg över ångfartyget Per Brahes
bärgning! Vi uppmärksammar att det är hundra år sedan folk
I kalendern på sidorna 8 och 9
finns många händelser värda att delta i. Sommarens vallfärdade från hela Sverige för att bevittna arbetet med
stora evenemang “Det stora folknöjet” inträffar den bärgningen. Detta vill vi återskapa med en autentisk känsla
23 och 24 juli. Då händer det så mycket så ingen lär av 1922 i Hästholmens hamn, en folkfest!
hinna delta i allt.
Lördagen den 23 juli blir det marknad med tidstypiska
Andra dagar händer det också mycket och alla dagar produkter och antikviteter, guidade båtturer med S/S Trafik,
finns Hästholmen att promenera i, sjön att bada i, som var med och drog upp “Pelle Bråttom” ur djupet. Det blir
stadsvandringens skyltar att läsa på, boulebanan häst- och vagnturer, utställning av 20-30-talsbilar med
öppen att spela på och våra annonsörer att handla av möjlighet till en åktur, teater för både stora och små, provapå-kajak, visning av fyren och guidning i hamnstugan, chans
eller delta i aktiviteter hos.
att testa en tungdykardräkt, snorkling till undervattensGlöm inte att Byahjälpen finns när den behövs. konstverket, sång och musik med mera. Vår önskan är att alla
Återvinningskärlen är tillbaka, även det för tidningar, besökare kommer till hamnen i tidsenliga kläder!
och de finns för en bättre miljö. Saker att göra finns
Söndagen den 24 juli blir det utställning, föreläsningar och
för ett bättre klimat och ett Hållbart Hästholmen.
filmvisning av “Återkomsten”, filmen om Per Brahes bärgning
Hestholmabladet önskar alla en god sommar med snar och vad som hände efter. Avslutningsvis samlas vi vid
fred på jorden, lagom väder och trevliga upplevelser! “Undergången” för gemensam vandring mot minnesstenen
Redaktionen genom Katarina vid Västra Tollstad kyrka. PROGRAM PÅ SIDAN 9!
Camilla
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Manifestation:
Slut fred med Vättern
Aktion Rädda Vättern fick tid hos miljöminister Annika
Strandhäll för att överlämna 30 000 namnunderskrifter i
protest mot försvarets planer att kraftigt utöka användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde.
Försvaret vill utöka skjutningar med stridsflyg utanför
Breviks badplats från 1 000 till 69 000 skott per år. Försvaret vill också femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats som ligger på en strandtomt alldeles intill
Vättern. Flygplatsen är dessutom kraftigt förorenad av
giftiga PFAS-kemikalier, men försvaret vägrar att sanera
området. De kräver istället att få dränera flygfältet och
pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten till vår dricksvattentäkt. Alla ansökningar från försvaret har överklagats och de ligger nu på miljöministerns bord för beslut.

Hästholmabåten Joellinas banderoll. Foto: Camilla
En hyrd buss plockade upp folk i Jönköping, Ödeshög
och Mjölby för vidare färd mot Stockholm. En del valde
att ta tåget eller egna transportmedel.
Det bjöds på solsken och stämning på Gustav Adolfs
torg. Många människor kom förbi och var nyfikna, ställde
frågor och skrev under listor för överordnat riksintresse
för dricksvatten. Flera skolklasser med barn kom ut från
Operahuset och undrade vad vi höll på med. En kille
utbrast helt oförstående: -Va, skjuter de i Vättern?! En
annan klass började stämma in i kör:
- Rädda Vättern! Rädda Vättern! Rädda Vättern!
På väg mot miljödepartementet följde en karavan med
som stöd till representanterna Lisa Lennartsson och
Christer Haagman, sjungandes Kaisu Akselsdotters och
Evas Seilitz specialskrivna Vätternvisa.
Sedan blev det musik och poesi på torget, innan vi
delade upp oss och gick ut och sökte upp folk för att
informera och fylla på listor för övergripande riksintresse för dricksvatten.

Lisa Lennartsson med namnunderskrifter. Foto:Camilla

Byalaget vill bli inbjudet till hamnråd

Byalaget i Hästholmen vill vara med i diskussionen om
hamnens fortsatta utveckling.
Tidigare hölls hamnråd med föreningar och olika aktörer,
men dessa upphörde när Ödeshögsbostäder (ÖBO) tog
över ansvaret för hamnen. Nu har byalaget skrivit till
ÖBO och framfört önskemål om att hamnråden ska
komma igång igen.
-Vi anser att ett hamnråd behöver hållas innan säsongen
startar. Även båtklubben vill vara med på dessa möten,
säger Gunnel Kellander i Hästholmens Bygdegård &
Byalag.
Hon vill att ÖBO ska se föreningarna som en resurs som
vill vara med och utveckla hamnen. Det kan gälla allt

Tyvärr fick inte Lisa och Christer möta miljöminister
Strandhäll. Hon hade fått ett akut förhinder. Men de
fick 30 lyckade minuter med miljöstabschefen.
Hoppas verkligen att det gjorde starkt intryck och att
regeringen reagerar som barnet, den kloke pojken:
- Va, skjuter de i Vättern!?
Camilla
från hamnstugans framtid till trivselåtgärder. Till exempel vill byalaget sätta upp någon form av julbelysning i
hamnen till nästa advent.
Peter Kenell, vd i Ödeshögsbostäder, svarar i ett mail
att hamnråden togs bort då det fanns ett önskemål om
att ha gemensamma möten med agenda för hela
Hästholmen. Efter det så har kommunen tillsammans
med ÖBO haft 1-2 möten per år, skriver Peter Kenell.
När det gäller möten med flera föreningar så ringer/
mailar han till berörda föreningar när det dyker upp
ärenden som berör och som ÖBO har avtal med.
-Men vi är öppna för förändringar, tillägger han.
Byalaget påpekar i skrivelsen att de även vill vara
delaktiga i kommunens planer på att försköna infarten
till Hästholmen.
Birgitta

3

Ett tomt hus får leva upp

Alfred bor och lever här till sin död år 1936. Sonen Nisse blir
sist av barnen att flytta hemifrån. Året är 1943.
Emma är då blind och har svårt att bo ensam. Lilly och Helge
Andersson med tre barn flyttar in. Han är Emmas och Alfreds
yngste son. Huset har el men inte vatten. Helge sätter in
kakelugn. Farmor bor i köket och sover i en utdragssoffa. Här
finns också husets radio.
Vi kände bara folk i Hästholmen, säger Lasse. Här fanns
två speceriaffärer, ett charkuteri och en mjölkaffär. Vi åkte
bara till Ödeshög när vi skulle till tandläkaren. Hela livet var
i Hästholmen.

Syskonen Ingegerd Ax, Linnéa Gustafsson och LarsGöran Andersson utanför hamnstugan. Foto: Katarina
Hamnstugan är ett hus fyllt av historia och minnen.
Sedan det så kallade Nybergastället nyss revs kan
Hamnstugan nu vara Hästholmens äldsta hus. Samtidigt
ligger den på en fantastisk sjönära tomt. I dag ägs huset
av det kommunala fastighetsbolaget. En försäljning kan
ge några miljoner att använda någon annanstans.

Vid den här tiden är det full fart i hamnen med många båtar,
ofta 7 – 8 Vätternskutor i bredd. Lantbrukarna kommer till
magasinet. Gödning kommer in och spannmål ut.
Det var en exporthamn, säger Linnéa. Tullare från
Motala kollade och bröt sigill.
I väntan på större beslut får Hästholmens Bygdegård & Byalag
nyttja huset under sommaren. Föreningen har öppnat galleri
och har en rad utställningar och viskvällar med allsång och
andra aktiviteter i och utanför huset.

I köket ligger en lista att skriva på för husets bevarande
i allmän ägo. Hamnstugan är en del av hamnen och dess
historia. Det är de tre syskonen Lars-Göran Andersson,
Ingegerd Ax och Linnéa Gustafsson överens om. Som
små bor de här.

Sommarens första utställning “Ta en snabbis” i Galleri
Hamnstugan startar redan i maj. Camilla Linusson ställer ut
sina fotografier mixade med snabba dikter och lite
skrotkonst. Temat är som livet självt, säger Camilla, kärlek,
lust, deppighet och död. Nästa vernissage är den 18 juni. Då
ställer Anders Magnusson ut photoshopkonst under rubriken
“Pandemin, Kriget och Evigheten”. Läs om kommande utställningar i kalendern på sidorna 8 och 9.

Stugans historia är till stor del familjen Anderssons.
Stationskarl Alfred Andersson med hustru Emma
flyttarhit från Rogslösa omkring år 1900. De får nio barn.

Det hus som under många år har varit ett hem för familjen
Andersson i två generationer är nu ett litet kulturhus till
glädje för både Hästholmabor och turister.
Katarina

Försäljningen läggs på is
Född
Johanna Lingefors och Marcus Pettersson,
Hamngatan 4, har fått en dotter, Isolde, som har fått
två stolta storebröder, Theodore och Milton.

Vi flyttar in
Alvastrahus har fått nya hyresgäster:
Nr 3: Viktoria Karlsson, nr 10: Dan Ljungstam och nr
16: Karl-Magnus Karmesten.
Amanda Rhodin och Dennis Norbäck Hamngatan 10.
Fredrika Roth och Robin Eriksson med barnen Hilma,
Malte och Hedda Villagatan 10c.
Susan Ritheim Olsson och Sverker Olsson med sonen
Christoffer på Hamngatan 18 i Vätterhästen.
Rita-Louise Wiik Heininen, som efterlyste bostad i
tidigare Hestholmablad, bor nu på Hallegatan 3a.

Vi hälsar dem alla välkomna!

Ödeshögsbostäder, som äger den omdiskuterade hamnstugan i Hästholmens hamn, har beslutat lägga planerna på
en försäljning av stugan på is. Det formella beslutet att
avvakta med försäljningen fattades av ÖBO:s styrelse 23 maj.
- Det pågår en diskussion om hamnstugans framtid inom
politiken i Ödeshög och då behövde vi ta det här beslutet.
Vi har sett att det finns ett stort intresse av att bevara
hamnstugan och vi vill inte köra över folk, säger Karl-Gustav
Johansson, centerpolitiker och ordförande i ÖBO.
Nu är det upp till kommunstyrelsen att fatta beslut om
hamnstugans framtid, menar han.
Kommunalrådet Annicki Oscarsson (KD) säger att frågan om
hamnstugan inte hinner komma upp i kommunstyrelsen före
sommaren, utan den får hanteras till hösten.
Birgitta

Byalagshjälpen Hästholmen lever vidare
Du kan kontakta: Birgitta 070 310 28 55,
Gunnel 070 322 30 24, Camilla 070 388 73 63
Byalagshjälpen finns också på Facebook
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Rödingen hälsar på Alvastraryttarna Barnen skapar kultur
När något har hållit på i 20 år är det en
tradition. Samtidigt ska det förnyas för att
fortsätta att vara levande. Ödeshögs konstförening har sedan 20 år tillbaka arrangerat
Barnens konstutställning i bygdegården
under en helg varje vår. I år arrangerar föreningen Barnens kulturhelg.
Det är fortfarande konsten som dominerar.
Årets tema är “Ensamhet och gemenskap”.
Det finns många sätt att skildra detta. Förskolebarn från Ellen Key, Skeppet och Rök
deltar tillsammans med skolbarn från Fridtjuv Berg, Rök och fritidshemmet Rödingen.
Föreningen, som i höst fyller 25 år, har en
ny ordförande. Hon heter Susan Ritheim
Olsson och precis som sina tre företrädare
är hon kvinna och bor i Hästholmen.
Barn har en blick som inte vi vuxna har,
tycker Susan. Utställningen är ett roligt sätt
att kliva in i deras värld. Att gå runt och titta
på bilderna och se hur barn upplever enBarn från Rödingen besöker Alvastraryttarna. Foto: Camilla
samhet och gemenskap och att lyssna på
Ibland åker Rödingen iväg på studiebesök, denna dag var det dags att barnen när de upplever andra barns bilder.
besöka Alvastraryttarna i Ödeshög.
På lördagen underhåller Clownen Vicke
Ledaren Felicia Norström tog emot oss när vi kom med bussen. Först
berättade hon lite allmänt om hästar och ridning och hur man ska tänka
när man är nära hästar. Sedan fick vi gå och prova ut hjälmar och västar.
Vi gick till stallet och hämtade grimmor och gick sedan till hagen för att
ropa på fjordingen Ganasta och gotlandsrusset Russin. De kom genast
glatt springandes.
När de kommit in i stallet fick vi lära oss lite mer om hästens attiraljer
och hur man sköter om en häst. Vi fick veta att en häst blir ca 30 år, och
att Ganesta som är 26 år är som en pensionär i hästålder. Russin är lite
yngre med sina 20 år. Vi fick också lära oss att man inte borstar tänderna
på hästar. Tänderna fortsätter att växa ut hela livet, men gnags av när
de äter så att de inte blir för långa.
Barnen fick borsta hästarna, och två av våra vana hästtjejer fick sadla,
kratsa hovar och sedan sätta på tränsen med hjälp av de andra barnen.
Ganesta började gäspa och skratta när det var dags att ta på sig bettet.
- Hon gör alltid så, sa Felicia. Sedan bet Ganesta ihop och vägrade
öppna käken. Då visade Felicia att hästar har en lucka i tandbettet där
man kan sticka in sin hand och öppna käken. Jätteroligt, tyckte alla!
Sedan fick barnen turas om att leda hästarna, till ridhuset, och fram
och tillbaka inne i ridhuset. Våra två ridvana fritidstjejer fick visa de
andra hur man skrittar, travar och galopperar. Vi fick lära oss hur man
startar igång hästen. Hur man svänger och hur man rör kroppen upp
och ner när man travar.
Barnen hade jättemånga bra frågor. Tiden gick i raketfart och sedan var
det dags att leda tillbaka och fixa med efterarbetet. Att det var så
mycket jobb att sköta en häst var det inte många som hade tänkt på.
Vill du följa med oss på våra äventyr? Följ “Fritidshemmet Rödingen”
på facebook!
Camilla

alias Björn Hanell. Han berättar att han
börjar med Vicke år 1974.
- Så det är två år kvar, konstaterar han.

På lördagen deltar Ödeshögs kulturskola
med två sjungande solister. På söndagen blir
det sång med Elisabeth Ramstrand och
hennes två för dagen sammanslagna körer
Notmumsarna och Notknäckarna. Elisabeth
har helt anpassat barnens konsert efter
helgens tema.
- Att titta på utställningen ger fina bilder av
både gemenskap och ensamhet, säger
Elisabeth.
Katarina

Den fula ankungen illustrerar temat
Ensamhet och gemenskap i Röks skola
Foto: Katarina
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Omberg bär tydliga spår av istid

Det finns många vandringsleder på Omberg för dig som
tycker om att vandra i naturen. Om du inte är sugen på
att långvandra, men ändå vill uppleva vacker natur och
dessutom vill lära dig något om historia, till exempel
vad en slukränna, ett sandurfält eller en dödisgrop är
för något, så rekommenderas naturstigen “Omberg och
istiden”. Stigen nyinvigdes förra sommaren av konstnären Gebbe Björkman, som målat de fina illustrationerna på de 16 skyltarna och initiativtagare Louise
Åkerstedt, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Nya stadsvandringen dröjer

Arbetet med den nya stadsvandringen i Hästholmen har
blivit försenat. Ett tiotal nya skyltar skulle finnas på plats
till sommaren men det har tillstött ett problem. De nya
stolparna, som ska gjutas fast i marken, har inte kunnat
sättas upp. Orsaken är att det inte är klart om de ska stå på
kommunens mark eller på markägarnas tomter.
-Vi hoppas det kan lösas på ett bra sätt, säger Camilla
Linusson, ordförande i Hästholmens Bygdegård & Byalag.

Till denna sommar kommer därför den gamla stadsvandringen att sättas upp som vanligt. Där det finns nya skyltar
För cirka 11 000 år sedan, när inlandsisen började smälta kommer de att sättas upp provisoriskt.
Birgitta
bort efter en nästan 100 000 år lång istid, stack Omberg
upp som en ö, en nunatak, i den smältande isen. En glaRädda Kalles stuga vid Alvastra
ciärsjö bildades runt Hjässan, och fick så småningom I höstas råkade jag springa på Föreningen Alvastra krönikeenorma utlopp under isen som gröpte ur rännor längs spels ordförande, Birgitta Fröjd-Söderlund, på Skattesluttningarna, så kallade slukrännor. Dessa är tydliga gården. Hon var i färd med att köpa akutlösningar till “Kalles
och går att vandra uppför i omgivningarna runt Turist- stuga”, där föreningen förvarar kläder och rekvisita. Jag
hotellet.
råkade förstås omgående lägga mig i.
- Ni kan inte fästa en presenning med spik. Nej för sjutton
inte det där kittet. Det måste vara linoljekitt!
Innan dagen var slut hade jag hämtat lite virke och skruv
hemma och hamnat på ett tak. Denna gång på ett av de
små uthusen vid Kalles stuga där jag, Birgitta och några
eldsjälar till, fäste presenningen som Birgitta haft under
armen när vi träffats några timmar tidigare.
Vi pratade sedan om stugans stora restaureringsbehov
och föreningens obefintliga budget. Här presenterade jag
en idé – kan vi inte hålla en kurs i fönsterrestaurering? Vi
skulle få hjälp, få in pengar och vi skulle sprida viktig
kunskap. För det är när man restaurerar gamla hus på
modernt sätt, som man ofta förstör huset.
Sagt och gjort – detta med marknadsföring och bidrag kan
Birgitta. Jag kan fönsterrestaurering och byggnadsvård. Vi
välkomnar åtta kvinnor med intresse att lära sig byggnadsvård att delta i kursen sista veckan i juni.
Vi passar på och säger Jättestort Tack till Bäck Såg och
Byggmaterial för material till taklagningen! Vår budget är
obefintlig så vi tar tacksamt emot bidrag i form av virke,
Upplevelsestigen börjar vid dödisgropen vid Stocklycke penslar, verktyg och självklart pengar.
parkering/vandrarhem och tar dig på en cirka 2 km lång Kalle är den siste som bott här. Långt dessförinnan tjänavandring ut till Vätterbranten och till den forna de stugan som kvarnstuga, det vill säga mjölnarbostad. Vi
strandlinjen av den väldiga Baltiska issjön. Du kan även har hittat dokument som antyder att stugan kan vara från
ta en avstickare till Oxbåset - en sevärd bergsbrant som 1700-talet – men vi VET inte. Ägare är Statens Fastighetsstupar nästan lodrätt ner i Vättern. Slingan är tydligt verk, som länge sagt att den ska rivas.
skyltad och smyckad med fakta om de istidsformationer
som finns på vägen och om hur istiden påverkade Det är väl så generellt att det är slott och herresäten som
Omberg och fortfarande har betydelse för dagens det ska fokuseras på, medan föga intresse visas för vanliga
landskap på Omberg. En av skyltarna handlar om dödligas leverne. Men även dessa små oglamorösa stugor
gravsänkan Vättern och vad ett par dykare fick uppleva är en viktig del av vårt kulturarv. Om någon har minsta
när de dök vid Stocklycke en gång för ett par år sedan. kunskap om stugan så vill vi jättegärna lära oss! Titta gärna
En annan skylt uppmanar dig att föreställa dig att bäcken in på vår facebooksida, “Rädda Kalles stuga”. Hör gärna av
du passerar var bäcken dit mammutar och ullhåriga er, i första hand till Birgitta, gittan91@hotmail.com, om ni
noshörningar gick för att dricka.
Camilla vill sponsra, berätta något eller anmäla er till kursen.
Katja: sejd1@hotmail.com
Gunnar Gebbe Björkman vid en skylt om naturstig.
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Filminspelning lockade
många statister

Magnus Fredriksson och Björn Hanell läxar upp
hamnsjåaren Anders Magnusson. Foto: Camilla.
Filmproduktionen för filmen om ångfartyget Per Brahes
bärgning, som nu döpts till “Återkomsten”, bjöd in statister att medverka under inspelning i Hästholmens hamn.
Uppmaningen lockade en hel del lokalbor och även flera
“utsocknes” att komma till hamnen i tidsenliga kläder.
Alla samhällsklasser blandades, det fina folket och
vanligt fölk, hamnarbetare, bus och militär.

Den stora premiären

När Charlie alias Jonas Gustavsson Frisk tutar i sitt
bilhorn är det dags för Grävlingarna att fira sitt 40årsjubileum i Hästholmens bygdegård med “Den stora
premiären”, en pjäs av Åke Cato och Mikael Neumann.
Pjäsen är en hyllning till bröderna Marx och spelas ursprungligen på Central Park Theatre i New York år 1935.
Grävlingarna förflyttar oss till nutidens Hästholmen
med Hestholmablad, Lortaknöl och Mackaplan.

Göran Wigren kom åkandes i sin blänkande fina Ford
från 1920-talet. Några av oss statister fick äran att åka
med några varv runt Hästholmen i bilen och fick känna
tidens vingslag.
Regissören Thom Britten Austin dirigerade oss genom
flera scener, när vi kom gåendes från tåget, när vi
handlade på marknaden, när vi gick in i visningsrummet
för att se på fynd som bärgats från vraket och när vi
hejade och applåderade Per Brahes återkomst till
hamnen efter fyra år på botten. Ett 50-tal personer
skulle gestalta de upp till 20 000 besökare som besökte
hamnen då det begav sig 1922.
Återkomsten kommer att ha premiär i bygdegården den
24 juli med två visningar, kl 14 och kl 15.30. Filmen blir
en dokumentär på cirka 30 minuter.
Camilla
I regissörsstolen sitter Lasse Frisk och har så gjort sedan
starten år 1982. Shabnam Ó Cleirigh, John Cederqvist,
Monica Ryttman och David Nordholm debuterar i
Grävlingsammanhang. Shabnam har hållit på med teater
sedan Alvastra Krönikespels “Makten och Härligheten”.
David har hållit på med teater sedan 6-årsåldern. Nu är
han teaterelev på Holavedsgymnasiet. Monica är ny i
länet och hamnar direkt hos Grävlingarna.

Fru Rosenknopp, spelad av Marja Vilgren och änka efter
pjäsens just bortgångne teaterdirektör, och kapten
Spoling, spelad av Markus Redman. Foto: Katarina

John berättar att detta verkligen är hans debut. Han har
aldrig spelar teater! Däremot har han scenvana som
musiker. I “Den stora premiären” spelar han Ravelli,
även han advokat och dessutom en av de mest aktade
medborgarna i Hästholmen.
Katarina

7

Projektet Hållbara Hästholmen
Boka in söndagen den 18 september kl. 15! Då spelar
Kalasteatern sin roliga och intressanta Klimatrevy “Här
hettar det till!”.
Det blir starten för projektet Hållbara Hästholmen vars syfte
är att engagera fler för att ställa om till hållbar konsumtion.
Det kan handla om till exempel Bilen, Biffen och Bostaden.
Alltså resande på nya sätt, mat som ger mindre utsläpp av
koldioxid samt ändrat boende för att kräva mindre energi
och mindre utsläpp. Vi är många som ser det absurda i klimatdebatten.

S/S Trafik som lyfte Per Brahe
på besök 3 gånger i sommar
S/S Trafik är ett av Sveriges äldsta och bäst bevarade
koleldade ångfartyg. I år fyller Trafik 130 år! Fartyget
är K-märkt av Sjöhistoriska Museet och bedöms ha “ett
synnerligt stort kulturhistoriskt värde”. Fartyget är
31,62 meter långt och hon har fyra salonger med
sekelskiftesinredning med mycket plysch, mahogny
och mässing.

Om vi inte ändrar vår livsföring leder det till klimatförändringar som förstör livsbetingelserna för miljoner människor.
Jag hoppas vi kan enas om att omställning är Viktigt och att
det är Bråttom. Men också att det är Möjligt att stoppa
miljökrisen.
Vi som går med i projektet bestämmer själva hur vi vill
arbeta. Vi kan till exempel bjuda in intressanta och kunniga
föreläsare, gemensamt läsa litteratur om en specifik fråga
eller göra studiebesök på platser där man jobbat bra med
de här frågorna.
Även Byalagets egna arbete skall ingå i projektet. Under
hösten ska föreningen ta Bygdegårdarnas riksförbunds nya
hållbarhetsdiplom. Byalaget kan påverka kommun och län
till mer miljövänlig verksamhet.
Återigen: Lägg in söndagen den 18 september kl. 15 i din
almanacka.
Sven-G

Vad händer med de
översvämmade växthusen?
I förra numret av Hestholmabladet berättade Robert (en av
delägarna) att ett stort läckage hade skett under juluppehållet. Ingen märkte det förrän källaren svämmat över och
stora skador uppstått. Häromdagen fick jag tag på Robert som
berättade om läget idag. Nu är huset avfuktat. Men byggfirmorna har så fullt upp att de troligen inte kan ta sig an
detta förrän i sensommar/höst.
- Vi söker fortfarande någon, men har ännu inte fått tag på
någon som vi tror skulle kunna göra ett bra jobb, säger Robert
och fortsätter:
- Vi har i alla fall planterat 130 tomatplantor i ena växthuset
för att kunna skörda tomater och sälja senare. Vi planerar
också för framtiden. Bland annat har vi 1000 äppelträd som
står och väntar på ny odlingsplats. Inte så roligt att
verksamheten står och stampar ett tag till. Men vi försöker
förstås komma igång så fort det bara går.
Sven-G

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

S/S Trafik på besök i Hästholmens hamn en sommar
innan vi drabbas av coronapandemi. Foto: Katarina
Under Per Brahes förlisning och bärgning spelade S/S
Trafik en viktig roll. Så här skriver besättningsman Rolf
Birgersson:
“Trafik spelade en aktiv roll både efter olyckan och i
samband med bärgningen. Vid lunchtid dagen efter
att Per Brahe sjunkit ankom man Hästholmen på sin
ordinarie tur. Folk hade samlats i hamnen då man
hittat vrakdelar och förstått att en olycka inträffat.
Hamnvakten som tog emot trossen sade med gråt i
rösten: ’Pelle har gått under!’. Efter att man lossat last
och passagerare gick man ut och sökte utmed stränderna men fann bara fler vrakdelar.
Vid bärgningen satt Per Brahe hårt fast i botten och
man rekvirerade då Trafik som bogserare. Mellan två
turer gick man ut till vrakplatsen och med hjälp av
dykare kopplades en tross från Per Brahes för till en
bogserkrok som Trafik har i aktern. Så låg man och drog
med full maskinstyrka under natten medan man lyfte
och till slut släppte Per Brahe från botten. När vi tog
över Trafik på 70-talet levde fortfarande två gamla
besättningsmedlemmar, Ivar Lundström som var
maskinist och hans hustru Linnéa som var servitris
ombord och jag har själv hört dem berätta om detta”
Ångaren Trafik trafikerade rutten Hjo-Hästholmen från
byggåret 1892 och under hela sin tid i reguljär trafik,
fram till 1959.
Under sommaren 2022 kommer S/S Trafik på besök vid
flera tillfällen, se kalendern sidorna 8-9.
Camilla
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Juli
Lördag 2 juli kl 10-17 HEDA MARKEN
Gammaldags marknad i Heda, i en anda av tidigt 1900tal. Utställarna är tidsenligt klädda och säljer konst,
konsthantverk, hemslöjd, blommor, örter, livsmedel
med mera. Allt är egentillverkat. Familjeunderhållning
och gott att äta. “Ta på er något gammalt och kom!”
Onsdag 6 juli kl 18-20 Galleri Hamnstugan Vernissage
“Himlen i Hästholmen” Marianne Majsa Andersson,
akryl på duk. Utställningen är även öppen: 9 juli - 17
juli, onsdagar kl 18-20, lördagar och söndagar kl 11-15

Juni
Lördag 18 juni kl 11-15, Galleri Hamnstugan
Vernissage “Pandemin, Kriget och Evigheten”
Anders Magnusson - Photoshopkonst
Övriga dagar och tider som utställningen är öppen:
19 juni - 3 juli, onsdagar kl 18-20, lördagar och
söndagar kl 11-15 (midsommarhelgen stängt)
Västra Tollstad kyrka är öppen
Måndag 20 juni - torsdag 30 juni vardagar kl 10-17
Alla dagar under juli kl 10 - 17
Under augusti lördagar och söndagar kl 10-17
Midsommarafton 24 juni kl 10 Midsommarfirande
Tollstagården. Ta gärna med egna blommor för att klä
stången. Efter stångresning dans till levande musik.
Tollstagården bjuder på kaffe med tårta.
Torsdag 30 juni kl 19 “Ellen Key och konsten”, Strand.
Karin Ström Lehander berättar om ett urval av
konstverken. Anmälan till Gun-Britt 073
059 38 50 eller Majken 073 599 54 48. Pris 80 kr för
medlemmar, 120 kr för övriga. Kontant eller swish.
Torsdagar 30 juni-11 augusti kl 18 Pilgrimsvandring
Samling Pilgrimsparken, Västra Tollstad kyrka
Kl 19 Pilgrimsmässa, Alvastra Klosterruin
Efter mässan serveras kyrkkaffe i ruinen.

Onsdag 6 juli kl 19 Sommarkonsert “Vår väg är havet”
Västra Tollstad kyrka. Sofia Ullman - sång och piano,
Hasse Larsson - kontrabas Fri entré, kollekt.
Torsdag 7 juli kl 19 “Fogelstadkvinnorna - de kan, de
vill, de törs” Strand. Tjia Torpe, ordförande för
insamlingsstiftelsen Fogelstad, berättar om Fogelstad
medborgarskola där kvinnor 1922-1954 skolades för att
bli aktiva samhällsmedborgare. Anmälan: Gun-Britt tel
073 059 38 50 eller Majken tel 073 599 54 48. Pris 80 kr
för medlemmar, 120 kr för övriga. Kontant eller swish.
Lördag 9 juli kl 11.15 S/S TRAFIK avgår
från Hästholmens hamn till besök på Slöjdmässan i Hjo.
Pris 270 kr t o r för vuxna. Barn 7-12 år t o r 140 kr.
Barn under 7 år reser fritt i målsmans sällskap.
Caféservering och försäljning av souvenirer ombord.
Boka biljett via S/S Trafiks hemsida. Åter ca kl 18.30.
Söndagar 10 - 31 juli kl 16 Helikopterturer vid 31:an.
3-4 minuter. Ingen platsbokning. 350 kr/person i alla
åldrar. Swish eller kontant.
Torsdag 14 juli kl 19 Allsångskväll Hamnstugan
Välkommen att sjunga tillsammans med magnifik utsikt
över Vättern! Musik av Christine, Phoebe, Terez,
Mikael, Leif och Börje. Fika till försäljning.
Onsdag 20 juli kl 18-20, Galleri Hamnstugan Vernissage
“Hamnens och hamnstugans historia”
Linnea, Lasse och Ingegerd berättar om hur det var
att växa upp i den lilla hamnstugan.
Övriga dagar och tider som utställningen är öppen:
23-31 juli onsdagar kl 18-20, lördagar o söndagar 11-15.
Lördag - söndag 23-24 juli Det stora folknöjet - se sid 9!

Spela boule med oss! Vi träffas varje tisdag kl 15 vid
banan intill Stationsvägen så länge vi har lust. Ta med
eget fika. Antingen tar du med egna klot eller lånar av
bygdegården. Kontakt Gunnel 070 322 30 24

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.

Torsdag 28 juli kl 19, Allsångskväll Hamnstugan
Välkommen att sjunga tillsammans med magnifik utsikt
över Vättern! Musik av Christine, Phoebe, Terez,
Mikael, Leif och Börje. Fika till försäljning.
Lördag 30 juli, Kaninutställning Ladan vid lekplatsen
Västra Östergötlands Kaninavelsförening anordnar sin
årliga kaninutställning. Kom och se på renrasiga kaniner
med stamtavla och prata med uppfödarna. Bedömning
av kaninerna startar kl 9, dagen avslutas ca kl 15
Lördag 30 juli kl 10 första start, Oldringen Hästholmens
hamn Veteranrally för MC äldre än 1952 års modell.

Augusti

Torsdag 4 augusti kl 15-17 Inlämning till Konstsalong
Vattenverken kommande helg. Galleri Hamnstugan.
Välkommen att ställa ut konst för Vättern! 1-2 konstverk
per person. Då stugan är liten vet vi inte i förväg om två
verk per person får plats men ett verk garanteras!
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Det stora folknöjet program för 23 - 24 juli

Lördag 23 juli,Hästholmens hamn om inget annat sägs
10-17 Gammaldags marknad
10-18 Turistbyrån, Vätternrummet och Hästholmens
Fredag 5 augusti når budkavlen runt Vättern våra trakter:
Retromagasin med kuriosa och hantverk är öppna
kl 16 SPRINGLOPP från Borghamn Strand till Stocklycke.
10-17 Utställning Galleri Hamnstugan – Hamnens och
Kontakt Johan: 073-642 73 18
hamnstugans historia. Vid någon tidpunkt berättar
kl 17 TRUMNING OCH CIRKELDANS vid Stocklycke hamn.
Linnea, Ingegerd och Lasse om sin uppväxt i stugan.
Kontakt Susanne: 070-432 37 90. För att följa budkavlens
11-15 Utställning Per Brahes förlisning och bärgning,
resa och se komplett program: ww.aktionraddavattern.se
bygdegården
11 Promenadteater för barn–Piratskatten–Teater
Lördag 6 augusti kl 10-16, Kräftans dag
Carpa. Samling vid lekplatsen i kurvan ner mot
Hästholmens hamn. Fiska kräftor från land!
hamnen. Biljettpris 50 kr. Boka biljett via sms till
Hyr burar och håvar. Barntävling om största
Gunnel: 070-322 30 24. Om det finns platser kvar går
kräftan. Underhållning. Budkavlen anländer till
det att köpa biljett direkt, swish eller kontant.
Hästholmen med pompa och ståt. Plakat-makar-station.
11 Folkmusik med glada musikanter.
Kl 10 “Valfiske” för Ödeshögs partier,
11.30-12.30 Öppen visning på S/S Trafik.
kl 12 kräftkokartävling
13 Sång och musik med Kristina Karlen mfl
Helgen 6-7 augusti kl 11-15, Konstsalong Vattenverken.
Låtar ur Birger Sjöbergs repertoar.
Galleri Hamnstugan.
13 och 15 Prova på Kajakpaddling. Vi håller oss i den
lugna viken och om vädret tillåter en kortare tur. Vi har
Söndag 7 augusti kl 11, samling i hamnen Familjecykling
både dubbelkajaker och enkel. Aktiviteten pågår 60-90
för Vättern. Vi tar budkavlen med i en cykelkaravan.
minuter. Förbokas via sms: 0730-289 290 Pris: 500kr/
Gammal, ung, tränad, otränad. Alla är välkomna att cykla
person. Arrangör: Woods & Water of Sweden med! Kontakt Camilla: 070-388 73 62. kl 12 Tal av Annicki
www.woodsandwater.se
Oscarsson på Ödeshögs torg. Sång, musik och dans.
12, 14 och 16 Snorkling till undervattenskonstverket
kl 13 Traktorkaravan från Ödeshög, via Boet, till målgång i
“viska, lyssna” med Roland Törnqvist.
Klevens loge. Sista sträckan bärs budkavlen i ett fackeltåg.
13.30-15 Rundtur med S/S Trafik. Guidning av Björn
Lördag 13 augusti kl 11-15, Galleri Hamnstugan Vernissage
Hanell. Vuxna 140 kr. Barn 7-12 år 80 kr. Barn under 7 år
“I de små livens värld” Ulla Karlsson - makrofotografi
reser fritt i målsmans sällskap. Café och souvenirer
Övriga dagar och tider som utställningen är öppen:
ombord. Biljetter säljes online: https://www.nortic.se/
14 - 28 augusti, onsdagar 18-20, lördag och söndag 11-15
dagny/organizer/2170
Söndag 28 augusti kl 16, Partidebatt i bygdegården
14 Promenadteater för barn. Se info ovan.
15 20-talsjazz med Sommarorkestern Stina Rosenberg
mfl musikanter, från Borghamn, Vadstena och Motala,
Lördag 3 september kl 15, Föredrag “Ellen Key och Selma
Söndag 24 juli:
Lagerlöf - breven”. Bygdegården. Författaren Louise
10-18 Turistbyrån och Vätternrummet är öppna
Lindblom berättar om brevväxlingen dessa två kvinnliga
1117
Utställning och café, bygdegården. Hästholmens
giganter emellan och presenterar sin senaste bok.
Retromagasin
är öppet med kuriosa och hantverk.
Ett samarrangemang mellan Hästholmens bygdegård och
11-15 Utställning Galleri Hamnstugan – Hamnens och
Ellen Key-sällskapet. 100 kr, kontant eller swish. Fika
hamnstugans historia
finns till försäljning. Anmälan Marianne: 070-527 06 73
11 Föredrag Björn Hanell, bygdegården
Söndag 18 september kl 15, Klimatrevyn - “Nu hettar det
12 Föredrag Lotta Mejsholm , bygdegården
till”. Bygdegården. Ett “lätt spel” om en tung fråga.
13.30 -15 Rundtur med S/S Trafik, Se info lördag
Humorn tas till hjälp i klimatdebatten i föreställningen av
14 Filmvisning “Återkomsten”, bygdegården
Klimatteatern. 50 kr, inklusive fika och eftersamtal.
Filmens längd ca 30 min, Thom Britten Austin berättar
Anmälan Sven: 070-626 67 33. Detta är en start inför
om filmskapandet. Entré 50 kr
bygdegårdens projekt “Hållbara Hästholmen” (se sid 7)
15.30-16.30 Öppen visning S/S Trafik.
15.30 Film “Återkomsten”, bygdegården Se info ovan.
Vecka 38-39 Slutspurt för årets Världensbarninsamling till
16.30 Björn Hanell: Vad hände sedan? Bygdegården.
Bynn-bössan. Håll utkik efter aktiviteter och bingo för
17.30 Samling vid Undergången.
bössan! Planera gärna en egen aktivitet! Vill du skänka
18 Minnesstund vid stenen. Kyrkogårdsvandring.
något redan nu till Hästholmens insamling för Världens
Kontemplation vid pilgrimsparken. Ljuständning och
Barn så är det jättevälkommet!
musik i kyrkan.
bossan.varldensbarn.se/bynn-boessan

September
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Finbesök i regnbågens mångfald

Runt Vättern fyller 25 år!
I slutet av 1990-talet startade direktören för Göta kanalbolaget, Claes-Göran Österlund, och näringslivsansvarige
i Jönköping, Calle Tholén, ett samarbete. De ville förena
kommunerna runt sjön och locka fler besökare till Vättern.
Idag är alla kommuner som gränsar till sjön med i nätverket.
Sedan hösten 2021 är Åse Wännerstam samordningsansvarig genom sitt företag Wettersaga AB. Jag ringde upp
Åse för att få svar på några frågor.

Camilla Linusson, Elisabeth Ohlson och Marianne Majsa Nätverket är grunden för samarbetet. Men kan du nämna
Andersson på bygdegårdens trappa.
ett par andra pusselbitar som är viktiga för Runt Vättern?
- Alldeles i början av året lanserade vi en ny hemsida,
Under vårens regnbågsvecka delade vi program med
www.runtvattern.se. Där har vi samlat information om
Ödeshögs församling och Saga Kulturhus. Men huvudplatser och sevärdheter och praktiska frågor om hur man
numret kom till oss i Hästholmens bygdegård! Den kända
kan planera sin resa hit och runt sjön. Målet är att inspirera
fotografen och hbtqi-kämpen Elisabeth Ohlson gästade
till besök under hela året.
oss med föredraget “Rätt att Älska”. Hennes spontana
- En annan pusselbit är vårt magasin, Runt Vättern, som
ord när micken överlämnades var:
kommer i en ny version varje år. Det är en gratistidning
- Äntligen får jag komma till Hästholmen!
som sprids runt sjön och tar upp aktuella händelser.
Föreläsningen var riktigt bra, både rolig, stark och viktig.
Vilka platser får jag inte missa om jag åker runt Vättern?
Vi fick se många smakprov på Elisabeths konstnärliga
På hemsidan har vi valt att lyfta fram våra tio i topp. Det är
verk och höra historierna runt hennes olika projekt, som
platser som klarar en stor besöksström och besöksmål du
exempelvis Ecce Homo, Jerusalem och Id:Trans. Om
inte ska missa. De flesta entreprenörer vill ha fler besökare
hennes samhällskritiska satirkonst och hennes förmåga
men inte fler när det ändå är fullt. Det handlar om att hitta
att fånga kändisars egenskaper på snygga porträttfoton.
fler säsonger så att besökare sprids över hela året. Sven-G
Vi fick höra om hur hennes konst väcker starka känslor,
ibland så starka som hat, men också mycket kärlek. ElisaGöta Stenhus väntar
beth fångade vår uppmärksamhet i nästan en och en
halv timme. Det var spännande och intressant rätt
med andra huset till nästa år
igenom, vi ville inte att det skulle ta slut!
Det första av två planerade hyresfastigheter på gamla
Som bonus fick vi också besök av prästen Lars Gårdfeldt stationsområdet i Hästholmen blir inflyttningsklart i
som bland annat gått i bräschen för homosexuellas rätt december 2022. Det rymmer fyra lägenheter i markplan
att gifta sig i kyrkan. Två viktiga giganter för hbtqi- och samtliga är redan uthyrda. Det andra huset beräknas
rörelsens historia! Och vet ni vad Elisabeth sa innan hon stå klart ett år senare.
lämnade bygdegården?
- Vi har dragit ner lite på takten, beroende på att vi har så
-Här skulle jag ju kunna ha utställning!
många byggprojekt på gång samtidigt, förklarar Karl-Johan
Så vem vet vad framtiden bär med sig i sitt sköte!
Johansson, VD i Göta Stenhus, som både bygger och förvaltar de nya hyreshusen. Två lägenheter i hus nummer
Tills vidare kan ni beskåda Elisabeth Ohlsons utställning
två är tingade, men det finns alltså två lediga lägenheter
Id:Trans på Arbetets museum i Norrköping fram till den
kvar.
14 augusti. Eller titta in på Östergötlands museum i Lin- Intresset har varit stort för dessa lägenheter, säger han.
köping för att se det uppmärksammade verket “Paradiset” som nu hänger bredvid inspirationstavlan “Synda- Göta Stenhus har nischat in sig på nyproduktion av
fallet”, målad av Lucas Cranach den äldre 1527. Camilla hyreslägenheter och bygger nytt i både Hästholmen,
Mantorp och Motala. Totalt har företaget cirka 150 bostäder
i västra Östergötland.
Återvinningen tillbaka
- Vi ser investeringen över lång tid. Då går det att få lönsamNu är återvinningen tillbaka på sin gamla plats vid stahet i att både bygga och förvalta nya hyreslägenheter, säger
tionsområdet i Hästholmen. Men det är en provisorisk
Karl-Johan Johansson.
Birgitta
lösning i väntan på att processen med överklagandet av
bygglovsbeslutet vid mackaplan avgörs.
-Från kommunens sida vill vi helst att återvinningen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
flyttar till mackaplan, säger Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef i Ödeshögs kommun. På sikt planerar
När du vill hyra bygdegården ring
kommunen att utveckla stationsområdet med fler
Gunnel Kellander 070 322 30 24
bostäder, vilket medför att återvinningsstationen
behöver placeras på annan plats, förklarar hon. Birgitta

Vätterhästen får
behålla sitt namn

Det är val i september
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Vi har bestämt att fastigheten ska heta
Vätterhästen även fortsättningsvis men huset
kommer att bli gulmålat som det var en gång i
tiden. Det berättar Sverker Olsson, som
tillsammans med sin fru Susan Ritheim Olsson
köpte det gamla värdshuset för två år sedan.

Det är tradition att Hestholmabladet ställer tre frågor till utvalda
politiker inför det kommunala valet. De flesta får frågorna för sin
anknytning till Hästholmen. Var och en får ett utrymme med 1200
tecken inklusive blanksteg. De flesta har utnyttjat detta. Frågorna
går till en politiker per parti. För fyra år sedan ställde vi frågor till
nio partier. Nu har vi bara hittat sju som kandiderar.

I augusti blir västgötaparet från Kinnahult
ödeshögsbor på heltid. Då flyttar de in permanent på övervåningen i “blå huset” utmed
Hamngatan. Tvillingsönerna följer också med
till Ödeshög.
-Vi förälskade oss i huset vid första ögonkastet,
säger Sverker Olsson, men även i ljuset i Hästholmen, solnedgångarna, det är så rofyllt här.

Här är de sju placerade i bokstavsordning. Samtliga är redan nu
politiskt aktiva i kommunen utom Marianne Majsa Andersson, som
är ny i den politiska världen. Hon är första namn på Miljöpartiets
lista och bor i Hästholmen.

Susan, som är lärare, har jobbat på Lysingskolan i ett år, medan Sverker, som jobbar med
logistik, har pendlat från deras gamla bostad,
som nu är såld. Nu satsar de på att renovera
gamla Vätterhästen och återskapa den ursprungliga interiören. Till nästa sommar planerar de att öppna ett gammaldags café i
lokalerna.
- Det ska kännas som att man går tillbaka 100 år
i tiden när man kliver in här, säger Sverker, som
länge haft en dröm om att sadla om och pröva
något nytt i livet. Han är också intresse-rad av
släktforskning och har forskat i Vätter-hästens
historia.
- Det här var ursprungligen ett järnvägshotell.
Jag har hittat annonser om hotellet i Hjo
tidning från 1890-talet, berättar Sverker, som
skulle vilja få kontakt med folk som vet mer
om husets historia. Det gamla magasinet som
är beläget på tomten är ännu äldre, från 1860talet. Om alla planer går i lås kommer eventuellt någon form av verksamhet öppna redan
i sommar.
Birgitta

Även Mikael Eriksson, som representerar Sverigedemokraterna,
bor i Hästholmen. Han är i dag ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i kommunstyrelsen. Dessutom sitter han i Ödeshögsbostäders styrelse.
Vi har ett nytt parti till höstens val. Det är Folk & Natur med Michael
Ernst som förstanamn. Han bor i Heda men har båt i Hästholmens
hamn och är aktiv i båtklubben. I dag är har invald för Fi, ett parti
som inte kandiderar i höstens kommunalval.
För Moderaterna svarar Teodor Johansson, som stundtals arbetar
på 31;ans Glass & Kök i Hästholmen. Han är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunalrådet Annicki Oscarsson svarar för Kristdemokraterna
och Jonny Ståhl, i dag ordförande i kommunfullmäkrige, med stort
fiskeintresse, för Centerpartiet.
Kommunf ullmäkt iges vice ordf örande Annika Sundholm är
Hästholmabo, socialdemokrat och ledamot av kommunstyrelsen.
Här kommer våra frågor och, på sidorna 12 och 13, politikernas svar.
1 Hur ser du på Hästholmens framtid?
2 Vad är din åsikt om Hamnstugan?
3 Hur vill du att servicen ska utvecklas i Hästholmen?
Katarina

Cykelvägen blir upplyst

Snart blir det belysning på cykelvägen mellan
Hästholmen och Ödeshög. Lyktstolparna är på
plats, och nu återstår bara elinstallationen.
Lagom till när höstmörkret kommer blir det
upplyst på cykelvägen.
-Det har blivit lite försenat på grund av leveransproblem, säger Johan Felixon, driftstekniker på
Ödeshögsbostäder, som ansvarar för arbetet på
uppdrag av kommunen. Hela projektet beräknas
kosta cirka 2,3 miljoner, varav hälften är statlig
medfinansiering. Sedan tidigare plogas också
cykelvägen vintertid så nu finns det alla möjligheter att cykla den fem kilometer långa sträckan
året om.
Birgitta

FÖRSÄLJNING AV HONUNG
FRÅN EGEN BIGÅRD
Tomas Hermansson
070 217 99 06
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Jonny Ståhl (C)
Den 11 september
är det val

Marianne Majsa Andersson (MP)
Vi tänker att Hästholmen ska växa med försiktighet,
gärna några hyreshus, inga strandtomter.
Bygdegården ska fortsätta stöttas för sitt miljötänk och
fina arbete som skapar gemenskap och mötesplatser.
Hamnstugan bör absolut vara kvar i kommunens ägo med
samarbeten lokalt med båtklubben och bygdegården.
Att stugans skötsel ekonomiskt stöttas av kommunen.
Det finns en långsiktighet i det, för turismen kommer
att fortsätta att generera besökare och pengar till kommunen. Vattnet i hamnen bör kontrolleras ofta för att
farlig algblomning inte ska uppstå då hamnen besöks av
fler och fler människor.
Vättern är en egen fråga som är oerhört viktig och det
nya museet som byggs uppmuntras att berätta om den
stora nyttan med vår sjö och samtidigt påminna om
hoten som sjön har.
Servicen kan utvecklas med att busstrafikens tider och
sträckningar bör ses över grundligt inom en snar framtid
och kopplas till hur folk vill ha turerna för dem utan bil
och då vi behöver köra färre resor med bil och mer
kollektivt.

Teodor Johansson (M)

1 Hästholmen är en av de viktigaste delarna i Ödeshögs
kommun. Jag vill gärna se en fortsatt utveckling med ett
café och ytterligare en restaurang och ett fortsatt arbete
för att få flera parkeringsplatser.
Det är bra att det byggs bostäder på stationsområdet.
Eftersom jag inte vill bygga på jordbruksmarken ser jag
begränsade möjligheter till ytterligare bostäder.
2 Jag tycker att vi ska avvakta och se hur bygdegårdsföreningen hanterar den möjlighet som föreningen har
fått i sommar.
3 Jag vill gärna att det finns en möjlighet att köpa livsmedel
i Hästholmen och ett äldreboende som gör det möjligt för
Hästholmabor att bo kvar i samhället.

Michael Ernst (FoN)
1 Permanentboende måste prioriteras, så att inte Hästholmen bara blir ett sommarparadis som är halvdött
under vinterhalvåret.
Hästholmens framtid byggs av sammanhållning, gemenskap, att befolkningen trivs och vill stanna kvar. Därför
vill vi att byalaget blir obligatorisk remissinstans i alla
frågor som rör Hästholmen med omnejd. Vi lyssnar på
Hästholmen – också mellan valen!
2 Hamnstugan är ett historieankare och en omistlig del
av hamnmiljön och tillhör rätteligen Hästholmens
befolkning och skall så förbli.
Försäljning vore en skymf mot Hästholmaborna och
båtfolket. Stugans värde är långt större och av helt annat slag än det ekonomiska.

1. I Hästholmen och området runt Vättern och Omberg
har vi en unik resurs som inte finns på alltför många orter.
Men det kräver att området måste ges möjlighet att
utvecklas. Moderaterna vill utreda en utökad badplats,
iordningsställa vandringsleder och modernisera
campingplatsen. Vi vill även verka för att skapa en länk
mellan den marina miljön och länets universitet. Utvecklingen i Hästholmen ska ske på ett så bra sätt som möjligt,
med invånarna i fokus. Fler framgångsrika företag i Hästholmen gör området ännu bättre!

3 En liten lågstadieskola vore på sin plats samt någon
form av fritidsgård. En filial till äldreboendet Solgården
är önskvärd liksom en nod för hemtjänsten och biblioteket. Affärslokaler vid stationsområdet, ett kraftfullt
stöd till byalaget gynnar utvecklingen och kulturlivet.

2. Moderaterna delar oron över att stugan förändras till
något helt annat än idag. Vi vill verka för att Ödeshögsbolaget tar invånarnas åsikter i beaktande vid beslut.
Om det finns intresse från föreningar att bedriva ickekommersiell verksamhet i Hamnstugan ska det intresset
tas på allvar, det är även en fråga som Moderaterna vill
driva och utveckla!

1 Vi ser Hästholmen som en väldigt trevlig plats att bo på.
Vi vill att det ska tas fram flera tomter för hus och
lägenheter så fler kan njuta av denna underbara plats.
Det gynnar kommunen på många vis och ökar chansen för
att vi ska kunna få hit en matbutik.

3. I takt med att Ödeshögs kommun ska utvecklas ska
även Hästholmen blomstra. Detta kräver en god kommunal närvaro i området, där företag tillåts växa och
initiativ från invånare inte möts av byråkrati utan i stället
av entusiasm för utveckling. Vi vill även utreda möjligheten för ett turistcenter i hamnen.

Etablering av service i privat regi bör underlättas av
kommunen, till exempel diversehandel med mera på
stationområdet, hamnpub året runt med underhållning.

Mikael Eriksson (SD)

2 När det gäller hamnstugan så är vi för en försäljning. Nu
sitter jag i ÖBO:s styrelse och har redan röstat för en
försäljning så vi får in kapital för att utveckla i hamnen.
3 Vi tycker att det är jättebra att ta ner busshållplatsen till
gamla banvallen, Hästholmens centrum. Vi behöver
parkering där med och varför inte flytta upp turistbyrån
dit och en lokal för en mathandel.
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Annicki Oscarsson (KD)
1 Jag ser mycket ljust på Hästholmens framtid. Mycket
positivt har gjorts i hamnen och mer är på gång nu när
Vätternrummet byggs upp igen. Turismen och besökarna
har ökat. Engagemanget i bygden är stort, både hos
befolkningen och hos företagarna och det har satt
Hästholmen på kartan. Tillsammans behöver vi fortsätta
att utveckla och marknadsföra Hästholmen som boendeort, med sitt fantastiska läge vid Vättern. Intresset för
att bosätta sig på landsbygden med den livskvalitet det
ger har ökat och jag tror det kommer fortsätta. Det ska vi
ta tillvara på. De tomter som tagits fram i Hästholmen
har sålts och nu behöver vi ta fram ytterligare tomter.
Jag ser även ett behov av att planera för att det byggs
seniorlägenheter för de äldre som vill bo kvar i Hästholmen.
2 Vi har sett att det finns en stor vilja att bevara hamnstugan och därför tycker jag att kommunen ska undersöka
om den ska Q-märkas.
3 Jag skulle vilja se butiker, fler restauranger och caféer
i Hästholmen. För att det ska kunna bli verklighet behövs
både mer inflytt och turism en större del av året än idag.
Därför behöver vi arbeta för mer kollektivtrafik, utveckling av hamnen och fortsatt bostadsbyggande.

Annika Sundholm (S)

Handelsträdgård med gårdsbutik
Hamngatan 35 i Hästholmen
Grönsaker och växter från egna
odlingar samt lite annat
närproducerat smått och gott.
Kom gärna in och slå er ner en
stund och njut av miljön. Kanske
inspireras till egna odlingar!
Öppet torsdag-söndag kl 10-18

Välkomna!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1 Jag ser den som ljus, men det som vi måste tänka på vid
detaljplaneringen av nya områden, är att de bör ske i
kanterna av Hästholmen så att inte samhället förtätas mer.
På så sätt kan vi få ha kvar grönområden och den fina
naturen omkring oss. Vi måste även se till att Vättern
behåller sitt klara vatten och göra den till ett riksintresse
så den hålls fritt från gifter.
2 Min åsikt är att behålla Hamnstugan och dess område.
Har fått förfrågningar om jag kan ändra uppfattning om
Hamnstugan flyttas, men har svarat nej då jag anser att
det är läget tillsammans med Hamnstugan som är viktig.
Just nu är inget klart om vad som ska ske i hamnen eller
hur den ska utformas i framtiden. Jag anser inte att det då
är ett långsiktigt tänk att sälja av Hamnstugan för att få in
pengar till ett kommunalt bolag som går med vinst.

Gröna Golfen i Hästholmen Öppet kl 10 - 20
Måndag - Söndag
Håll utkik på Facebook / Instagram
Gronagolfen i hastholmen Välkomna!

3 Vi vill återinföra lokalbussen mellan tätorterna, så att
även de utan körkort eller svårigheter att gå ska kunna ta
del av de två tätorterna. Bussen skulle kunna ta upp
passagerare på fler platser än uppe vid bensinpumparna. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Vi måste även underlätta för företag och föreningar så att
de kan utöka sina verksamheter och erbjuda mer service
Vi samarbetar med
som till exempel att sälja livsmedel.
HÄSTHOLMENS STADSVANDRING
Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
Vid historiskt intressanta hus i Hästholmen sitter skyltar
Bygdegård & Byalag och trycks hos ABF
uppsatta under hela sommaren. Karta finns att hämta i
Turistbyrån i hamnen. På Hästholmens bygdegårds hem- Bladets adress: Hestholmabladet c/o Ljungholm,
sida under fliken “Stadsvandring” finner du mer informaTägnegatan 6, 599 93 Hästholmen
tion att läsa om varje hus.
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Handla gott
närodlat
och goda
närprodukter!
Beställ i FB
“Reko
Hästholmen
Konsument”
Utlämning udda
tisdagar kl 1818.30 vid
Stationsvägen

Spela padel på Omberg
Vi har allt du behöver

Läs mer ommapadel.se

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

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

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

Sommaröppet
tisdag, torsdag, lördag, söndag
Välkommen att boka:
www.zipline.se

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

Det är alltid bra väder för en glass!
Öppet alla dagar 11-19
Välkommen hälsar
Karolina och Håkan med personal

Öppet hela sommaren kl 10-19
Välkomna!
Henrik och Catharina
sjostorpsfotbollsgolf.se

Tel 0144-330 60,
076 565 1680
onlinepizza.se
Sverkerstigen 3

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

Öppet alla dagar Kl 11 - 22
Pizza - Grillmeny - Sallad
Välkomna!
Anwar med personal
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Hoppas att vi får en riktigt
fin sommar tillsammans!
Tre-rätters lunch har vi alla lördagar!
Femrätterssupé måndag t o m lördag!
Varmt välkomna att boka!
Telefon: 0144-330 02
www.ombergsturisthotell.com

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

Vill du vara med,
som enskild eller som förening?
Aktion Rädda Vättern arrangerar
en budkavle runt Vättern i
månadsskiftet juli/augusti.

Temat är rent vatten i Vättern.
Var med och visa omvärlden att
Vättern är en unik sjö som behöver
ett starkt skydd!
Vill du vara med och ordna något
trevligt när budkavlen kommer
till Hästholmen den 6 augusti,
samma dag som Kräftans dag?

Vi hoppas på en riktig folkfest!
Anmäl dig till arbetsgruppen:
Camilla Linusson
camilla.linusson@outlook.com
eller Roland Törnqvist
modell.utstallningsteknik@gmail.com.
Läs mer på vår Facebook
https://www.facebook.com/RaddaVattern
Vi önskar alla trevlig sommar!
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Tidsbokad porträtt/
syskonfotografering
Fredagen den 5 augusti 2022
i Hästholmens bygdegård
Kostnadsfri fotografering
Köp bilderna via webshopen Begränsat antal
platser Läs mer och välkommen att boka tid
http//bergstensbilder.se/skolfoto/boka-tid/

Välkommen till Ombergsboden!
Självplock av hallon och jordgubbar.
För öppettider och info om bär se
ombergsboden.se eller FB.
Färdigplockade bär hittar ni i
äggboden på Alvastra kungsgård
Åsa och Thomas med personal

Guidade turer på
Omberg och Alvastra
www.wettersaga.se

Välkommen till äggboden
på Alvastra Kungsgård !

Öppet alla dagar kl 8 - 20
Under sommaren har vi även
hallon och jordgubbar
Åsa och Thomas med personal

Välkommen till våra
kulturkvällar!
E lle n K e y - s ä lls k a p e t
B li g ä r n a m e d le m !
w w w .e l l e n k e y s a l l s k a p e t .s e

