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70 hushåll ska dela avlopp 
Corren 2017-02-03  
 
ÅTVIDABERG Omkring 70 hushåll i Kvarnvik och 
Holmbo måste anslutas till gemensam avloppsrening. 
 
Kommunstyrelsen sa i veckan ja till att bilda ett 
verksamhetsområde för avlopp inom Kvarnvik och Holmbo. 
Det innebär att 70-talet hushåll, utmed väg 739 ska anslutas 
till en gemensam kommunal avloppsrening. 

Frågan är inte ny. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet har i 
omgångar tryckt på kommunen de senaste åren. 

Redan 2010 påpekades enskilda avlopps påverkan på 
sjöarna Storsjön och Önn. Risken för övergödning och 
förorenat dricksvatten påpekades. 

 

Kommunen tar över. 
Fastighetsägare i Kvarnvik och 
Holmbo ska senast sommaren 
2019 anslutas till gemensam 
avloppsrening. Kostnaden är 
oklar. Bild: Christine Olsson/TT 
 

2013 skrev kommunen i förslag till en vatten- och avloppsplan att en framtida lösning av va-
frågan i området bör utredas och att det kunde bli aktuellt med ett kommunalt 
verksamhetsområde för spillvatten. 

Men kommunen ville avvakta och utreda saken under en femårsperiod. Bland annat 
hänvisades till stora investeringskostnader. 

Länsstyrelsen beslutade 2015 att kommunen senast utgången av 2016 skulle besluta om ett 
verksamhetsområde för spillvatten och senast sommaren 2019 ha en anläggning i drift. 

Bland skälen nämns att de befintliga gemensamma anläggningarna i området är runt 20 år 
och så gamla att deras tekniska livslängd uppnåtts. Länsstyrelsen pekar också på att det är 
vanligt att äldre hus på landsbygden inte har anläggningar som uppfyller dagens krav på rening. 

 

Sammantaget bedömde länsstyrelsen att det är motiverat 
att lösa avloppsförsörjningen för området med hänsyn till 
människors hälsa och miljön. 

Kommunen bad under hösten och fick länsstyrelsens 
godkännande om ytterligare tid för att kunna ta utreda och 
samråda inför beslut. 

Kommunalråden Elisabet Edlund (S) och Mira 
Wedenberg (M) kan i dagsläget inte svara på frågor om 
kostnader samt vem som ska stå för dessa. 

– Det får bli en senare diskussion om den ekonomiska 
fördelningen, säger Elisabet Edlund. 

Mira Wedenberg flikar in att kostnaden inte får vara en 
aspekt i beslutet att bilda verksamhetsområde. 

–  Människors hälsa och miljö går före. 
Enligt kommunens yttrande till länsstyrelsen från 2013 

har kostnaden för en gemensam anläggning översiktligt 
beräknats till 13–15 miljoner kronor, vilket innebär minst 190 
000 kronor per hushåll. 

Fullmäktige kan besluta om investeringskostnader och 
hur de ska fördelas. Bland alternativen finns att låta de 
enskilda fastighetsägarna betala hela eller delar av 
kostnaden. Andra är att låta att brukarkollektivet i 
kommunägda Åtvidabergs Vatten AB ta kostnaden eller att 
fullmäktige skjuter till pengar. 
 
Lotta Willsäter 

FAKTA 

 
Lagen om allmänna 
vattentjänster 
 
Kommunstyrelsen grundar sitt 
beslut med stöd av lagen om 
allmänna vattentjänster. 
 
Enligt den ska kommunen om 
det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörj-
ning eller avlopp i ett större 
sammanhang, för en viss 
befintlig eller blivande 
bebyggelse, bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vatten-
tjänsterna behöver ordnas och 
se till att behovet snarast och så 
länge behovet finns kvar, 
tillgodoses i verksamhetsom-
rådet genom en allmän va-
anläggning. 

 
  

http://img4.ntm.eu/om/public/img/4487259/0202124516/kommunen-tar-over-fastighetsa?height=1000
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Lanthandeln är bygdens hjärta 
 

 

Asta Jonsson vid de överraskande långa hyllorna. Affären tycks vara större inne än den ser ut 
utifrån. Text och bild: BO BÄCKMAN 
 
ÅTVIDABERG 
I år är det femton år sedan nya ägarna tog över Sjöberga lanthandel i Kvarnvik. Butiken har då 
funnits i tre generationer. Med ett brett utbud av varor och service är affären, som sig bör, en 
central funktion i bygden. 
 
Man möter kunder som handlat och är på väg till bilen, kunder inne i affären och det kommer hela 
tiden fler. Ofta är det bara en kund i taget i lanthandeln men man räknar snart in ett tiotal. 
 
Länstidningen 9 februari 2017. Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210. 
 

 
 

Huset som egentligen inte finns 
 
HANNÄS 
På sin tid var det ett väldigt fint hus och det syns än idag trots att det stått obebott under många 
år. Idag syns spåren av tidens tand tydligt. Det lär fortfarande ändå vara möjligt att renovera detta 
unika hus som varken är herresäte eller allmoge. 
 
Ett stycke utanför Hannäs finns ett stort ovanligt trähus med två rödmålade timrade 
ekonomibyggnader som flyglar. Ingen har bott där på många år och man ser att det påverkats av 
det. 

http://lanstidningen.se/lanthandeln-ar-bygdens-hjarta/
http://lanstidningen.se/huset-som-egentligen-inte-finns/
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Idag är det igenväxt vid Bjärkebo men man anar hur fint här en gång var. Text och bild: BO 
BÄCKMAN 
 
Länstidningen 16 februari 2017. Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217 
 

 
 

De öde husens historia berättas 
 
VT 2011-10-26 
 

    

1700-talshuset på Bjärkebo gård i Hannäs ligger öde och det norra rummet på övervåningen i 
huset. Foto Philip Pereira dos Reis/Natur och Kultur 
 
I Hannäs norr om Västervik, på gränsen mellan Östergötland och Småland, ligger Bjärkebo 
gård med ett pampigt gammalt gårdshus från 1700-talet. 
 
Huset har stått tomt länge och är ett av många övergivna hus i Sverige. Nu håller det på att vittra 
sönder. 
 
Det byggdes av Didrik Uddesson Stenbom, officer och storbonde i trakten. Senast huset 
beboddes var 1957. 
 
Om Bjärkebo gård berättar Sven Olov Karlsson och Philip Pereira dos Reis i sin nya bok. 
 
Eva Johansson 
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Bredbandssatsningen floppade 
 
NT 2017-03-01  
Valdemarsvik I november presenterade kommunen stolt ett samarbete med Telia som 
skulle ge landsbygden möjlighet till bredbandsutbyggnad. Nu visar det sig att inga statliga 
bidrag betalas ut. "Det gör mig så upprörd", säger Britt Lindgren i Fallingeberg. 

Det var i tisdags morse som Britt Lindgren, en av många bredbandsambassadörer ute på 
landsbygden, fick beskedet att länsstyrelsen inte kommer att stödja bredbandssatsningen med 
några pengar. Det innebär att utbyggnaden skjuts på framtiden då projektet är helt beroende av 
statliga medel. 
– Inte ett enda område har fått pengar. Vad var det då för mening med avtalet med Zitius (som 
ägs av Telia, reds. anm.)? säger Britt. 

En bit in i skogen går kommungränsen till Åtvidaberg. På andra sidan gränsen klipper de 
kopparledningen i maj, vilket innebär att både fast telefoni och bredband via ADSL försvinner. 
– Det är en tidsfråga innan de klipper här med, säger Britt. 

Då mobiltäckningen i området är under all kritik gör det henne både oroad och förbannad. 
– Det går inte att bo kvar här. Jag är 71 år och med de möjligheter till vård och liknande som IT 
ger skulle jag kunna bo kvar i 15 år till, men det går inte! Titta på mobilen, jag har en "plupp", så 
dålig är täckningen. 

När NT når Tomas Zingmark, kommunens IT-strateg, har han ännu inte fått besked från 
länsstyrelsen varför det inte blev något bidrag. 
Det var stor glädje när samarbetet med Telia presenterades, hur känns det nu? 

– Det känns ju inte tillfredställande alls, säger han. 
Hur jobbar ni vidare? 

– Nästa beslutsomgång är i april och sen är det en i oktober, så vi får jobba vidare med det som 
saknas. Det är viktigt att ha koll på vad kommunen kan bidra med och vad Zitius och Telia 
behöver göra för att vi ska få bidrag. Det är en analys som behövs först. 
 
Louise Åsenheim 

 
Corren 2017-03-10 Åtvidaberg 
 

Corren 2017-03-13 
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Nästa generation. Någon gång 2024-2025 kommer nästa generation tåg på Tjustbanan. Då kan 
det bli tätare turer och högre komfort. 
Bild: Staffan Eliasson 
 

Miljardsatsning på Tjustbanan 
Corren 2017-03-14 
 
Tjustbanan Landstinget planerar att miljardsatsa på tågtrafiken till Linköping. Någon gång 
framåt 2024–2025 kan vi hoppas på bekvämare tåg och tätare turer. 
Inställda tåg som ersätts med buss. 
Trafikverket som inte vill satsa på banan. 
Det senaste året har det mest varit negativa nyheter kring Tjustbanan. Nu kommer två positiva 
nyheter i ett slag. 
 
* Kalmar län och Trafikverket har bråkat om upprustningen av Tjustbanan. En gång i tiden 
gjordes en överenskommelse där Kalmar län satsade 100 miljoner kronor och Trafikverket skulle 
skjuta till lika mycket. En stor del av pengarna har satsats på helsvetsad räls på en sträcka på 
Östgötasidan. Kvar finns 56 miljoner kronor av Trafikverkets andel. Problemet har varit att 
Trafikverket inte velat lägga ytterligare pengar på Tjust- och Stångådalsbanorna. Man har 
ifrågasatt sträckornas framtid. 

Vid ett möte i förra veckan gav Trafikverket nya signaler. Den gamla överenskommelsen står 
fast. Myndigheten ska återkomma med hur man vill använda de återstående pengarna. 

 
* Landstinget som är huvudman för länstrafiken tycks fortsatt tro på tågtrafiken. Man planerar för 
inköp av nya tåg. Det ska ske i en upphandling som ska göras tillsammans med ytterligare ett 
antal länstrafikbolag runt om i Sverige. 
– Vi vill köpa in tåg som både kan gå på fossilfritt bränsle och el, säger Ulf Nilsson, ordförande i 
landstingets trafikutskott. 
I bakhuvudet finns att Tjust- och Stångådalsbanan så småningom ska kunna elektrifieras. 
Inköpen innebär att tågparken förstärks och turtätheten ska öka. 
– Målet är avgångar varje timme, säger Ulf Nilsson. 
Komforten räknar han med ska vara bättre än dagens Itinotåg, däremot inte i klass med de så 
kallade Kustpilentågen som köptes in för 20 år sedan, och som fortfarande används på 
Stångådalsbanan. 
– De är ett under av komfort, säger Nilsson. 
Satsningen beräknas kosta mellan 1,3 – 1,5 miljarder kronor. 
Beskedet välkomnas i Västervik. Tomas Kronståhl (S) och Harald Hjalmarsson (M) räknar med 
att ökad turtäthet kommer att leda till ökat resande. Från mötet med Trafikverket välkomna de 
särskilt att tonen tycks ha svängt när det gäller restiderna. Tidigare har det varit tal om sänkta 
hastigheter på grund av det eftersatta underhållet på banan. Nu verkar även Trafikverket vara 
inställt på att försöka sänka restiderna. 
 
De som pendlar med Tjustbanan, och som även den här vintern fått åka en hel del med 
ersättningsbuss, kan kanske tycka att nya tåg 2024 låter avlägset. Ulf Nilsson säger ledtiderna för 
sådana här beslut är väldigt långa, men att resenärerna ska märka förbättringar ganska snart. 
– Den nya verkstad som vi tagit i bruk ska leda till färre inställda tåg. 
 
Ulrik Alvarsson 
 

http://img6.ntm.eu/om/public/img/4546187/0314171949/nasta-generation-nagon-gang-2?height=1000
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Corren 2017-04-18 
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Land 30 april 2017 djur&natur  
 

Småland har en sjö med mystiska grodor – nu ska de räddas 
 

 

Gölgroda och ätlig groda är så lika i utseendet att det behövs DNA-analys för att kunna skilja dem 
åt. Foto: Mattias Almqvist 
 
I Smålands skogar ligger en pytteliten sjö med två mycket sällsynta grodarter. Ingen vet 
hur de kom dit. Nu försöker man rädda dem kvar. 
Den ena arten, gölgroda, finns bara i Uppland. Den andra, ätlig groda, finns bara i Skåne och 
Blekinge. Bägge är väldigt sällsynta. 
Men av någon anledning lever bägge arterna även i den lilla småländska sjön Lindalsgölen, just 
norr om gränsen till Östergötlands län. 

http://land.se/djur-natur/
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Sensationell upptäckt 
Eftersom sjön tidigare låg i militärt skyddsområde gjordes inte den sensationella upptäckten av 
grodorna förrän 2004. Forskare spekulerar i om detta kan vara en rest av tidigare större 
utbredning. 
Bestånden är små och det går dåligt för grodorna. Ph-värdet i sjöns vatten har blivit så lågt att 
grodorna inte tycks kunna föröka sig. Idag finns bara vuxna grodor. 
 
Vill rädda kvar grodorna 
Östergötlands län har satsat på att gräva nya dammar för grodorna och planerar fler åtgärder för 
att försöka rädda kvar grodorna. 
Låren av ätlig groda anses, enligt Wikipedia, som en delikatess i åtminstone Frankrike, Belgien 
och Italien. Men där äts även andra grodor, i synnerhet arten vanlig groda. 
 
Av: Mattias Almqvist och Agneta Bergström 
 

 
 

Rikard W Larsson/Corren 2017-07-03 
_____________________________________ 

 
Positiv fixare fick pris 
 
 
Bild: Sonja Palmberg | Ceremoni. Bror Ekström 
hyllas med en trumpetfanfar av Gullmar 
Andersson. Sockenföreningens ordförande 
Helén Jerrebrant tittar på. 
 
 
 

Enhälligt beslut när Bror 
Ekström prisades 
 
Hannäs Årets Hannäsbo heter Bror Ekström, 
uppger Hannäs Sockenförening. 
 
 

Diplomet delades traditionsenligt ut på Landsbygdens dag den 1 juli. Motiveringen lyder: 
 
”För att han alltid är positiv och ser möjligheter, lagar, bygger, fixar och var drivande i uppförandet 
av Hannäs IF:s nya sanitetshus”. 
 
– Jag har varit nominerad förut och nu var det min tur. Det är flera här ute som gör ett stort ideellt 
arbete. Vi är en handfull människor inom idrottsföreningen som hjälper till och donar. Vi har fullt 
upp och fler aktiviteter är på gång, säger Bror Ekström till NT. 
 
Helén Jerrebrant, ordförande i Hannäs Sockenförening, berättar att beslutet att välja Bror 
Ekström var enhälligt i utdelningskommittén. 
 
– Ett jättebra val! Bror är aktiv och fixar det mesta! 
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Länstidningen 14 juli 2017 

Nya kraftverket är invigt 
 

 

Dags att trycka på startknappen. Farmarenergis VD Erland Svensson fotograferar i bakgrunden. 
 
ÅTVIDABERG (LT) 
Länstidningen har följt arbetet med vattenkraftverket i Borkhult. Bland annat har dammen 
renoverats och en liten byggnad med turbin och generator har uppförts. Nu var det dags att 
inviga kraftstationen och börja producera el. 
Många närboende, delägare med flera hade samlats för invigningen av Borkhults vattenkraftverk. 
 
Text och bild: BO BÄCKMAN 

 
 

Båtmotorstölder i Vindommen 
 

 

 

http://lanstidningen.se/nya-kraftverket-ar-invigt/
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Facebook 2017-07-26 Robin Fredriksson 
- Två båt motorer stulna natten 25-26 juli Vindommen. Upptäckte att en båt var borta ifrån Ålängs 
badplats. Hittade båda båtarna efter lite letande, båda utan motorerna. Ägaren till båten på bild är 
ej känd om någon känner igen båten kan ni höra av er till mig. 
Det är polisanmält. Båtens ägare hittad 
Sonja Palmberg den 28 juli 
- Även en aluminiumbåt Buster försvann från Amandas öga samma natt. Vi åkte ner till 
Högtomta-Bredal Nybygget och letade, med hittade den inte. Finns den möjligvis i Skedshult? 
Sonja Palmberg den 28 juli 
- Båten är återfunnen och tillbaka i hemmahamn. Vet du hur många motorer som blev stulna hos 
er? Vilken sort? Hos oss var det Yamaha-motorer. 
Margareta Edström den 28 juli 
- Vet inte märken. Men det var nyare motorer, tror att det var 5st o en massa annan utrustning! 
Sonja Palmberg den 31 juli kl. 10.00 
- VSS har haft inbrott vid Amandas öga i natt igen. Två mindre båtmotorer och en gräsklippare 
stulna. Hänglåset till bommen borta och en dörr till förrådet uppbruten. 
Ebba Jonsson den 2 augusti kl. 11:06 
- En båt utan snurra i vår lilla sjö?????? Hänt i inatt...... 
 

 
 

Ingen klarade att slå en pensionär 
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Stora projekt i Hannäs 
Hannäs. Det är flera projekt på gång i Hannäs - snart börjar bygget av en multisportarena 
och en aktivitetshall. 
 
Corren 2017-08-12 Erik Johansson 
 
– Det började med att PRO blev uppsagda från sin lokal där de spelade boule, och då blev de 
tvungna att ta sig 2,5 mil från Hannäs för att spela. De är ungefär 40 stycken och mellan 70-95 år 
gamla, de tycker inte det är så kul att köra bil på vinterväglag, säger Hélen Jerrebrant, 
projektansvarig, om bakgrunden till planerna. Föreningar i Hannäs gick samman för att försöka 
göra drömmarna om en egen aktivitetshall och en multisportarena utomhus till verklighet. 
 
Under förra hösten arbetade de för att lägga fram en ansökan för att få medel från EU och 
Leader. I februari fick de beskedet att ansökan gick igenom, och då blev nästa steg att försöka 
samla in de pengar de behövde ha i eget kapital: 
– Vi startade en insamling där man kunde teckna sig för ”Trädet”. De som bidragit kommer få sitt 
namn på ett löv i guld, silver eller brons. Vilket löv man får beror på summan man skänkt. Den 
lokala smeden Diana Kvarnholm kommer tillverka ett träd som löven ska sitta på, det kommer bli 
ett konstverk som ska placeras bredvid hallen. 
 
Hélen Jerrebrant berättar om Hannäsbornas givmildhet och engagemang: 
– Det är 156 privatpersoner som bidragit och ungefär 200 bidragsgivare totalt. Det är mycket 
imponerande. 
 
Projektet kommer kosta ungefär 2,2 miljoner kronor, och tillsammans har de med hjälp av 
föreningar och ”trädet” fått ihop en egen insats på ca 350.000kr. Tillsammans med bidrag från 
EU, Leader och Idrottslyftet har planerna nu blivit verklighet. Det är bara en sak som fattas: 
– Så fort vi fått besked från Jordbruksverket kommer vi sätta igång att bygga. Det blir någon gång 
i september. 

mailto:Erik.a.johansson@ostgotamedia.se
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Aktivitetshallen och multisportarenan kommer från leverantörer, men allt arbete som de kan göra 
själva kommer lokala företag från Hannäs utföra. Aktivitetshallen kommer bli ca 12x20 meter stor 
och ha flera användningsområden: 
– Den ska användas till allt möjligt - PROs boule, hundkurser och idrottsföreningen kan ha 
teknikträning där på vintern. Skytte var stort här förut, och det finns intresse av att ta upp det 
igen. Det finns inga begränsningar för vad man kan göra, den är tillgänglig för alla och det är upp 
till Hannäsborna hur den ska användas. 
 
Hélen Jerrebrant berättar att det finns en styrka med aktivitetshallens mångsidighet och vill 
understryka vad den kommer betyda för Hannäs: 
– Det som är viktigt är att det kommer bli en mötesplats där människor från olika generationer 
kan integrera och skapa sammanhållning här på landsbygden. Det finns inte så mycket här - om 
vi vill ha något får vi skapa det på egen hand. 
 
Hon berättar att föreningarna i Hannäs jobbar för att göra bygden mer attraktiv och locka fler 
turister. Hélen Jerrebrant menar att Hannäs har en fantastisk natur och miljö som fler borde 
kunna ta del av. Åtvidabergs kommun har gått med på att bidra med 200.000kr för att rusta upp 
badplatsen. Till att börja med ska den fräschas upp med breddad badplats och bättre 
handikappsanpassning. Hélen Jerrebrant berättar att de har fler idéer: 
– Visionen är att det ska finnas stugor att hyra ut, en bastu och att ett utomhusgym ska byggas 
vid badplatsen. Vi vill också anlägga gåslingor där som är lättillgängliga för alla, till exempel de 
med rullator. 
 
Flera stora projekt är alltså på gång i Hannäs, och Hélen Jerrebrant förklarar vad som är speciellt 
med bygden och hur de med gemensamma ideella krafter kan lyckas: 
– Det finns folk som verkligen brinner för Hannäs och som ställer upp, det är helt fantastiskt. Det 
är nog lite unikt. 
 
FAKTA 
 
I Hannäs socken bor ca 400 personer året runt. Sommartid är det ungefär dubbelt så många 
invånare. 
 
Multisportarenan, en rink där man kan spela flera olika sporter som basket, bandy och fotboll, ska 
ligga på den gamla tennisbanan. 
 
Aktivitetshallen ska byggas vid Kvarnviksvallen. 
 
Den totala kostnaden beräknas bli 2,2 miljoner kr. 
 
Flera föreningar i Hannäs har samarbetat för att göra projektet möjligt. 
 
Idrottslyftet finns för att hjälpa till att göra idrottsföreningarnas goda idéer om hur verksamheten 
skulle kunna utvecklas till verklighet. 
 
LEADER är en fransk förkortning som på svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka 
landsbygdens ekonomi”. 
 

HANNÄS  HÉLEN JERREBRANT  ÅTVIDABERG  

 

 
 
  

http://www.corren.se/tagg/hann%c3%a4s
http://www.corren.se/tagg/h%c3%a9len%20jerrebrant
http://www.corren.se/tagg/%c3%a5tvidaberg
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Hittade jättesvamp i egna trädgården 
 
Corren 2017-09-13 Åke Alvin 
Rumma Tommy Sarwiens fynd slår det mesta: en karljohansvamp på 1,64 kilo! Och han 
hittade den i den egna trädgården. 
 
Linköpingsbon Tommy Sarwien besökte sommarstugan i Rumma för att höstfixa lite. Han tog en 
tur i trädgården och invid en björk fick han syn på en svamp. En enorm svamp. 
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– Jag är ingen svampmänniska, så det krävs väl en svamp av den storleken för att jag ska lägga 
märke till den, säger han och skrattar. 
 
Tommy tog med svampen till Sjöberga lanthandel i Kvarnvik för att väga den, med affärens 
anställda som vittnen. Vågen visade 1,64 kilo och hattens diameter är 35 centimeter. 
 

 

BILD: privat | Bamsing. Tommy Sarwiens karljohansvamp väger 1,64 kg och hattens diameter är 
35 centimeter.  
 
Är det rekord? Nja, en googling resulterar i tidningsartiklar om bamsingar på både 1,4 och 1,5 kilo 
– mindre än Tommys alltså. Men i oktober 2013 hittade Domsjöbon Jan Elander en bjässe på 
hela 2,3 kilo. Den mätte 34 centimeter i diameter, så i hattmåttet står sig Tommys fynd i alla fall 
väl. 
 
Ska du äta den nu? 

– Köttet är faktiskt riktigt fint. Det brukar tydligen vara det på stora karljohan, för är de 
svampangripna blir de inte så stora. Men jag sparar den kanske lite, för vi åt faktiskt karljohan i 
går. Stekt med fläsk, det är jättegott! säger Tommy. 
 

 
 

Regnrekord i Holmbo 
 
SVT NYHETER / ÖST 2017-09-20 
Holmbo, någon mil väster om Valdemarsvik, har fått mest regn i landet hittills i september.  
Enligt SMHI:s nederbördskartor är det främst Götaland och nordöstra Norrland som fått mest 
regn hittills under september. Toppnoteringen står Holmbo i Östergötland för som fått drygt 129 
millimeter och då återstår nästan två veckor och sannolikt flera lågtryck. Normalt ska Holmbo få 
62 millimeter regn under hela september. 
 
Facebook 2017-09-20 Lasse Lundqvist  
Bidrar med lite kuriosa om väderleksstationen i Holmbo. Den var först belägen hos Stråbergs i 
Holmbo. Min mor(Gunnel) var hemsamarit hos dem och när de ville sluta flyttades stationen till 
Hällingsfall och hon tog över nederbördsrapporterna. Detta skedde under tidigt 80-tal. Holmbo-
stationen är enligt SMHI en intressant station. Man mäter nederbörden dygnsvis, i vilken form 
den kommer osv. genom observationer. Snödjup, när isarna lägger sig/släpper på sjöarna ingick 
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också i observationerna. Det hände ofta att ortsbor ringde och frågade om mängden nederbörd, 
hur det varit föregående år osv. Numera finns stationen placerad i Kvarnvik, hos Gullmar O 
Solveig Andersson. Roligt och intressant att SMHI fortfarande har kvar stationen. 
 

 
 

Teleproblemen blev en riksdagsfråga 
 
ÅTVIDABERG Telefonproblemen i Sunnebo utanför Åtvidaberg hamnade i riksdagen under 
torsdagen. Riksdagsman Magnus Oscarsson (KD) från Ödeshög ställde landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht (S) till svars. 
 
Corren 2017-09-21 Lotta Willsäter 
– Man kan inte klippa koppartråden innan man har försäkrat sig om att man har alternativ som 
fungerar, säger Magnus Oscarsson efter att Corren berättat om de telefonproblem som drabbat 
boende på landsbygden strax utanför Åtvidaberg. 
En av dem som drabbats är Eva Lingqvist. Sedan flera månader fungerar varken mobiltelefon 
eller ersättningstelefonen i bostaden. 
Magnus Oscarsson befinner sig på ett tåg på väg mot Stockholm och en frågestund riksdagen 
när han ringer upp Corren. 
– Jag ska ta upp problemen med telefonin på landsbygden. Jag möter många som Eva, som 
drabbats när koppartråden klippts av. 
Han fortsätter: 
– Vi har inte samma chans att verka på landsbygden längre. Det gäller privatpersoner, men också 
företag och lantbrukare som varit beroende av ADSL och som nu inte får tekniken att fungera. 
Mobilnätet svajar. Magnus Oscarssons röst hackar och försvinner emellanåt. Samtalet bryts sju 
gånger. 
–  Det är typiskt, säger han och konstaterar vidare: 
– Någon måste ge röst åt alla de 1000-tals enskilda som drabbas, som de som bor utanför 
Åtvidaberg. 
– Det är en rättvisefråga. Hade detta hänt i Stockholm hade det blivit ramaskri. 
I riksdagen fick landsbygdsminister Sven-Erik Bucht senare under torsdagen svara på 
Oscarssons frågor, bland annat om vad regeringen tänker göra åt problemet. 
Sven-Erik Bucht svarade med att regeringen satsar på fortsatt utbyggnad av bredband och 
därmed lösning för telefoniproblem. 
– Vi satsar 5,5 miljarder kronor till 2020 för att lösa problematiken. Det är oerhört viktigt att vi får 
den här tekniken ut på landsbygden. 
Sven-Erik Bucht menade att regeringen bryr sig. 
– Det är därför vi anslagit historiskt mycket pengar för att lösa den här tekniken och få en 
långsiktig strategi för att öka tempot för att få ut bredband på den svenska landsbygden. 
I Åtvidaberg aviserar kommunalrådet Elisabet Edlund (S) fortsatt utbyggnad av fibernätet på 
landsbygden. 
– Vi kommer att lägga en summa i investeringsbudgeten för nästa år. Vår 
samhällsbyggnadsförvaltning tittar just nu på vad det skulle kosta att få ut fiber till alla fastigheter. 
Hur mycket rör det sig om? 
– Jag kan inte säga det idag. Det kommer upp i budgeten för nästa år. 
Räcker det med en satsning under 2018? 
– Nej, det kommer behövas investeringar under flera år. Vi ska ta fram en tidplan också. 
Kommunen har också uppmärksammat brister i mobilnäten inom kommunen. En 
täckningskontroll utfördes tidigare i år av samtliga mobiloperatörer när det gäller signalstyrka från 
2, 3 och 4 G. 
Resultatet visar enligt kommunens hemsida "att det i Åtvidabergs kommun finns områden med 
riktigt dålig täckning samt områden utan täckning alls." 
– Jag vet att kommunchefen Robert Bredberg diskuterat detta med regionen, säger Elisabet 
Edlund. 
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Kommunen skriver på sin hemsida att man kommer att ha uppföljningsmöten med operatörerna 
och region Östergötland. Syftet är att upplysa om resultatet och försöka påverka till bättre 
täckning i de svaga områdena. 
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Rån väpnat, Åtvidaberg - Livsmedelsbutik rånad.  
 
2017-11-23 18:28 
17:43 Polisen larmades till Kvarnvik i Åtvidabergs kommun där en livsmedelsbutik blivit utsatt för 
ett rån.  
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Två maskerade personer kom in i butiken med tillhyggen i händerna. De tilltvingade sig 
dagskassan och lämnade sedan platsen i en bil i riktning mot Hannäs kyrka. Ingen person 
skadades fysiskt vid rånet.  
Flera polispatruller arbetar med ärendet.  
Polisen är intresserad av iakttagelser av det fordon som ca 17:40 lämnade Ica Nära i Kvarnvik. 
Bilen beskrivs som en silverfärgad kombi med takräcke. Eventuellt kan det vara en Saab 9-5.  
När bilen lämnade platsen befann det sig minst tre personer i den. Båda rånarna beskrivs som 
män som pratade svenska utan brytning. Båda var ungefär 165 cm långa. Den ena var klädd i 
ljus huvtröja, svarta byxor med vita revärer och vita skor. Den andra mannen bar en mörk 
luvtröja, mörka byxor och vita skor.  
Har du tips att lämna till polisen, kontakta polisens ledningscentral på telefon 114 14 eller 
112. 

 
19:05 UPPDATERING Polis arbetar med ärendet på plats i Kvarnvik. Platsen har spärrats av och 
en teknisk undersökning kommer att genomföras. 
Inga personer har gripits och polisen är fortsatt angelägen att få in iakttagelser och tips av ovan 
nämnda bil och personer. 
 
20:39 Än finns ingen gripen för rånet. Butiken är avspärrad och teknisk undersökning kommer 
ske imorgon. Polisen har fått in en del tips och arbetar med att följa upp dem.  
 
Organisation 
Polisen Östergötland 
Kommunikationsavdelningen  
Text: Presstalesperson Åsa Willsund 
Publicerad: 2017-11-23 18:31 
 

 
 

 

 

Väpnat rån mot Ica-butik 
 
Corren 2017-11-23 18:58 Petronella Uebel 
Åtvidaberg/Valdemarsvik Vid 17.43 larmades polisen till Kvarnvik där ICA Nära blivit utsatt för 

rån. 
Enligt polisen kom två maskerade personer in i butiken med tillhyggen i händerna och tilltvingade 
sig dagskassan. 
– De kom över kontanter, men jag vet inte den exakta summan, säger Mikael Ehne, vakthavande 
befäl, vid polisen region öst. 
Han berättar att polisen redan nu har fått in en hel del vittnesuppgifter, men vill att fler hör av sig. 
– Vi är superintresserade av att komma i kontakt med personer som har uppgifter att lämna. Vi 
har rätt mycket poliser på plats i området, vi har fått förstärkning från Sörmland och region syd. 
Det är medvetet för att vi hoppas få tag i rånarna, säger Mikael Ehne. 
 
Tror ni att de gömmer sig i närheten? 

– Det utesluter vi inte, säger han. 
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Han vill dock inte gå in på hur rånarna var maskerade och vilka tillhyggen de använde. 
Efter rånet lämnade förövarna platsen i en bil i riktning mot Hannäs kyrka i en bil, som beskrivs 
som en silverfärgad kombi med takräcke, eventuellt en Saab 9-5. 
Polisen uppger att ingen person skadades fysiskt vid rånet. 
När bilen lämnade platsen befann det sig, enligt polisen, minst tre personer i den. Båda rånarna 
beskrivs som män som pratade svenska utan brytning. Båda var ungefär 165 centimeter långa. 
Den ena var klädd i ljus huvtröja, svarta byxor med vita revärer och vita skor. Den andra mannen 
bar en mörk luvtröja, mörka byxor och vita skor. 
 

 
 
Facebook - Sjöberga Lanthandel 
2017-11-23 09.30 · Åtvidaberg, Östergötland County 
 
Ikväll blev vi rånade av två maskerade män de fick med sig lite kontanter. Vi har aldrig mycket 
pengar i vår butik. Ingen kom till fysisk skada. Så detta känns så meningslöst och skapar mycket 
oro. I morgon har vi stängt tills Polisen fått göra teknisk undersökning. 
 

 
 

 

Bild: Lotta Willsäter | Mycket stöd. Astrid-Marie Jonsson som driver Ica-butiken i Kvarnvik mellan 
Valdemarsvik och Falerum har fått mycket stöd från kunder och kollegor. 
 
Corren 2017-11-24 Lotta Willsäter 

Rånarna hotade med pistol och yxa 
ÅTVIDABERG Rånet mot Sjöberga lanthandel i Kvarnvik var över på tre minuter. För 
Astrid- Marie Jonsson är minnesbilderna kvar: "Den ene rånaren hade en pistol, den andre 
en stor rostig yxa". 
 
Astrid-Marie Jonsson är en av två delägare i Ica Nära i Kvarnvik. Hon hade just kommit hem efter 
att ha firat Icas 100-årsjubileum vid en stor tillställning i Västerås. Tillvaron som Ica-handlare 
svängde snabbt under torsdagen. 
 
– Jag kom till butiken vid femtiden. En halvtimme senare kom det in två maskerade män. Den ene 
rånaren hade en pistol, den andre en stor rostig yxa. 
 

mailto:lotta.willsater@ostgotamedia.se
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Hon är samlad och intygar att hon, trots rånet mår skapligt. 
 

– Det är värre med mina anställda. Jag tänker mer på dem. 
 

Det fanns inga kunder i butiken när rånarna kom in och skrek att de skulle ha pengar. En anställd 
var på väg hem och befann sig i ett personalutrymme. Astrid-Marie stod vid kassorna. 
 

Astrid-Marie Jonsson behöll fattningen och tvekade inte att fylla den kasse, som en av rånarna 
räckte fram, med kontanter. När hon berättar skakar hon på huvudet. 
 

– Vi har nästan inga kontanter i butiken i dag. Alla handlar med kort. 
 

Samtalet sker utanför butiken under fredagens förmiddag. Astrid-Marie Jonsson pekar upp mot 
vägkorset mot Hannäs. 
 

– Rånarna sprang mot en bil där. Sen åkte de iväg mot Hannäs. 
 

Kunder som stannar till för att handla får veta att butiken hålls stängd. "För jäkligt", säger en man 
om brottet. Inne i butiken genomför polisen en teknisk undersökning. Ytterligare poliser ansluter 
för vidare förhör. 
 

Det är en udda arbetsdag för Astrid- Marie Jonsson och hennes kollegor. Via ICA har man haft 
kontakt med psykolog och fått samtala om det som hänt. 
 

– Vi har haft butiken i 15 år. Hittills har det enda vi drabbats av varit ett inbrottsförsök. 
 

Hon framhåller det stöd som kunder och kollegor i branschen visat, genom bland annat 
telefonsamtal och sociala medier. Lanthandelns sida på Facebook har fyllts med vänliga 
kommentarer och kramar, men också med förhoppningar om att rånarna "ska åka fast." 
Astrid-Marie Jonsson lyfter också fram polisens insats. Från det att hon larmade polisen hade 
hon telefonkontakt tills polis kom på plats. 
 

Strax efter kl 19 på torsdagen spärrades platsen av. 
 

Polisen ska ha fått in en del tips och arbetar med att följa upp dem. Polisen är intresserad av 
iakttagelser av det fordon som ca 17:40 lämnade Ica Nära i Kvarnvik. Bilen beskrivs som en 
silverfärgad kombi med takräcke. Eventuellt kan det vara en Saab 9-5. 
 

När bilen lämnade platsen befann det sig minst tre personer i den. Båda rånarna beskrivs som 
män, ungefär 165 cm långa och de pratade svenska utan brytning. Den ena var klädd i ljus 
huvtröja, svarta byxor med vita revärer och vita skor. Den andra mannen bar en mörk luvtröja, 
mörka byxor och vita skor. 
 

  

BILD tv.: Lotta Willsäter | Stängt. Butiken har hållits stängd under fredagen.  
BILD th.: Lotta Willsäter | Teknisk undersökning. Detta mötte kunderna under fredagen.  
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30-åring anhållen för rånet 
 
Corren 2017-11-27 Fredrik Quist 
Åtvidaberg En 30-årig man har anhållits som misstänkt för inblandning i rånet mot Ica 
Nära i Kvarnvik. Mannen var anhållen sin frånvaro och valde att själv kontakta polisen. 
 
Det var strax före klockan 18.00 i torsdags som två maskerade personer stegade in i butiken. De 
var beväpnade med en yxa och ett pistolliknande föremål. En av gärningsmännen räckte fram en 
kasse och begärde att den skulle fyllas med pengar. Rånarna försvann med en summa pengar 
och tros ha flytt i riktning mot Hannäs i en silverfärgad Saab. 
 
Polisen har förhört vittnen och enligt Björn Goding vid Linköpingspolisen ska även bilder från en 
övervakningskamera ha analyserats. Utredningsarbetet ledde till att en 30-åring man kunde 
identifieras. Han anhölls i sin frånvaro som misstänkt för rån. På söndagseftermiddagen vid 16-
tiden hände det oväntade: 
 
– Mannen som var anhållen i sin frånvaro ringde till polisen och anmälde sig själv, säger Björn 
Goding. 
 
Hur 30-åringen kunde veta att han var anhållen i sin frånvaro är inte känt. 
 
– Han sitter nu anhållen i Linköping och kommer att förhöras under dagen, säger Björn Goding. 
Det är inte känt vilken inställning 30-åringen har till anklagelsen. Jakten på den andre 
gärningsmannen fortsätter. 
 

 
 

Ännu en gripen för rånet 
 
Corren | 2017-11-29 Fredrik Quist 
Åtvidaberg Rånet mot Ica Nära i Kvarnvik ser ut att klaras upp. Ytterligare en man har 
gripits som misstänkt för inblandning i rånet. 
 
Det var strax före klockan 18.00 i torsdags i förra veckan som två maskerade män gick in på Ica 
Nära i Kvarnvik i Åtvidabergs kommun. Männen var beväpnade med en yxa och ett pistolliknande 
föremål och krävde att personalen skulle ge dem pengar. En av gärningsmännen räckte över en 
påse och uppmanade en anställd att fylla den med kontanter. 
 
Rånarna fick med sig en summa pengar och försvann sedan från platsen i en silverfärgad Saab. 
Polisen har arbetet intensivt med utredningen och en 30-årig man från Åtvidaberg kunde snabbt 
identifieras som misstänkt. Han anhölls i sin frånvaro och valde själv att överlämna sig till polisen 
i söndags. Han har nu begärts häktad som på sannolika skäl misstänkt för rån. 
 
Det var strax före klockan 18.00 i torsdags i förra veckan som två maskerade män gick in på Ica 
Nära i Kvarnvik i Åtvidabergs kommun. Männen var beväpnade med en yxa och ett pistolliknande 
föremål och krävde att personalen skulle ge dem pengar. En av gärningsmännen räckte över en 
påse och uppmanade en anställd att fylla den med kontanter. 
 
Rånarna fick med sig en summa pengar och försvann sedan från platsen i en silverfärgad Saab. 
Polisen har arbetet intensivt med utredningen och en 30-årig man från Åtvidaberg kunde snabbt 
identifieras som misstänkt. Han anhölls i sin frånvaro och valde själv att överlämna sig till polisen 
i söndags. Han har nu begärts häktad som på sannolika skäl misstänkt för rån. 
 
  

mailto:fredrik.quist@ostgotamedia.se
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Tre män anhållna för Kvarnviksrånet 
 
Vimmerby Tidning 2017-11-30 
Kinda 
Strax före klockan 18.00 förra torsdagen rånades ICA Nära i Kvarnvik, öster om Åtvidaberg, av 
två maskerade rånare som var beväpnade med ett pistolliknande föremål och yxa. 
 
Polisen satte direkt in stora resurser i jakten på rånarna, som tillsammans med ytterligare en 
person, lämnade Kvarnvik söderut mot Hannäs i en silverfärgad SAAB. 
 
I söndags eftermiddag anmälde en 30-årig man sig själv till polisen som hämtade honom i 
Gamleby och som anhölls senare under kvällen. I tisdags kväll grep polisen ytterligare en man, 
26 år, som även han blev anhållen under kvällen och i går var det dags igen, då den tredje 
misstänkte rånaren greps, en 23-årig. De två äldsta männen är hemmahörande i Åtvidabergs 
kommun och den yngsta kommer från norra Kalmar län. 
 
- Killen som greps i söndags kommer att begäras häktad i dag, säger åklagare Johan Lundgren. 
Bytet för rånarna blev 7 000 kronor. 
 
Lars-Göran Bexell 
lars-goran.bexell@kindaposten.se 
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