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Bild: Lotta Willsäter | Satsar. Familjen Andersson med Joacim, Ulrika, Elin och Sara (här 
tillsammans med tjejernas morfar Bengt Hammarström) är redo att köpa Vrånghult och driva 
ridskola i kombination med handels- och tävlingsstall. 

Stall Hästkullen köper ridskolan 

Corren 2018-01-10 Lotta Willsäter 

ÅTVIDABERG Familjen Andersson som driver Stall Hästkullen AB har tecknat 
intentionsavtal med kommunen om förvärv av kommunens ridanläggning i Vrånghult. 

Under förra året lade kommunen ut sin anläggning i Vrånghult till försäljning. Ett skäl var att 
hyresgästen sedan många år, Åtvidabergs ridklubb, inte kunnat betala arrende för anläggningen 
under större delen av 2017 och aviserat bristande betalningsförmåga även under 2018. 

Priset sattes till 5,6 miljoner kronor. En handfull spekulanter svarade på kommunens 
annonsering. Två lokala gick vidare till förhandlingar; Stall Hästkullen AB samt Jessica 
Johansson och Fredrik Klint. 

– Vi valde till slut att gå vidare med Hästkullen, säger kommunens samhällsbyggnadschef 
Rikard Spalle och uppger att kommunen inte kunnat tillfredställa den andre spekulantens 
önskemål om ytterligare mark. 

– Den mark kommunen har i området är prioriterat för industrimark. Vi kommer att kunna 
arrendera ut en till två hektar för beten, men inte mer. 

Kommunen och Hästkullen AB har i dagarna undertecknat ett intentionsavtal, som ska leda till 
ett skarpt köpeavtal för övertagande den 1 juni i år. 

– Planen är att det ska tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars, säger Rikard 
Spalle 

Av intentionsavtalet framgår att kommunen säljer anläggningen för 5,45 miljoner kronor. Det är 
150 000 kronor lägre än utgångspriset. 

– Åtvidabergs ridklubb äger exempelvis en del fasta inventarier, som boxar som värderats till 150 
000 kronor. Klubben och köparen kommer att göra upp om dessa. 

Övriga inventarier som klubben äger kommer att sammanställas. 

– Vi kommer därefter att jämföra dessa med hyresskulden och kvitta inventarier mot skuld 
därefter, säger Rikard Spalle. 

Av avtalet framgår tydligt två förutsättningar; att det godkänns politiskt och att köparen ser till att 
på såväl kort som lång sikt driva ridverksamhet och ridskoleverksamhet riktat mot allmänheten. 

Ulrika Andersson, som driver Stall Hästkullen AB tillsammans med maken Joacim Andersson 
och döttrarna Sara och Elin Andersson, ser kommunens krav som en självklarhet. 

– Vi vill utveckla ridskolan, säger hon på telefon från Holland där hon är för att köpa hästar. 
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Familjen driver handelsstall och importerar främst hopphästar avsedda för tävling. Så sent som 
förra sommaren byggde man eget ridhus hemma på anläggningen i Falerum, som man nu avser 
att sälja. 

– Vi har velat utveckla och förändra vår verksamhet. Kanske driva handelsstall i mindre skala 
genom att ta in färre hästar och hålla dem kvar i träning längre. När Vrånghult dök upp så 
kändes det perfekt. 

Döttrarna som är 23 och 22 år har en gedigen hästbakgrund med tävlingsmeriter på elitnivå, 
men saknar ridlärar-utbildning. 

– Vi kommer att anställa en utbildad ridlärare och tjejerna kommer troligen att vidareutbilda sig. 

Kommunens försäljning har väckt reaktioner, bland annat på sociala medier där både försäljning 
och tilltänkt köpare har ifrågasatts. Ulrika Andersson har förståelse för oron. 

– Det blir förändringar, men vi vill tänka positivt. Vi skulle aldrig lämna allt vi byggt upp i Falerum 
om vi inte trott på att vi kan göra något bra i Vrånghult. 

Hon nämner att familjen vill göra flera satsningar, som att bygga ytterligare ett ridhus och skapa 
en anläggning för större tävlingar och en omfattande tävlingsverksamhet. Hon ser att 
ridskoleverksamhet och handelsstall kompletterar varandra. 

I intentionsavtalet trycker kommunen på att köparen rekommenderas att samarbeta med en 
förening. 

– Det vill vi absolut. Tanken är att vi driver ridskola i aktiebolag och att bolaget sköter allt som 
har med fastigheterna att göra. En förening kan vara med om det roliga, som tävlingar och 
aktiviteter för barn och ungdomar. Vill vill få barn och ungdomar att vara mer tid i stallet. 

Familjen Andersson har varit drivande i starten av Föreningen Sportryttarna som har sitt säte i 
Falerum. 

–  Jag ser gärna att det är Sportryttarna som följer med till Åtvidaberg, säger hon och hoppas 
kunna samla ryttare och hästfolk i Åtvidaberg till en förening. 

Ulrika Andersson pekar på att det finns liknande samarbeten kopplat till privatägda ridskolor, 
bland annat i Skogslotten och Rappestad. 

– Jag tror att det är ett vinnande koncept. Vi har som mål att få fler ridande och tror att Sara och 
Elin kan vara goda förebilder. 

 

 

Möt Farmenbonden från Rumma 
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Slumpen avgjorde att han fick jobbet. 

"Bara roligt med uppmärksamhet" 

Corren 2018-01-13 Stefan Holgersson 

RUMMA Hovslagaren Hans Wincent från Rumma, mellan Valdemarsvik och Åtvidaberg, 
trivdes framför filmkamerorna i TV4:s Farmen som visas nu. ”Det var det absolut 
roligaste jag gjort som jobb. Jag skulle ställa upp direkt om jag fick chansen igen.” 

46-årige Hans Wincent bor på den ensligt belägna gården Övre Torp tillsammans med sambon 
Ann-Sophie Rocén samt hästar, får och höns. 

– Jag försörjer mig som hovslagare på heltid och har egentligen mer uppdrag än jag hinner med, 
säger Hans Wincent, som far runt och skor hästar på gårdar i trakterna kring Åtvidaberg och 
Valdemarsvik. 

– I somras fick jag jobba 200 procent, då jag under ett par månader medverkade i inspelningen 
av Farmen samtidigt som jag var tvungen att klara av mina uppdrag som hovslagare. Jag var 
bara helt ledig en dag i somras, men det var mödan värd. Det var hur roligt som helst att vara 
med i tv-produktionen. 

 

BILD: Stefan Holgersson | Hästbonde och tv-kändis. Hans Wincent trivs hemma på gården med 
nioåriga Norrpann och hennes föl Majsann, åtta månader. Men han trivdes minst lika bra framför 
kamerorna under inspelningen av dokusåpan Farmen. 

Inspelningen på en gård i trakten av småländska Skillingaryd resulterade i 51 avsnitt av 
dokusåpan som nu visas i TV4. Hästbonden Hans Wincent ersatte populära ”Gutta” Andersson 
som var sjukskriven. 

Hur kommer det sig att du hamnade i Farmen? 
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– Min dotter Louice såg på Facebook att de sökte en dräng med god kunskap om livet på landet, 
någon som klarar av att slakta med mera. Jag tänkte att det stämde på mig och skrev ett brev till 
produktionsbolaget som jag inledde med: ”Hej, jag såg att ni letade efter mig!” Efter intervjuer 
och audition fick jag jobbet. 

Hans Wincent beskriver sig själv som en ganska allround och allmänbildad människa. Oftast 
positiv och glad och försedd med gott tålamod, vilket krävs som hovslagare. 

 

BILD: Johnny Gustavsson 

 

Avspänd. ”Jag var väldigt 
lugn och avslappnad 
under inspelningen av 
Farmen. Jag kände att 
jag kunde vara helt 
naturlig framför kameran”, 
säger Hans Wincent. 

 

Vilken är din roll på Farmen? 

– Det är jag som är mentorn på gården, den enda riktiga bonden. Jag är dels mentor för 
deltagarna, men lika mycket för filmteamet. När det rört sig om exempelvis slakt är det mig som 
de frågat hur det går till. 

 

BILD: Stefan Holgersson 

 

Manikyr för hästar. Hans 
Wincent raspar hovarna 
på Norrpann, en 
Nordsvensk brukshäst 
som han bland annat 
använder för körningar 
vid bröllop. 

 

På Farmen får deltagarna sköta en gård med djur som för 100 år sedan. Hans Wincent upplevde 
tv-produktionen som genuin och äkta. 

– Deltagarna lever som man ser dem i tv-rutan. De får utföra uppdrag, som att bygga ett 
hönshus för att sedan få höns och ägg. De lagar sin egen mat och får exempelvis hel spannmål 
som de får mala och baka bröd eller koka gröt av. Ingen av deltagarna hade med sig någon 
praktisk erfarenhet av lantliv, men de lär sig av sina misstag ... 

Hans Wincent har inte haft något emot att kamerateam följt honom vart han än gått under 
inspelningen, och att han nu får räkna med att bli igenkänd av svenska folket. 

– Producenten skickade mig ett sms häromdagen och skrev att 800 000 tittare var bänkade 
framför teven och såg mig greja med ett staket. Det är bara roligt med uppmärksamheten. 
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BILD: Stefan Holgersson | Hade fullt upp. Hans Wincent hade dubbla jobb under inspelningen. 
Till vardags åker han runt på gårdar och skor framför allt ridhästar. 

 

NT 2018-01-12 Edvard Hollertz 

LEDARKRÖNIKA Ska vi som bor på landsbygden betala lika mycket skatt, undrar Jan-
Eric Andersson. Han bor på en gård mellan Valdemarsvik och Kvarnvik, i de allra 
sydligaste delarna av Östergötlands län. 

 

Bild: Hasse Holmberg 

Att han ställer frågan är förståeligt. Busslinjen som tog barnen i bygden till friskolan i Tryserum 
lade Östgötatrafiken ned för något år sedan. I Kvarnvik, som ligger i Åtvidabergs kommun, är det 
problem med grundläggande infrastruktur – kopparnätet för fast telefoni är delvis släckt och 
mobiltäckningen är dålig eller obefintlig. Och nu, berättar Jan-Eric Andersson, blir även skötseln 
av de viktigare vägarna i området gradvis sämre. Det saltas inte, grusas sparsamt och ofta 
halkbekämpas det sent. Vem vågar flytta ut på landet under sådana förutsättningar, undrar han. 

Den här typen av resonemang lär vi få höra allt oftare. För samtidigt som statsminister Stefan 
Löfven (S) talade om att stad och land ska hålla ihop lade regeringen en infrastrukturproposition 
för 2018–2029 i vilken det fattades 25 miljarder kronor i vägunderhåll. Trafikverket har 
konstaterat att: ”Det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ tillståndsutveckling under 
planperioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden.” Det gör landsbygdernas 
vägar till en laddad fråga. 

Sverige är ett högskatteland. Tilliten – eller snarare acceptansen – för systemet bygger på att 
medborgarna upplever att de får något tillbaka. 

Inom den skattefinansierade sektorn har enheter slagits ihop och centraliserats. Skolor, 
ålderdomshem och vårdmottagningar har lagts ned på mindre orter. Det gör att vettiga 
kommunikationer är en förutsättning för att boende i landsbygdsområden ska kunna ta del av 
samhällsservicen. 
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På pappret finns det således goda skäl till att vägunderhållet i alla fall inte bör försämras. Men 
det verkar inte hjälpa. 

Att landsbygdens kommunikationer försvåras märks även i skärgården. Skatteverkets hårda 
tolkning av ett EU-direktiv – ämnat att främst stoppa privat utnyttjande av företags jetflygplan – 
har slagit mot företagare i den svenska skärgården som använder båtar i verksamheten. 
Sjötrafik fick hänga med på köpet. Undantag gjordes bara för de som kan fakturera sina 
transporter. Så nu måste exempelvis många lantbrukare som använder egna fartyg för 
transporter inom verksamheten klassa dessa som privata resor. Därmed får de inte använda 
skattereducerat bränsle. 

Bengt Almkvist, tidigare ordförande i Skärgårdarnas riksförbund och företagare verksam på 
Missjö i Sankt Anna skärgård, berättar att Skatteverket inte har ändrat tolkningen trots att 
riksdagens skatteutskott markerade i en skrivning att detta skulle ske, vilket också riksdagen 
beslutade. 

Att underhållet av landsvägar kan försämras och skärgårdens transporter missgynnas lär i 
grunden handla om att resorna är politiskt oönskade – en paradox i tid då vi värderar resor runt 
jorden högt. Att det finns politiska mål om en levande landsbygd och skärgård verkar inte spela 
roll. Det gör inte heller att bilarna och båtarna släpper ut allt mindre. 

Kanske beror det på att vurmen för den urbana livsstilen dominerar. Något som på kommunnivå 
märks när städerna förtätas för att bli bilfria. På riksnivå märks inställningen när regeringen ger 
ett bidrag till köp av elcyklar. Även centraliseringarna talar sitt tydliga språk. 

Att personer som är beroende av bilen eller båten då svarar med att ifrågasätta skattetrycket är 
ganska naturligt. 

 

Corren 2018-01-24 

 

 

Rånare jagade anställda med yxa 

Kvarnvik Tre män har nu åtalats för rånet mot Ica Nära i Kvarnvik. En grå tröja kommer 
sannolikt att ha stor betydelse i den kommande rättegången. 

Corren 2018-01-26 Fredrik Quist 
 
Det var vid 17.30-tiden den 23 november förra året som rånet skedde. En silverfärgad Saab 
stannade till utanför butiken och två maskerade rånare klev ur. Chauffören stannade kvar i bilen. 

Väl inne i butiken skrek gärningsmännen, som var beväpnande med yxa och ett pistolliknande 
föremål, att de skulle ha pengarna. Tre anställda befann sig i butiken och två av dem lyckades 
fly genom en bakdörr. De blev jagade av mannen med yxan. 

– Jag blev jätterädd på grund av hans röst eftersom han skrek så högt och skrämmande. När jag 
såg yxan kände jag att nu kommer jag dö, säger en av de anställda. 

mailto:fredrik.quist@ostgotamedia.se
http://www.corren.se/nyheter/vapnat-ran-mot-ica-butik-om4904152.aspx
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Bild: Polisen | Filmade. Rånet mot Ica Nära i Kvarnvik filmades. Här ses en av de maskerade 
gärningsmännen med ett pistolliknande föremål i högerhanden. 
 
– Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag var livrädd, jag fruktade för mitt liv, säger hennes 
kollega. 

En av de anställda blev ensam kvar med rånarna i butiken. Hon säger i förhör att en av dem 
riktade det pistolliknande föremålet mot henne. Rånaren med yxan anslöt snart och uppträdde 
hotfullt. Vid flera tillfällen slog han med yxan mot kassabänken. 

Rånarna kom över cirka 7 000 kronor i kontanter innan de flydde från butiken till den väntande 
bilen. 
 

 
Bild: Polisen | Tröja. En av rånarna bar en grå tröja. Denna tröja bar en man som tidigare under 
dagen hade besökt samma butik – och då omaskerad. 
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Polisen fick redan i ett tidigt skede upp ett bra spår efter gärningsmännen. En man kom fram till 
poliserna och berättade att han kände till vem som brukade använda den silverfärgade Saab 
som rånarna hade använt. Tre dagar senare anhölls den utpekade 30-åringen. Därefter greps 
ytterligare två män, 24 och 26 år gamla. 
 
Av det omfattande förundersökningsmaterialet framgår att de tre männen hade besökt den 
aktuella butiken samma dag som rånet skedde. Vid 14-tiden filmades de av en 
övervakningskamera när de gick runt i butiken och bland annat betalade för läsk. Vid det första 
besöket var männen omaskerade. En av dem bar en grå tröja. När polisen sedan jämförde 
övervakningsbilderna från själva rånet kunde man se att en av de maskerade gärningsmännen 
bar exakt samma tröja. 30-åringen har fått frågor om denna tröja. 
 
– Jag tror att de där (den aktuella tröjan, reds. anm.) har sålts i en miljon exemplar så det kan ju 
varit vem som helst, säger han i förhör. 
 
Polisen har granskat 30-åringens mobiltelefon och kunnat konstatera att han efter rånet sökte 
information om rånet på Corren.se. 
 
Åklagaren Gabriella Ergül har nu åtalat de tre männen för rån. Samtliga har i förhör nekat till 
brott. 
 

 
Bild: Polisen | Anländer. Rånarna anlände till butiken i en silvergrå Saab. 
 

 

De driver sin egen utveckling 

ÅTVIDABERG I Hannäs-Kvarnvik finns engagemang för den egna bygdens utveckling. 
Snart byggs både aktivitetshall och multisportarena. Planer finns också för nya bostäder. 

Corren 2018-02-02 Lotta Willsäter 

Astrid-Marie Jonsson, som driver Sjöberga lanthandel bjuder kaffe i butiken med utsikt över sjön. 
Framåt våren kommer vyn att förändras. 

På tennisplanen intill badplatsen ska en multisportarena för utomhusidrott växa fram. Ett 
stenkast därifrån, intill festplatsen och fotbollsplanen har markarbetet för en ny aktivitetshall 
påbörjats. Sammanlagt rör det sig om satsningar på omkring 2, 2 miljoner kronor. 

mailto:lotta.willsater@ostgotamedia.se
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Bild: Lotta Willsäter | För spontanidrott. Strax bakom Helen Jerrebrant och Astrid-Marie Jonsson 
ska en multisportarena växa fram. 

Hur mycket bidrar kommunen med? 

– Ingenting till dessa två, svarar Helen Jerrebrant, projektansvarig, men lägger snabbt till att 
kommunen under året lägger 200 000 kronor på att rusta upp badplatsen i Önn. 

Byggandet av multisportarenan och aktivitetshallen sker med bidrag från flera parter. EU:s 
landsbygdsprogram, Leader Folkungaland, Idrottslyftet står för merparten. Privatpersoner och 
föreningar bidragit med omkring 350 000 kronor. 

 

BILD: Lotta Willsäter | Imponerad. Helen 
Jerrebrant är nöjd över att över 200 enskilda 
bidrar till hall och arena.  

 

BILD: Lotta Willsäter | Driv. Allt blir bättre om 
man brinner för något, säger Astrid–Marie 
Jonsson.  

 

– Vi har 215 bidragsgivare, säger Helen Jerrebrant och låter sig imponeras av bygdens 
engagemang för sin egen framtid. 

Aktivitetshallen får måtten 12 gånger 20 meter och kommer att få flera användningsområden; 
som boule, luftgevärsskytte, agility och teknikträning. 

– Det kommer att vara väldigt öppet vad man kan göra. Vi kommer också ha plats för ett litet 
fikarum. 

Multisportarenan beskrivs som en rink med något högre staket, för spontanidrott, fotboll, basket, 
innebandy (fast utomhus). 



 
 

Tidningsklipp 2018  10(62) 
 

– Det ska vara en naturlig mötesplats, där man kan träffas över alla generationer, säger Helen 
Jerrebrant. 

Hon drivs av möjligheten att utveckla och förbättra på hemmaplan och har lärt sig att initiativen 
måste tas. Astrid-Marie Jonsson instämmer: 

– Allt blir bättre om man brinner för något. Jag tror att vi fått detta driv efter att vi förlorat saker 
här, säger hon och syftar bland annat på den kommunala skolan som lades ner. 

Projekt för nya bostäder i området är på gång. 

– Det gäller lägenheter för äldre, men vi behöver också andra bostäder. Det finns inga tomma 
bostäder här idag, vi kan faktiskt tala om bostadsbrist, säger Astrid-Marie Jonsson. 

Hon fortsätter att övertyga om bygdens framtidstro. 

– Förskolan har fått utöka antalet platser. 

För ytterligare utveckling önskar de båda att kommunen ser till möjligheten att utveckla 
landsbygden med hjälp av statliga bidrag. Med kommunal delfinansiering kan föreningar söka 
statliga medel för olika satsningar. 

– Vi vill till exempel rusta upp bygdegården och kan söka pengar från Boverket. För att få  
600 000 från Boverket behöver vi stöd från kommunen på 150 000 kronor. Kommunen borde se 
det som en möjlighet, säger Astrid-Marie Jonsson. 

 

Efter yxrånet: Så döms rånartrion 

KVARNVIK De tre männen rånade Ica Nära i Kvarnvik. Men de gjorde en rad misstag – 
och nu har trion dömts till fängelse. 

Corren 2018-02-26 Fredrik Quist 

Det var på kvällen den 23 november förra året som en silverfärgad Saab stannade till utanför 
butiken i Kvarnvik, sydöst om Åtvidaberg. Två maskerade rånare klev ur, medan chauffören 
stannade kvar i bilen. 

 

BILD: Polisen | Anländer. Ett vittne kände igen 
den silverfärgade Saab som rånarna använde. 

 

Bild: Polisen | Filmad. En av rånarna 
fångades på film när han gick omkring i 
butiken med ett pistolliknande föremål. 

Väl inne i butiken, där tre anställda befann sig, agerade rånarna aggressivt. De var beväpnade 
med yxa och ett pistolliknande föremål och skrek att de skulle ha pengar. Två av de anställda 
lyckades fly genom en bakdörr. De blev jagade av mannen med yxa. 

En av de anställda blev ensam kvar i butiken med rånarna som riktade det pistolliknande 
föremålet mot henne. Mannen med yxan fortsatte med sitt hotfulla beteende. Vid upprepade 
tillfällen slog han med yxan mot kassadisken. Rånarna kom över 7 000 kronor innan de sprang 
ut ur butiken och satte sig i bilen. 

mailto:fredrik.quist@ostgotamedia.se
http://www.corren.se/nyheter/ranare-jagade-anstallda-med-yxa-om4976459.aspx
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Polisutredningen fick en rivstart. En man kom fram till poliserna på brottsplatsen och berättade 
att han kände till vem som brukade använda den silverfärgade Saaben. Tre dagar efter rånet 
anhölls den utpekade mannen – en 30-åring. Snart greps de andra misstänkta, 25 och 26 år 
gamla. 

Utredningen visade att de tre männen hade besökt den aktuella butiken endast några timmar 
innan rånet skedde. 

Under rättegången i Linköpings tingsrätt nekade samtliga tre till att ha haft något med rånet att 
göra. Domstolen anser dock att bevisningen är övertygande och fäller samtliga tre för rån. 26-
åringen och 30-åringen döms till fängelse i vardera två år. 25-åringen döms till fängelse i två år 
och fyra månader. De tre männen ska betala sammanlagt närmare 50 000 kronor i skadestånd. 

 

Unga kvinnor jagas med yxa i Ica-butik 
 
Expressen  2018-03-01 Rasmus Ejneberg 
Här stormar rånarna in i Ica-butiken. Den ena gärningsmannen jagar två unga kvinnor 
med yxa samtidigt som butiksägaren Astrid-Marie Jonsson får en pistol riktad mot 
huvudet. 

– Det är fruktansvärt, säger Astrid-Marie, som tvingades lämna över 7000 kronor i kontanter till 
rånarna. 

Tre anställda befinner sig i Ica-butiken i Åtvidaberg 23 november förra året. De ska strax 
stänga. En av kvinnorna har precis bytt om och gör sig redo att gå hem för dagen, medan 
butiksägaren Astrid-Marie och en yngre kvinna stänger kassorna. 

Jagar unga kvinnor med yxa 
På övervakningsfilmer ser man plötsligt hur två maskerade rånare springer in i butiken. När den 
yngre kvinnan vid kassorna får syn på männen, den ena med yxa och den andra med ett 
pistolliknande föremål, börjar hon springa genom butiken mot bakdörren. 

– Mannen med yxa skrek något i stil med att hon kommer larma, och springer efter, säger Astrid-
Marie, som samtidigt får en pistol riktad mot sig. 

De två yngre kvinnorna lyckas fly från butiken och gömma sig i ett buskage längre bort. 
Yxrånaren, som ger upp jakten, kommer tillbaka och börjar slå yxan aggressivt i kassan framför 
Astrid-Marie. Han hotar henne att lämna ifrån sig pengarna från kassan. På några minuter har 
rånarna lämnat butiken med 7000 kronor i kontanter. I en flyktbil väntar en tredje rånare. En stor 
polisjakt påbörjas och männen kan senare gripas med hjälp av signalement som polisen gått ut 
med i media. 
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När rånarna stormade in flydde två yngre kvinnor, som arbetade i butiken, mot 
bakdörren. Foto: POLISEN 

 
Här springer en av kvinnorna för att komma bort från rånarna. Foto: POLISEN 

 
Sekunden senare kommer en av rånarna springande efter med en yxa i handen. Foto: POLISEN 
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De två kvinnorna lyckades komma undan och gömma sig i ett buskage. Foto: POLISEN 
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Rånaren visade sig vara tidigare klasskamrat 
I veckan dömdes rånartrion i tingsrätten. Under rättegången visade det sig att den ene rånaren 
var en tidigare klasskamrat till en av de yngre kvinnorna som jobbade den kvällen. 

– Vi var ju på rättegången och satt tillsammans med de här killarna. Det som är speciellt är ju att 
vi känner igen den ena killen. Han är uppväxt med en av tjejerna och har gått i samma skola, 
säger Astrid Marie. 

Gick de i samma klass? 
– Ja, det gjorde de. 

"Det är väldigt otäckt" 
Astrid-Marie menar att de yngre kvinnorna har blivit starkt påverkade av händelsen.  

– Min kollega som jagades med yxan blev väldigt skärrad. Likaså min andra kollega. Båda fick 
springa och gömma sig. Det är väldigt otäckt, säger Astrid-Marie. 

– Min tanke var mer att om jag lämnar pengarna så försvinner de. 

Kände någon av er vid något tillfälle att ni svävade i livsfara? 
– Ja, det kände verkligen tjejerna som blev jagade med yxan. Att det här är min sista stund, 
säger Astrid-Marie. 

Under rättegången i Linköpings tingsrätt nekade samtliga tre misstänkta till att ha haft något med 
rånet att göra. Domstolen ansåg dock att bevisningen var övertygande och fällde samtliga tre för 
rån. En 26-åring och en 30-åring dömdes båda till två års fängelse. En 25-åring dömdes till 
fängelse i två år och fyra månader. De tre männen ska betala sammanlagt närmare 50 000 
kronor i skadestånd. 

 

 

 

 

 

Centerpartiet Valdemarsvik 2018-03-08 

När Rosa Jonsson inte hälsar på kungen är 
hon ersättare i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse samt ordinarie ledamot i 
stöd- och omsorgsutskottet och sociala 
myndighetsutskottet. Bosatt i Valdemarsvik är 
hon en engagerad person som bollar 
utbildning, Vi Unga och andra uppdrag men 
ändå hinner baka en sats daim-kakor.  

🍀 🍀  

 

 

 

https://www.facebook.com/Centerpartiet-Valdemarsvik-289785151160057/?ref=nf&hc_ref=ARRVMw0PjGAa86wRDmC-8VUmrpzu3SJ7MA7GfCKiKFFTttplAwQ1816YMBm-zmifOrI
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Siri firar sina 100 år med champagne 
 
Corren Victor Bomgren 2018-04-09 
ÅTVIDABERG På fredag dukas smörgåstårta och champagne fram i kristallsalen på 
Björkbackens äldreboende – Siri Karlsson fyller tresiffrigt. 

I april 1918 stod våldsamma strider i Europa under första världskrigets sista år och inbördeskrig 
hade brutit ut i det nysjälvständiga Finland. Statsminister i Sverige var Nils Edén och i USA och 
Ryssland hette ledarna Woodrow Wilson och Vladimir Lenin. Samtidigt i det lite lugnare 
Ringarum utanför Valdemarsvik föddes 13 april en flicka som fick namnet Siri Boll. 

– Min pappa jobbade där på ett sågverk men det var ont om arbete och då passade de på att 
skaffa mig, säger Siri, som numera heter Karlsson i efternamn. 

Ganska direkt efter att hon föddes flyttade familjen till Hannäs utanför Åtvidaberg där Siri växte 
upp tillsammans med hennes sju syskon. Efter skola och konfirmation på 30-talet jobbade hon 
som sömmerska och vårdarbetare och på helgerna cyklade hon till dansbanorna. På 40-talet 
mötte hon sin blivande make Ynge Karlsson och de två bosatte sig i Blidstena by i Uknadalen. 
Där följde de rapporteringen från det pågående världskriget. 

 
100. Siri Karlsson fyller tresiffrigt på fredag. 
Bilder: Victor Bomgren  

 
Bridge. "Det viktigaste är att jag fortfarande 
kan vinna över Göran." 

– Det var inte roligt. Det var ransonering på allt och vi räknade med att vi skulle bli anfallna vi 
också, vi var livrädda. 

Samma år som kriget tog slut föddes sonen Göran. 1952 tog hon körkort och det skulle hon få 
användning för fram tills hon fyllde 85 då hennes granne lånade den och hade sönder den – "då 
fick det vara bra". I början av 70-talet dog hennes man Ynge och hon har inte gift om sig, även 
då det funnits ett par uppvaktande pojkvänner sedan dess. 

När Corren kommer på besök är nu 72-åriga sonen Göran med. Han är enda barnet men det har 
tillkommit ett barnbarn och två barnbarnsbarn. På fredag är det dags för den stora 
bemärkelsedagen och äldreboendets festlokal Kristallsalen är bokad. Siri har bestämt att det ska 
serveras smörgåstårta till släkt och vänner som kommer för att uppvakta henne. 

 
Trodde du att du skulle bli så gammal? 
– Nej, du! Jag trodde väl att jag skulle bli som ungefär som vanligt folk, omkring 90 år kanske. 
Men jag har varit en flicka med riv i och jag har haft så mycket att göra att jag inte haft tid att slita 
ifrån. 

Hon fortsätter: 
– Skallen fungerar faktiskt skapligt, trots att jag hängt med bra länge. 
Och sysselsatt är hon fortfarande. I ena hörnet av lägenheten på äldreboendet står en symaskin 
och lådor med nålar och tråd. Bredvid hänger barnklänningar i olika färger och mönster på en 
klädhängare. Nästan varje dag syr hon barnkläder som hon sen ger till Ideella föreningen Sri 
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Lanka i Åtvidaberg som skickar kläderna till barnhem i Sri Lanka. Sedan hennes 90-årsdag har 
hon sytt över 2 000 klänningar. Som tack har Sri Lanka-föreningen bjudit in Siri för ett eget 100-
årsfirande på onsdag.  

– I måndags var de och hämtade 30 klänningar. Sytt har jag gjort i hela mitt liv, det är det enda 
som riktigt intresserat mig. 

 
Sömmerska. Siri har sytt över 2000 
barnklänningar som skickats till Sri Lanka 
sedan hennes 90-årsdag. 

 
Produktiv. Några av Siris tusentals 
barnklänningar. Bilder: Victor Bomgren  

Har du något tips för att bli så gammal som du? 
– Jag har hållit igång och haft roligt nästan jämt. Sen har jag känt mig omtyckt och det har jag 
mått bra av. Jag kan inte begära mer av livet än det som jag har fått. Sen ska jag inte lägga mig i 
vad andra ska göra, säger hon och skrattar. 

Har du önskat dig något i födelsedagspresent? 
– Nej, bara att jag ska överleva födelsedagen. Mer tyg behöver jag i alla fall inte, det står två 
påsar på golvet. Men jo, en ny hörapparat! Jag hoppas att jag har fått en ny nästa gång vi ses, 
när jag fyller 150. 

 
 

Beslutet: Kommunen säljer ridhuset 
 
Corren 2018-04-27 Lotta Willsäter 
ÅTVIDABERG Nu är det klubbat. Kommunen säljer Vrånghult. "Vi ser väldigt positivt på 
detta", säger Ulrika Andersson, Stall Hästkullen AB. 

Förra månaden sköt fullmäktige upp beslutet. Avsikten var att korrigera den del i köpeavtalet 
som rör fördelningen av handpenning och slutlikvid. 

Det hänger samman med att en påbörjad lantmäteriförrättning inte är klar och att den slutliga 
fastighetsöverlåtelsen därmed flyttas fram. 

Något datum är inte angett. Först när Lantmäterimyndigheten genomfört fastighetsdelning kan 
försäljningen fullföljas med slutbetalning. 

Priset för anläggningen är 5,45 miljoner kronor och baseras på dels det bokförda värdet, dels en 
oberoende värdering. 

Försäljningen vållade viss debatt i fullmäktige. Astrid-Marie Jonsson (C) deltog inte i beslutet när 
kommunstyrelsen skulle lämna förslag om beslut till fullmäktige. 

Hon klev upp i talarstolen och markerade att hon inte tänkte delta i fullmäktiges beslut heller, 
men passade dessförinnan att markera mot hur ärendet hanterats. 

Hon efterlyste ett övergripande politiskt beslut om att sälja anläggningen. Det skedde inte med 
Vrånghult. 
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Bild: Ivana Vukadinovic 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den politiska ledningens (S+M) uppdrag att sondera 
möjligheterna till en försäljning och fullföljde processen fram till ett köpeavtal. 

Orsaken var att Åtvidabergs ridklubb, som hyrt anläggningen haft långvariga problem att betala 
arrendet. Utan försäljning hotades ridverksamheten. 

– Det är viktigt att vi tar beslut innan vi går ut med försäljning av fastigheter som berör oss som 
bor i Åtvidabergs kommun, sa Astrid-Marie Jonsson och förtydligade att hon inte har något emot 
köparen. 

Detsamma framhöll partivännen Ann Hemmingsson, som också menade att det skulle tagit 
beslut om försäljning innan processen startade. 

Kommunalrådet Elisabet Edlund (S) svarade: 

– Vi har följt den ordning vi har för försäljningar. 

Därpå klubbades beslutet. Stall Hästkullen, som idag driver tävlings- och handelsstall i Falerum, 
tar över anläggningen redan den 1 juni och kommer till dess att fastighetsöverlåtelsen 
genomförts att driva verksamheten i Vrånghult. 

– Vi ser väldigt positivt på detta och tror verkligen att det går att få igång en bra verksamhet, 
säger Ulrika Andersson som står bakom Hästkullen, tillsammans med maken Joacim och 
döttrarna Sara och Elin. 

Hon är tydlig med att ridskolan ska drivas vidare och hålla hög kvalité på undervisning och 
hästar. 

Framöver väntar en intensiv tid. 

– Det är mycket jobb, konstaterar Ulrika Andersson och nämner att man planerar en flytt av både 
stall och hästar från Falerum till Åtvidaberg. 
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Den gamla Icabutiken Har 
fått liv igen då Elinor 
Svensson öppnar 
handelsbod och café. 
 
Foto: Sarah Olsson 
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Bild: Per Svensson-Borrud/Pelles Photo 
 

Lada totalförstörd i brand 
ÅTVIDABERG/VALDEMARSVIK Tidigt på torsdagsmorgonen larmades räddningstjänsten om 
en brand i en lada. 
 
Corren 2018-06-07 Cissi Säfström, Ewa Nyrinder, Petronella Uebel 
Larmet om branden kom vid kl 06.40. Det rörde då en lada som ligger i närheten av Kvarnvik, 
mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik. Intill ladan fanns en större hög med gammalt timmer, 
grenar och ris som skulle bli flis. Även rishögen brann. 

Styrkor från både Valdemarsvik och Åtvidaberg larmades till platsen. 

Enligt räddningstjänsten hade den lada som larmet gällde redan brunnit ner när de kom till 
platsen. Inga djur fanns i byggnaden. Däremot stod där bland annat en skördetröska och en 
hårdpress, som eldhärjades. 

På fastigheten finns ytterligare en lada. Styrkan från Valdemarsvik arbetade framgångsrikt med 
att skydda den ladan från att börja brinna. 

– Andra närliggande fastigheter var det helt okej med, tack vare att vinden var relativt svag, 
säger Peter Holm, inre befäl vid räddningstjänsten östra Götaland. 

När det gällde den brinnande högen med timmer och ris fick Åtvidabergs räddningstjänst i 
uppgift att låta den brinna ner under kontrollerade former. 

När bränderna var under kontroll påbörjade Station Falerum eftersläckningsarbetet, som pågick 
fram till 17.45. 

– De har släckt så pass mycket att det inte kommer någon rök, men markägaren kommer att få 
ansvara för kontrollen under natten. Det är så torrt runt omkring att det finns risk för att det tar 
sig igen, säger Daniel Agerhult, inre befäl vid räddningstjänsten östra Götaland. 

Polisen ska utreda orsaken till branden så snart platsen svalnat. På grund av att det fanns en 
spridningsrisk och att den eldhärjade egendomen hade ett högt ekonomiskt värde, upprättas en 
anmälan om mordbrand. 

– Det finns ingen misstänkt i nuläget, säger polisens presstalesperson Björn Öberg. 
Inga djur eller människor ska ha kommit till skada vid branden. 
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Hans Wincent ser fram emot att påbörja den andra säsongen som mentor i realityserien 
Farmen. 
 

Ett år till i rutan för Wincent 
 
Hannäsbon trivs som bonde-mentor i tv:s Farmen 
 
ÅTVIDABERG Länstidningen 8 juni 2018 
 
Farmen är realityserien i TV4 där deltagarna ska leva som 
på 1800-talet, utan många av dagens självklarheter, så 
som toalett, rinnande vatten, elektricitet och så vidare. De 
ska klara vissa uppdrag, eventuellt få belöningar och 
bygga upp en verksamhet att leva av på gården… 
 
Text och bild: ANNA-KARIN TIMAN 
 

Corren 12 juni 2018 

 
 

 
 

Större ladugård skadad i brand 
 
ÅTVIDABERG På lördagsmorgonen kunde räddningstjänsten lämna platsen där 
en stallbyggnad kollapsat till följd av en häftig brand under fredagskvällen och  natten 
mot lördagen. 
 
Corren 2018-06-15 Thomas Möller, Alexander Nyrinder 
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- Nu är det ägarens ansvar att kontrollera att branden inte blossar upp igen, säger Stefan 
Hagdahl, inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Götaland på lördagsförmiddagen. 

Räddningstjänsten lämnade platsen tidigt på lördagsmorgonen. Då fanns det inte mycket kvar 
av ladugården, som helt rasat ihop. 

Det var strax efter klockan halv sex på fredagskvällen som larmet kom om att en stallbyggnad 
fattat eld. Räddningstjänsten meddelade att en fullt utvecklad brand brutit ut i en större ladugård. 
Vid 18.30-tiden under fredagskvällen hade stallbyggnaden där branden startat kollapsat. 

 

Varken människor eller hästar befann sig i byggnaden som ligger mellan Åtvidaberg och 
Falerum. Gasolflaskor som fanns i en av byggnaderna säkrades av räddningstjänsten. 

En maskinhall fattade också eld och räddningstjänsten från Åtvidaberg, Falerum och 
Kallerstad arbetade under natten med totalt sju enheter med att begränsa branden från att 
sprida sig. 

– Inledningsvis har polisen upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Platsen spärrades 
av under natten mot lördagen. 

– Det kommer göras en teknisk undersökning av brandplatsen. Sedan får vi se hur utredningen 
ska fortskrida, säger Peter Ström, vakthavande befäl vid polisen, region Öst. 

 
 

Stallet brann ned – timmar innan lägret 
 
På fredagskvällen brann deras stallbyggnad ner, på lördagen startade ridlägret för flera 
barn. 
 
Corren 2018-06-16 Annika Ekstedt 
Ulrika och Joakim Andersson har haft hektiska timmar från det att deras stallbyggnad av oklar 
anledning började brinna för att sedan – i ett senare skede – helt rasa ihop. 

– Det hela gick väldigt fort, säger Ulrika. 

Hon och maken driver tillsammans stall Hästkullen och de är mitt uppe i en flytt från Falerum till 
Åtvidaberg. 

– Vi har köpt Åtvidabergs ridklubbs gamla anläggning, och har påbörjat flytten, berättar Ulrika 
Andersson. 
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Familjens egna hästar och verksamheten är flyttade till Åtvidaberg. Men inne i stallet fanns en 
hel del saker kvar. 

– Så har vi också 15 hästar som hyrt plats hos oss, säger hon. 

Inga hästar kom till skada, och det är huvudsaken, enligt Ulrika Andersson. 

Det var också ägare till någon av de inhyrda hästarna som upptäckte branden på sen 
fredagseftermiddag och kunde larma räddningstjänsten. 

På lördagen startade också stall Hästkullens sommarridläger och det var när Ulrika, på 
fredagen, höll på med förberedelser som hon fick ett samtal från sin syster. 

– Hon åkte förbi och såg röken, larmade och ringde sedan mig. 

 

Brandförloppet var väldigt snabbt, larmet kom vid 17.30-tiden och redan efter en timme hade 
byggnaden rasat ihop. 

Hur det ska bli nu vet inte Ulrika Andersson. 

– Vi har inte hunnit tänka. Just nu är min man och håller koll så att branden inte blossar upp igen 
och jag har varit med barnen på ridlägret och badat, 

Anläggningen är såld och tanken var att de nya ägarna skulle tillträda första juli. 

Varför det började brinna är oklart. 

– Men de ska göra en undersökning för att se vad som kan vara orsaken, säger Ulrika 
Andersson. 

 
 

Vilken är den grannaste tuppen – nu ska det avgöras! 
 
Land 2018-06-26 
För 40:e året i rad ska Årets Kyrktupp röstas fram. I år utmanas tupparna av en båt. 
Landläsarna utser segraren. Var med du också! 
 
Under försommaren har tidningen Land utlyst tävlingen Årets Kyrktupp. Det har strömmat in 
förslag på granna tuppar från hela landet. Bland dem har vi valt ut åtta finalister. 
 
Sedan 1979 har tidningen Land årligen uppmanat er läsare att skicka in bilder på er 
favoritkyrktupp. Intresset för tävlingen har ökat stadigt och redaktionen får varje år ta emot 
fantastiska fotobidrag på stolta tuppar från hela landet. Förra året var det Klövsjös kyrktupp som 
blev korad vinnare efter att många av Lands läsare röstade fram just den som favorit. 
 
Nu är det dags att rösta på din favorit. 
 



 
 

Tidningsklipp 2018  23(62) 
 

 

Hannäs kyrka, Småland. När den första kyrkan 
skulle byggas fick en tupp avgöra platsen. Den 
landade på ett näs i sjön Vindommen, vilket 
gav namnet Hannäs (hane + näs). Dagens 
tupp sattes upp i rondellen framför kyrkan 
2016. Sonja Palmberg nominerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sista tävlingsdag är den 20 augusti 2018. 

 

 
 

En båt kan bli årets kyrktupp 
 
Corren/NT Hedda Themner 2018-06-26 
ÖSTERGÖTLAND För 40:e året i rad går tävlingen Årets kyrktupp av stapeln. Bland 
tidningen Lands åtta finalister finns två kyrktuppar från Östergötlands län, varav en är en 
båt. 
 
Tävlingen är igång och det går att rösta på den kyrktupp du gillar bäst. Tuppen som står ut från 
mängden är den på Östra Eds kyrka i Valdemarsviks församling. 
 

 
Bild: David Fogelberg | Östra Eds kyrka ligger 
vid Edsviken. 

 
BILD: David Fogelberg | Kyrktuppen, som är 
en båt, seglar mot himlen. 

 
– Den är unik då det är en båt. Tanken bakom är att från vilket håll man än ser kyrkan så ska det 
vara en båt som seglar mot himlen. Det är en lotskutter med råsegel, som var en vanlig båt här i 
skärgården på 1800-talet, berättar Matilda Helg, kyrkoherde i Valdermarsvik-Ringarums 
pastorat. 
 
När vi når henne kände hon inte till finalplatsen i tävlingen, men hon blir mycket glad över 
beskedet. 
 
– Vad roligt. Det känns väldigt bra, den är så vacker. Kyrkan brann ner och totalförstördes 1958, 
sedan nyinvigdes den 1960, och det var då båten kom till, säger Matilda Helge. 
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Det andra östgötska bidraget är kyrktuppen på Hannäs kyrka i Åtvids församling. Denna 
kyrktupp föreställer lite mer traditionellt just en tupp. 
 
– Vår tupp är lite speciell då den inte står på kyrkspetsen, utan framför kyrkan. Den placerades 
där innan kyrkan byggdes, för att markera platsen, säger Kirsten Alm, kyrkoherde i Åtvids 
församling. 
 
Hon tycker att det är en intressant tävling och är glad att tuppen är nominerad. Om Hannäs tupp 
vinner kommer de att fira på något sätt i församlingen. 
 
– Kyrkan öppnades förra året efter en stor renovering. Det är många som tycker om vår fina 
kyrka, så det är klart att vi ska fira om vi vinner, säger Kirsten Alm. 
 
Båda kyrkorna ligger i Östergötlands län, men i landskapet Småland. 
 

 
 

    
 
Facebook 2018-06-26 Sonja Palmberg 
Vilken är den grannaste tuppen? 
Tidningen Land har utlyst tävlingen Årets Kyrktupp 
Gå in på 
http://www.land.se/tavlingar/vilken-ar-den-grannaste-tuppen-nu-ska-det-avgoras/ 
och rösta gärna på Hannäs-tuppen! 
 

 
 

Han blev årets Hannäsbo 
 
Corren/NT Marc Skogelin 2018-07-01 
HANNÄS Hannäs sockenförening har delat ut utmärkelsen Årets Hannäsbo sedan 2003. I 
år gick det till den tidigare ordföranden Jan Brolin. 
 
I motiveringen står det att Jan Brolin har varit en eldsjäl i flera föreningar: "Jans kunnighet och 
sociala kompetens, kombinerat med hans humoristiska inställning till livet, har inneburit att det 
alltid har varit ett nöje att delta i det ideella arbete där Jan har medverkat." 
 

http://www.land.se/tavlingar/vilken-ar-den-grannaste-tuppen-nu-ska-det-avgoras/
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Bild: Sonja Palmberg | Jan Brolin, till höger, tillsammans med föreningens ordförande Lotta 
Jerrebrant. Till vänster Gullmar Andersson, som varje år blåser fanfar vid utdelningen. 
 
Jan, som var med och bildade föreningen 2002 och som även har varit ordförande under många 
år, säger att det känns speciellt att stå på andra sidan av utdelningen. 
– Det var mycket angenämt och hedrande att få den här utmärkelsen. Det brukar vara de äldre 
eldsjälarna som belönas, så de tyckte väl att det var dags nu då, säger Jan och skrattar. 
 
När Jan Brolin var som mest aktiv var han revisor för sju föreningar samtidigt, men nu har han 
börjat trappa ned. Och trots att han visste på förhand att han skulle få priset kändes det pirrigt, 
säger han. 
– I motiveringen är det så fina ord så det måste man ju ta till sig, det blev jag väldigt glad för. Det 
känns verkligen som att man har uppskattat den tid jag har lagt ned. 
 

 
 

Nya multisportarenan invigdes i helgen 
 
Corren/NT Marc Skogelin 2018-07-01 
KVARNVIK I lördags var det landsbygdens dag i Kvarnvik. Utöver grillning, lotterier och 
diverse aktiviteter passade man även på att inviga den nya multisportarenan. 
 
Det är Kvarnviks Hannäs hembygdsförening som ligger bakom multisportarenan, som har 
finansierats av flera olika parter. Redan vid Valborg var multisportarenan monterad och klar, 
men man har fortsatt jobba för att fixa till utanför arenan. Under tiden har många ungdomar tagit 
sig dit, där de bland annat kan spela innebandy, fotboll och basket. Helen Jerrebrant som är 
projektansvarig tror att den kan bli viktig för området. 
– Jag hoppas att det ska fungera som en mötesplats, för människor i alla generationer, säger 
hon. 
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BILD: Lina Jonson 
 
Förhoppningen är att den ska nyttjas så mycket som möjligt, samt att den ska leda till att 
människor rör sig mer. Hon menar att det inte har funnits någon tydlig träffpunkt tidigare i 
området, och tror att arenan kan fylla en nödvändig funktion. 
– Och det ser vi redan att det gör, det är i princip alltid någon där. Med en sådan här plats blir 
det umgänge på ett helt annat sätt. Än så länge har det väl inte varit så många pensionärer som 
spelar innebandy, men det kommer säkert! 
 

 
 

Sommarklassikern lockade många 
 
Corren Ebba Örn 2018-07-15 
KVARNVIK Med loppis, knallar och auktion lockade Holmbo marknad såväl bofasta som 
sommargäster till Kvarnviks festplats på söndagen. "Det blir en fin sammanhållning". 

Akira Milton gillar fåglar. Bland glas, julpynt och pussel har han den här dagen hittat en liten, 
ljusblå fågel i porslin till samlingen han har hemma. 

– Och förra året köpte jag en bok om fåglar här på loppisen, säger Akira Milton, som sitter i 
gräset och äter kanelbulle tillsammans med mamma Maria, pappa Daniel och lillebror Julian. 

Vilket år i ordningen det är som Holmbo marknad arrangeras är inte helt lätt att få reda på. Men 
att man hållit på länge, det verkar de flesta vara överrens om. Till vänster om ingången till 
dansbanan, där auktionen strax ska börja, säljer vännerna Ebba Jonsson och Siv Johansson 
tyger. 

 
BILD: Ebba Örn | Loppisveteranerna Ebba 
Jonsson och Siv Johansson var i Kvarnvik och 
sålde tyger på Holmbo marknad. 

 
BILD: Ebba Örn | Åke Nordsten har varit med 
och arrangerat Holmbo marknad länge. 

mailto:ebba.orn@ostgotamedia.se
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– Just textilier har vi sålt här i många år, vi är väl lite mer insatta i det än vad karlarna är, skrattar 
Siv. Det är roligt med marknaden, det blir en fin sammanhållning både mellan oss som jobbar 
och alla besökare. 

Det är inte lika många knallar som tidigare år, men här går ändå att hitta östgötska jordgubbar, 
godisremmar och trädgårdsväxter. Alla intäkter för loppis, auktion och hyra av knallplats går till 
Hannäs IF, bygdens fotbollsförening som på senare år haft svårt att få ihop tillräckligt många 
spelare för att bilda ett lag. Åke Nordsten är ansvarig för både loppis, funktionärer och 
auktionen. 

– Allt som säljs är ju sånt som folk har skänkt till oss, så jag åker runt och samlar in allt bråte 
som vi sedan säljer, säger Åke Nordsten. 

– Han jobbar säkert några hundra timmar om året med det här, ropar Lars-Gunnar Ekström, som 
sitter bredvid med en kopp kaffe. 

– Ja, något sånt är det nog, säger Åke, men en såhär stor marknad kan en inte arrangera själv, 
det är vi allihop som hjälps åt. 

Det är trångt att ta sig fram, många stannar upp och hälsar på bekanta. Vid ett av loppisborden 
står Hillevi Svensson och Embla Ekström i funktionärströjor. 

– Det är kul att stå här och sälja grejer, man träffar mycket folk som man inte träffat på länge, 
säger Embla Ekström. 

Uppe på scenen på dansbanan har sommargästen Lars Bergqvist hittat en gitarr som han 
hoppas vinna budgivningen på. 

– Vi får se hur andra budar när auktionen drar igång, säger Lars. Det är en Yamaha så jag kan 
nog tänka mig att lägga en tre, fyrahundra spänn på den här. 

– Jag har varit här många gånger förut, auktion är alltid kul, fortsätter han. Det bästa som jag 
köpt här är en hyvelbänk och redskap till sommarstugan. 
 

 
 

Hundraåringen som spelar bridge 
 
Corren Marc Skogelin 2018-07-19 
ÅTVIDABERG Den 13 april i år fyllde Siri Karlsson 100 år. Men åldern är inget som hindrar 
henne från att hålla igång. När hon inte syr barnklänningar spelar hon exempelvis bridge, 
varje tisdag. 

 

Bild: Marc Skogelin | Siri Karlsson har spelat 
bridge sedan 1950-talet. 

 

BILD: Marc Skogelin | Efter halva speltiden 
bryter grupen alltid upp för kaffepaus. Sedan 
återgår spelet igen. 

 

mailto:marc.skogelin@ostgotamedia.se
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Sture, Göran och Maiken Solvestad sitter runt ett bord tillsammans med hundraåriga Siri 
Karlsson. De befinner sig i hennes lägenhet på Björkbackens äldreboende i Åtvidaberg för att 
spela bridge. Dit kommer vännerna en gång i veckan. Tystnaden i rummet är kompakt. Alla 
koncentrerar sig på spelet framför sig. Siri Karlsson håller sina kort i vänster hand. Hennes 
andra hand trummar på bordet med fingrarna. Knackningarna ger ett dovt ljud ifrån sig. Någon 
hostar. Det är Siris tur att lägga ett kort. Hon funderar. 

– Hon har lite svårt att bestämma sig verkar det som, säger Maiken Solvestad. 

Såhär har hon suttit många gånger – och funderat över sitt nästa drag. Första gången Siri 
Karlsson spelade bridge var för 60 år sedan, när hon var bosatt i byn Blidstena spelandes i 
Uknas bridgeklubb. Hon hade sedan ett uppehåll på 30 år. 

– Så när de frågade om jag ville vara med och spela igen, för kanske 15 år sedan, sade jag att 
det inte skulle gå. Det var för länge sedan. Men det gick ju ganska bra faktiskt, säger hon. 

De tre vännerna som är på besök, Sture, Göran och Maiken, har åkt till Siri i Åtvidaberg från 
Hannäs. De brukade spela bridge med henne där, när hon fortfarande bodde i närheten. En dag 
när de satt och spelade kom Siri med nyheter. 

– Rätt vad det var så sade hon, "jaha ni, imorgon flyttar jag till Åtvidaberg". Det var ord och inga 
visor det, säger Maiken Solvestad och skrattar. 

Det var ungefär två och ett halvt år sedan. 

 
BILD: Marc Skogelin | "Är det jag som ska slå ut nu? Då börjar jag lågt". 

– Då sa hon att vi fick komma till henne i Åtvidaberg och spela. Och det har vi gjort, säger Göran 
Solvestad. 

Trots att Siri Karlsson tidigare i år fyllde 100 år hänger hon fortfarande med i spelet. Och hon 
hänger inte bara med. 

– Man ser på henne hur hon sitter och funderar och tänker flera steg i förväg. Hon är så klok och 
det märks, säger Maiken Solvestad. 

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/siri-firar-sina-100-ar-med-champagne-om5238632.aspx
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/siri-firar-sina-100-ar-med-champagne-om5238632.aspx
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Det enda som besvärar henne när hon spelar är synen. Det kan vara svårt att se korten 
ordentligt. 

När hon inte spelar bridge på tisdagar sitter hon ofta och syr barnklänningar. Dem skänker hon 
sedan till ideella föreningen Sri Lanka i Åtvidaberg, som sedan skickar vidare klänningarna till 
barnhem i Sri Lanka. 

– Jag har sytt åtminstone 2 000 klänningar. Nu börjar jag ju se lite dåligt, men det går så länge 
det går. Jaha, nu vann jag visst här, såg du det? Nu blir det kaffe! 
 

 
 

 
 

19-årig kvinna avliden 
 
Corren Anton Comstedt, Jonas Börjesson, Frida Glenning Ströberg 2018-07-25 
ÅTVIDABERG En 19-årig kvinna avled efter en trafikolycka mellan Åtvidaberg och 
Falerum under förmiddagen. 
 
Larmet kom in strax efter 11:45. Två bilar frontalkrockade på länsväg 731 väster om Falerum. 
Enligt räddningstjänsten satt en person fastklämd i det ena fordonet. Räddningsbilar från tre 
stycken stationer hjälpte till i räddningsarbetet och vägen stängdes av. 

Enligt vår reporter Bänkt Olsson som var på platsen hade bilarna krockat front mot front. 
Räddningstjänsten arbetade vid 12.20 med att få ut en av de drabbade ur den ena bilen. De 
båda förarna, en 19-årig kvinna och en kvinna i 30-årsålder, fördes med ambulans till sjukhus 
med mycket allvarliga skador. 

På eftermiddagen rapporterade polisen att den 19-åriga kvinnan avlidit. Kvinnan är 
hemmahörande i Valdemarsviks kommun. Hennes anhöriga är underrättade. Kvinnan i 30-
årsåldern vårdas på sjukhus men ska inte ha några livshotande skador enligt polisen. 

Varför olyckan inträffade är ännu oklart, men ska utredas. Båda bilarna har tagits i beslag för att 
genomgå en teknisk undersökning och under kvällen hoppas polisen kunna höra den 30-åriga 
kvinnan. 

– Det är en väldigt tragisk olycka. Av sjukvården har vi fått veta att den 30-åriga kvinnan är 
talbar, om än chockad, säger Erik Terneborn, presstalesperson vid polisen. 

Finns det några vittnen till olyckan? 
– Utöver den andra föraren, nej, inte vad jag har fått till mig, säger Erik Terneborn. 
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Larmet: Skogsbrand efter åska 
 
Corren Filip Brusman 2018-07-29 
ÅTVIDABERG En brand har brutit it i skogen vid Grävsäter, enligt larmet. 
 
Larmet kom strax efter klockan fyra till SOS Alarm. Enligt de första uppgifter ska det brinna i 
skogen efter ett åsknedslag i Grävsäter i Åtvidabergs kommun. 
Räddningstjänst är framme på platsen och söker efter brand i området. 

 
 

Många larm om skogsbränder 
 
Corren BLÅLJUS Filip Brusman 2018-07-29 
ÅTVIDABERG Det har kommit många larm om skogsbränder i Östergötland under 
söndagen. Här följer vi utvecklingen under dagen. 
 
Ett annat larm i Åtvidabergs kommun kom från Grävsäter, där rök ska ha synts till efter ett 
åsknedslag. 

Räddningstjänsten i Östergötland hanterar just nu tre larm. Två i Åtvidabergs kommun från 
Grävsätter och Dalsjön, och ett från Mem utanför Söderköping. 

Vid Grävsätter, också i Åtvidabergs kommun, påträffades en skogsbrand. Peter Holm uppskattar 
brandytan till cirka 400 kvadrameter. 
– Men vi har den inringad och under kontroll nu, säger han. 

På plats i Grävsätter arbetar lokal räddningstjänst tillsammans med tankbil från Åtvidaberg. 

Skogsbranden i Grävsäter är fortfarande under kontroll. Peter Holm bedömer inte att det finns 
någon spridningsrisk i nuläget och räknar med att räddningspersonal kommer arbeta på plats 
fram till klockan 20.00 ikväll. 
Rättelse: Han räknar med att personal finns på plats till cirka 21.00 i kväll. 

Samtliga fyra larm som kom in till Räddningstjänsten under eftermiddagens åskoväder har då 
behandlats. 
Skogsbränder påträffades i Kinda, nära Ömmelsbo och nära Grävsäter i Åtvidabergs kommun. 
Båda är under kontroll. 
Vid Dalsjön i Åtvidaberg påträffades ett antänt uthus som kunde släckas snabbt. 
Från Mem, vid Göta Kanal utanför Söderköping, larmade flera personer om brandrök som 
visade sig vara dis. 

Under den tid som vi följt utvecklingen live har inga fler larm om skogsbränder kommit in. Av de 
fem larm som behandlas av räddningstjänsten i Västervik har bara ett än så länge visat sig vara 
en brand. Det var branden i Grävsätter som syntes från båda sidor av länsgränsen. 

Sammanfattningsvis finns östgötsk räddningspersonal kvar Ömmelsbo i Kinda och vid 
Grävsätter i Åtvidabergs kommun. Man släcker där kontrollerade bränder och beräknar att vara 
kvar på båda platser under hela kvällen. När skogsbränder har släckts är det protokoll att sedan 
lämna över till markägaren, som får ansvara för eftersläckningsarbete och eldvaktning. 

Vid 18.50 har fortfarande inga fler larm om skogsbränder kommit in. Räddningstjänsten i 
Västervik har däremot påträffat ytterliggare en skogsbrand i närheten av branden i Grävsätter i 
Åtvidabergs kommun. Ett skogsparti om cirka 200 gånger 200 kvadratmeter brinner i skogen 
mellan Falerum och Överum i Kalmar län. 
– Vi har den under kontroll och förmodligen kunna lämna inom en timme, säger Peter Helge, 
räddningschef i beredskap vid räddningstjänsten i Västervik. 
Brandflyg fortsätter patrullera området sökandes efter fler bränder kring länsgränsen. 
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Dramatisk övernattning på sommarlägret 
 
Corren Victor Bomgren 2018-08-10 
HANNÄS Vi ungas läger i Domarvik utanför Hannäs bjöd på en dramatisk övernattning. 
 

 
Bild: Victor Bomgren | Trots åskan hade barnen ett roligt läger i Domarvik. 

– Det var lite läskigt med åskan, men roligt också, säger Agnes Sjörud. 

Föreningen Vi unga arrangerade under onsdagen och torsdagen sitt årliga sommarläger i 
Domarvik utanför Hannäs. Föreningen har funnits på orten sedan 70-talet och träffas en gång i 
veckan vintertid för aktiviteter. Men på sommaren är det alltså läger med övernattning som 
gäller. Domarvik tillhör Hannäs hembygdsförening och de hjälpte till att göra i ordningen gården 
för de 15 barnen i åldrarna 7-12 som tog över platsen i lite mer än 24 timmar. 

– Vi har badat, varit på en bondgård och träffat kor och kalvar, åkt traktor och lekt "bollen i 
burken", säger Embla Ekström. 

 
BILD: Victor Bomgren | Den här leken gick ut på att knuffa ner sin motståndare i backen. 
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På gården i Domarvik finns det varken rinnande vatten eller elektricitet – en perfekt plats att lära 
sig om gamla tider och att fokusera helt på lek utomhus. 

– Många av de här barnen går inte på samma skola eftersom vi är i gränslandet mellan olika 
kommuner. Därför är det extra roligt att de här barnen som bor nära varandra kan umgås så här, 
säger lägerledaren Lina Svensson. 

Sovplatsen blev den stora ladan där nyslaget hö på golvet skulle göra det mjukt och skönt. 
– Vi hade sovit jättebra om inte det här åskovädret hade dragit in under natten, säger Lina 
Svensson. 

Ja, precis när det var dags att sova kom en stor åskskur med blixtrar och dunder som höll 
barnen vakna. 
– Det blixtrade jättemycket och det kom in lite vatten genom taket, säger Hillevi Svensson. 

Men en del barn kunde sova genom oväsendet. 
– Du sov som en död sten! Ropar Harry Lundqvist efter en kompis och springer iväg över 
gräsmattan. 

 
BILD: Victor Bomgren | Grim Jakobsson, Embla Ekström, Hillevi Svensson, Alice Svensson och 
Maja Hornwall. 

 
 

Här öppnas nytt café och butik 
 
Corren/Vimmerby Tidning Victor Bomgren 2018-08-09 
FALERUM Till hösten slår mor och dotter Igelström upp dörrarna till sin kombination av 
café, inredningsbutik och blomsteraffär i Falerum. 
 
Ett stenkast från Klädhuset i Falerum låg förr en lanthandel i det gula huset intill vägen. I våras 
lade butiken ner efter fem år - vilket gav Helena och Frida Igelström en möjlighet att infria en 
dröm de burit på länge. 
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– Mamma har arbetat i kök hela livet och hade ett café för 20 år sedan och jag är utbildat florist. 
Jag har alltid velat starta en blomsteraffär och då tänkte vi att det skulle vara mysigt att ha ett 
café tillsammans med blommorna, säger Frida Igelström. 

Mamma Helena fyller i: 

 
BILD: Victor Bomgren | Frida och Helena Igelström. 

– Vi har inte vågat tidigare men nu kände vi att det var nu eller aldrig. 

De fick ta över nycklarna till huset 30 juni och har arbetat med att göra i ordning lokalen sedan 
dess: Nya tapeter har satts upp, väggarna har målats och kassadiskar har byggts. 
– Vi tycker att det är kul att bygga och dona, det gör vi även hemma, säger Frida Igelström. 

Förutom blommor, mackor och kakor finns det också en inredningsdel med prydnadssaker. Med 
närheten till det populära Klädhuset hoppas familjen Igelström att en stadig ström besökare ska 
komma förbi deras butik och café. Men de är inte intresserade av att konkurrera om hungriga 
Falerumsbesökare. 

– Marinettes finns också här men de har mat medan vi har fika. Vi har varit där och pratat med 
henne och sagt att vi inte ska konkurrera med henne om mat utan istället hänvisa folk som 
kommer till oss och frågar om det till henne, säger Helena Igelström. 

– Eftersom det är så litet här är det bättre om vi kan dela på kunderna och hänvisa till varandra, 
säger Frida Igelström. 

Cafébutiken ska de kalla för "Mor och Dotter" och invigningen är planerad till 1 september. För 
de båda ägarna ligger huset dessutom perfekt till – mitt emellan Stora Ved och Överum där de 
bor. Tanken är också att butiken ska ha öppet året runt. 

– Vi vet ju att det är mest genomfart här under sommaren, men till vintern är det ju populärt med 
blommor till jul och så. Sen kommer vi att ta emot beställningar för blomsterarrangemang till 
begravningar och liknande, säger Frida Igelström. 

De har inte arbetat ihop tidigare men ingen av dem tror att det kommer att bli ett problem. 

– Vi har lite samma tänk så det kommer nog att gå bra. Sen blir det väl alltid konflikter men man 
reder nog ut det bättre när det är ens mamma eller dotter, säger Frida Igelström. 

 

Se dig omkring på landsbygden - Östgötadagarna i Åtvidabergs kommun 
 
ÅTVIDABERG Länstidningen 31 augusti 2018 

Under Östgötadagarna 1-2 september kommer det finnas flera olika intressanta 
evenemang i den historierika kommunen Åtvidaberg. 

http://lanstidningen.se/se-dig-omkring-pa-landsbygden/
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Maria Nilsson i Holmbo gamla skola hälsar alla välkomna till sin teavdelning och resten av 
butiken. Eva Johansson, infällda bilden, står redo att servera den hemliga äppelkakan och 
nybryggt kaffe. 

Vill man besöka idyllisk natur kan man stanna på Missmyra Risten strand. Även där hålls öppet 
hus. Här får du höra om anläggningen och Missmyra. Här erbjuds den östgötska delikatessen 
raggmunk med stekt fläsk och även fika med hembakat bröd. Åtvidabergs Bruks- och 
facitmuseum kommer att visa Åtvidabergsfilmer från Facettens arkiv. Sjöberga lanthandel med 
brett sortiment håller öppet för dem som behöver handla under Östgötadagarna. Bara nio 
kilometer från E22 på vägen mot Åtvidaberg finns Marias hus och Evas kafé precis bredvid 
varann. Hos Maria kan besökaren strosa runt och handla från det stora utbudet. Precis bredvid 
finns Evas café med fika och smörgåsar för den som är lite hungrig eller behöver en paus. Eva 
är även med och bakar äppelkakan med det hemliga receptet.  

Hos alla som deltar under Östgötadagarna finns kartor över hela evenemanget och där finns 
bland annat utmärkt vilka som är med och serverar den hemliga äppelkakan. – Jag har funnits 
här i 12 år och jag har öppet året runt, säger Maria Nilsson. Jag har varit med på 
Östgötadagarna nästan alla år, sedan år 2009 tror jag. Jag tycker Östgötadagarna är en jättebra 
grej, vi får visa upp oss på landsbygden och visar entreprenörskapet på landet och kreativiteten 
som finns här. – Årets tema är ju hållbarhet, det tycker jag är väldigt positivt då jag redan strävar 
mot det. Här producerar vi till exempel egen miljövänlig el med 55 solpaneler på husets baksida. 
Det ger två tredjedelar av elbehovet till butiken och cafét här bredvid. Jag hoppas det kommer 
mycket folk och att det är bra väder, avslutar Maria lagom när det kliver in kunder. 

– Jag har funnits här lika länge som Maria, tror att jag öppnade två veckor efter kanske, säger 
Eva Johansson inne på caféet. Jag har alltid bakat, ända sen jag var liten, så något annat än 
hembakat är inget alternativ. Jag har redan provat att bakat den hemliga äppelkakan och 
provsmakat men den får inte serveras innan Östgötadagarna. Det är kul och just den här 
satsningen på äpplen, det har vi ju massor här utanför. Förra året hade jag nog runt 250-300 
gäster så i år ska jag vara mer förberedd och kanske ringa in hjälp när det behövs, avslutar Eva. 

Text och bild: EMMA TRYSBERG 
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Köpte det förfallna slottet: "Vi såg inte problemen. Vi bara tänkte 'vilket häftigt ställe'". 

De renoverar 900 kvadratmeter slott 

Corren 2018-09-12 Text och bilder Johnny Gustavsson 

ÅTVIDABERG Nyårsdagen 2012 brann Hägerstad slott utanför Åtvidaberg för tredje 
gången. Branden totalförstörde den nyligen renoverade byggnaden. Nästan fem år senare 
smög familjen Lätt, i lönndom och av nyfikenhet, in i ruinen och möttes av en björk och 
ett slott utan tak. 

De bodde då i Miami i USA och hade inga planer på att flytta hem till Sverige. Att slottet mest 
såg ut som ett rivningsobjekt tänkte de inte på. De blev kära i platsen och efter budgivning blev 
de faktiskt ägare. 

Slottets 900 kvadratmeter skulle bara renoveras. 

– Det mest speciella med oss är att vi inte tänker, vi går på känsla. Vad det är som känns rätt. 
Att huset i verkligheten var fullt att vilda fåglar och att träd börjat växa innanför väggarna såg vi 
inte, säger Agnes Lätt. 

Renoveringen började med nytt tak för att kunna få byggnaden torr. Det tog de hjälp med under 
den egna flytten från USA. 

– Vi insåg ju raskt vilket otroligt stort projekt vi startat. Det är en fantastisk byggnad med 130 cm 
tjocka väggar på vissa ställen. Det är väldigt fint att se den gamla byggkonsten, säger Stefan 
Lätt. 

Bottenplanet är efter ett års arbete nästan klart och är deras hem. 

 
Hägerstad slott har utvändigt återfått sin glans 

 
"Oj, jag trodde det var svarta tapeter men det 
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efter den förödande branden 2012. är ju sot som är kvar från branden" 

 
80 rullar isolering ska läggas ut. Stefan och 
Agnes Lätt har för tillfället inga fritidsproblem. 

 
"Det fanns minst en kamin i varje rum i slottet, 
förmodligen var det ett heltidsjobb att hålla liv 
i dem" säger Stefan Lätt 

– Första natten i slottet, det var en inflyttningsfest, och när vi vaknade och såg upp i taket 
kändes det som ett femstjärnigt hotell. Det var en sån stor glädje. Helt otroligt att vi har skapat 
det här, säger Agnes 

Ett produktionsbolag har följt deras arbete under året och programserien "Drömmen om slottet" 
kommer att visas i TV4 med start under torsdagen. 

 

Agnes och Stefan ska renovera kråkslottet själva – på ett år 

EXPRESSEN.SE Leva & bo>Hemma hos Publicerad 13 sep 2018 

 
Så här såg Hägerstad slott ut när det låg ute till försäljning... Foto: Sothebys International Realty 

 

https://www.expressen.se/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/hemma-hos-5/
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Ett slott från 1868 som från början var bostad åt en direktör och hans adliga hustru. 

Därefter har det fungerat som ålderdomshem för lärarinnor och senare som vårdanstalt för 
alkoholister. I början av 1990-talet lades anstalten ner och slottet såldes som privatbostad. 

2011 lämnades det helt åt sitt öde och julhelgen samma år brann det tre gånger för att därefter 
lämnas utan tak i 6-7 år... 

När det låg på annons var det både övergivet, eldhärjat, vattenskadat och förstört på andra sätt. 

Men familjen Lätt köpte det ändå och lämnade Miami för det galnaste renoveringsprojektet 
någonsin... 

Under ett år ska de renovera slottet vilket tittarna får följa i tv-programmet ”Drömmen om slottet” 
på TV4. 

”Vi är väldigt spontana av oss”, säger Agnes. ”Det är så häftigt att vi är lika där, vi bara 'gör'. Vi 
går båda två på magkänsla, alltid.” 

Hur tror du att det går? Ska de lyckas göra kråkslottet till bygdens kronjuvel igen? 

Flytten gick från lyxiga Miami rakt in i det förfallna kråkslottet Hägerstad i Sverige. Där 
ska familjen Lätt bo och renovera det rivningshotade och eldhärjade slottet. Vi får följa 
dem under ett år i tv-programmet ”Drömmen om slottet”. Klarar de det? 

Skulle du ge upp ett bra liv i Miami, sälja allt, och flytta över Atlanten till landsbygden och ett 
förfallet, övergivet och eldhärjat kråkslott som är 150 år gammalt? Det gjorde i alla fall familjen 
Lätt förra året. Helt oplanerat dessutom. 

Det var midsommarhelgen 2017 som Agnes, 35, Stefan, 53, och barnen Katarina, 15, Karin, 11, 
och Nils, 6, kom till Åtvidaberg efter att ha bott i Miami i 11 år. Allt för att förverkliga en dröm som 
plötsligt kommit upp. 

”När slottet hittade oss bestämde vi oss för att sälja och lämna allt” 

Agnes hade sedan hon var liten, som så många andra flickor, drömt om att bo i ett slott som 
prinsessa med sin prins, men aldrig trodde hon väl att den drömmen skulle bli sann. Och det var 
heller inget som var planerat. 

– Vi hade inte alls tänkt flytta då vi trivdes och hade det bra i Miami. Men när slottet hittade oss 
bestämde vi oss för att sälja och lämna allt, berättar Agnes för Leva & Bo. 

Hittade Hägerstads slott på Hemnet av en slump 

Allt började med en tio år försenad bröllopsfest år 2016 i Agnes födelseland Estland där de höll 
till på en vacker herrgård som de båda blev mycket förtjusta i. 

– Det var på sommaren och allt var jättefint. Efter festen skojade min bror och sa att han hade 
hittat en herrgård i närheten som var till salu och som vi kunde flytta till, han visade bilder på 
mobilen. Då tog min man fram mobilen och gjorde en snabb sökning På Hemnet i Sverige. 

Då plötsligt dök Hägerstad slott i Åtvidaberg upp som objekt till salu, som Leva & Bo skrev om 
när det var till salu.   

– Där och då hände något, vi blev båda två kära i slottet. Så efter Estland åkte vi direkt till 
Sverige och tittade på Hägerstad, berättar Agnes. Och när vi kom dit kände vi alla att ”det här är 
vårt hem”. 

De kastade sig in i budgivningen men trodde inte de skulle ha en chans tills det visade sig att de 
faktiskt hade vunnit den. Så i oktober 2016 hade paret plötsligt köpt slottet med tinnar och torn 
för 4,3 miljoner kronor. 

– Vi är väldigt spontana av oss, säger Agnes. Det är så häftigt att vi är lika där, vi bara ”gör”. Vi 
går båda två på magkänsla, alltid. Sedan är vi lite galna också, haha. Det är viktigt att göra saker 
som är roliga. När något blir tråkigt kan man alltid gå vidare.  

https://www.expressen.se/leva-och-bo/kop-ett-slott-for-samma-pris-som-en-liten-tvaa/
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Totalt förfallet, fuktskadat, eldhärjat och har länge varit rivningshotat 
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Juni 2017 var allting klart och avpolletterat i Miami och familjen Lätt stod i Åtvidaberg och kunde 
påbörja sitt enorma renoveringsprojekt. För det här är ingen ”vanlig” renovering direkt. Slottet på 
900 kvadratmeter, fyra meter till tak, två våningar, vind och källare är inte bara 150 år gammalt – 
det är totalt förfallet, fuktskadat, rökskadat, eldhärjat och har länge varit rivningshotat. 

– I Miami har vi renoverat två hus åt oss själva men även till kunder, berättar Agnes, så vi är 
vana, men detta är vårt absolut största objekt någonsin, och vi ska göra stora delar själva. 

Slottet från 1868 var från början bostad åt en direktör och hans adliga hustru, därefter har det 
fungerat som ålderdomshem för lärarinnor och på senare tid som vårdanstalt för alkoholister. I 
början av 1990-talet lades anstalten ner och slottet såldes som privatbostad. Men 2011 
lämnades det helt åt sitt öde och julhelgen samma år brann det tre gånger för att därefter 
lämnas utan tak i 6-7 år. Så det är även vattenskadat och förstört på andra sätt.  

 

Hägerstads slott ritat av en av 1800-talets mest framstående arkitekter 

Hägerstad slott har dessutom 12 hektar mark, en ekhage, en gammal lada, en stor maskinhall 
och en trädgårdsmästarbostad. Slottet är ritat av Helgo Zetterwall, en av 1800-talets mest 
framstående arkitekter. 

TV4 som hade letat efter en familj som skulle renovera något förfallet hus fick nys om familjen 
Lätt som köpt slottet och kontaktade dem. Därför kan vi nu följa dem i åtta torsdagar framöver 
från och med i kväll klockan 21.00. De får ett år på sig och löftet är att ett plan och källaren ska 
bli klara. Under renoveringen bor paret i en 60-talsstuga på tomten. 

– Det var kärlek vid första ögonkastet. Bilderna såg fantastiska ut och vi sa båda två att den här 
chansen får vi inte igen, säger Stefan i programmet. Jag har alltid haft ett stort hjärta för gamla 
byggnader. 

– Slottet kom bara in i vårt liv. Du letar inte efter något utan det kommer till dig. Det stod att det 
var ett rivningsobjekt, men vem kan riva ett slott? undrar Agnes. 
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Dessutom känner de att barnen får en tryggare, bättre och friare tillvaro i Sverige. Här kan de till 
exempel cykla själva till skolan, i USA måste man köra sina barn överallt ända till dess att de är 
16-17 år berättar familjen.  

 
Barnen får en tryggare, bättre och lugnare tillvaro i Sverige 

 
”Min största förhoppning är att det inte blir en skilsmässa efter detta”  
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Skulle de anlita en firma för renovering skulle det gå loss på cirka 10 miljoner, paret har en 
budget på 4 miljoner men räknar med att göra jättemycket själva. I kvällens avsnitt får vi bland 
annat se hur de tömmer hela slottet på murbruk och rester från vittrande väggar som de river 
ned. Allt bråte måste bort för att slottet ska kunna torka och bli fuktsanerat. Bakom en vägg hittar 
de bland annat en dold pigtrappa. 

– Även om vi har mycket jobb framför oss känns det fantastiskt roligt, säger Agnes. Som liten 
ville jag ha kärlek, vit häst och slott... Min största förhoppning är att det inte blir en skilsmässa 
efter detta...  

Hur tror du att det går? Ska de lyckas göra kråkslottet till bygdens kronjuvel igen? Håller de 
ihop? Se ”Drömmen om slottet”, torsdagar TV4 klockan 21, TV4 play eller C More. 

Av Maria K Broman maria.k.broman@expressen.se 

 

Land 2018-09-14 

 

Det blev ingen placering för Hannäs bidrag med rondelltuppen.  

mailto:maria.k.broman@expressen.se
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Isabelle Jansson och Louise Persson har utvecklat sitt hundintresse och satsar nu på företaget 
LoBells. De vill dela med sig till av sin träningsglädje till andra hundägare 

Stort hundintresse bakom nytt företag 

Corren 2018-09-29 | Text och bilder Lotta Willsäter 

ÅTVIDABERG Filosofin i nystartade LoBells hundsport är enkel: Det ska vara roligt och 
härligt att ha hund och att träna med sin hund. 

– Vi känner så själva och vill dela med oss av det, säger Louise Persson, som i somras startade 
enskild firma. 

Tanken hade funnits ett tag. 

– Man lever bara en gång och det gäller att ta vara på sina möjligheter. 

Louise Persson, 26 år, och sambon Isabelle Jansson, 28 år, tar emot hemma på Grävsätters 
gård i Hannäs. Ja, inte bara de. Här finns också sex hundar, fyra egna, en dagishund och en 
bordercollie som skadat en tass och därför inte kan följa sin husse i jobbet på gården. 

Hundintresset är påtagligt. 

– Jag fick ett medlemskap i hundklubben när jag föddes, säger Louise Persson som vuxit upp 
med hundar i familjen. 

Isabelle Jansson berättar att ett av hennes första ord var "vovve". 

– Jag var en sådan som jämt frågade om jag fick gå ut med grannens hund. När jag var tio hade 
jag tjatat mig till en egen. 

Både Louise och Isabelle tävlar med stora framgångar inom hundsporten, i grenar som agility, 
rallylydnad och lydnad. I ett av bostadens rum hänger en imponerande samling rosetter, pokaler 
och medaljer. Den finaste är kanske 9-åriga Chess enorma rosett för bästa sheltie inom lydnad 
2016. 

– Idag är hon pensionär, berättar Louise, som istället satsar på att utbilda bordercollien Ziri i 
agility. 

Efter flera år som instruktörer föddes önskan om att kunna träna mer hemma och att erbjuda 
andra hundägare träningsmöjligheter. En stor gräsplan har hägnats in. Här finns också en 
omfattande hinderpark för den som vill träna agility. 

– Jag har hållit på med hästar och där tränar man mycket mer enskilt, säger Louise som ser 
enskild träning som en utveckling inom hundsporten. 

LoBells erbjuder privat träning, men också olika träningar i grupp, valpkurser och gemensamma 
promenader med fokus på aktivering av hunden. Utbudet varierar och återfinns på sociala 
medier, som Facebook och Instagram. Hundar och deras förare kommer från närområdet, men 
också från Gamleby, Valdemarsvik, Mjölby, Linköping och Åtvidaberg. 
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– Vi anpassar oss efter kundernas behov. Vi åker också på hembesök, det kan vara för att 
hjälpa hundägare att lösa ett problem som bara uppstår i hemmet, säger Isabelle. 

Den nya aktivitetshallen i Kvarnvik, som invigs nästa helg, kommer också att användas för 
träning av hundar. 

– Då kan vi hålla igång träningar även under vintern, säger Louise och tillägger att människor i 
bygden ställt upp, både genom att komma på kurser och att visa att man stöttar ungt 
företagande. 

– Människor här är måna om att landsbygden ska leva. 

Utöver uppdragen inom Lobells arbetar Louise heltid som personlig assistent. Hon pluggar 
också på distans till stödpedagog. 

 
Rosetter, pokaler och medaljer vittnar om 
framgångar på tävlingar. Nioåriga Chess som 
numera är pensionerad från tävlandet har tagit 
hem många av priserna, bland annat en fin 
titel som Årets lydnads-sheltie 2016. 

 
Isabelle Jansson och Louise Persson har ett 
passionerat hundintresse. Det ledde till 
företaget LoBells hundsport med egen 
träningsplan i Hannäs. Där får bland andra Ziri 
träna agility. 

 
Full fart framåt. Ziri skulle egentligen blivit 
vallhund, men visade för mycket jaktinstinkt 
och skolas nu om för agility. Hon hoppar 
gärna, och stort. 

 
Louise Persson med sin blivande agilitystjärna 
Ziri. 

Hur hinner du med allt? 

– Det fina med att ha eget företag är att jag kan anpassa tiderna efter mitt jobb. 

För Isabelle betyder LoBells något annat. För sju år sedan skadades hon illa i en fallolycka och 
lever sedan dess med kronisk nerv- och muskelsmärta och hjärntrötthet. 

– Min vardag är väldigt begränsad, men jag är envis. Jag har aktivitetsersättning och får jobba 
fem timmar i veckan, men det har varit svårt att hitta någon passande sysselsättning och att få 
ihop det med restider. 

Nu har hon nära till träningsplanen och har fått en uppgift som kroppen klarar av. 

– Det är väldigt speciellt när man inte har ett jobb att gå till. Nu har jag fått en uppgift som funkar 
utifrån mina förutsättningar. Det får mig att känna mig betydelsefull. 
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Med tiden hoppas de kunna utveckla företaget. Kanske dra el till träningsplanen och bygga en 
bod. Men framförallt vill de förmedla den glädje som hundarna ger. 

– Vi vill att alla, både människor och hundar, ska kunna åka härifrån nöjda. 

 

"Hela byn ligger bakom projektet" 

Corren 2018-10-08  | Text och bild Frida Glenning Ströberg 

HANNÄS-KVARNVIK När pensionärerna blev av med sin boulehall kraftsamlade socknen 
Hannäs-Kvarnvik. Under lördagen invigdes ortens egen aktivitetshall. "Hela byn ligger 
bakom det här projektet", säger Helén Jerrebrant. 

Som utomstående tror man först att man kört vilse, men så dyker plötsligt Kvarnviks festplats 
upp – mitt i skogen. Trots att socknen Hannäs-Kvarnvik är ordentligt utspridd runt Storsjön, finns 
här ett enat engagemang för orten. Den nya aktivitetshallen är en av bygdens stora satsningar. 
Halva planen är täckt med konstgräs, andra halvan med grus. Spela boule, kubb, badminton, 
träna agility, dansa bugg eller öva skytte i en simulator – här sätter egentligen endast fantasin 
gränsen för vad man kan göra. 

– Nu får vi fortsätta utveckla hallen med de tillbehör och redskap som invånarna önskar sig, 
säger projektledare Helén Jerrebrant. 

På lördagen samlades hundratal ortsbor för att inviga sin nya aktivitetshall. Det bjöds på rosa 
bubbel och olika snittar med lax, bacon och ädelost. Jan Owe-Larsson är ordförande i Leader 
Folkungaland, och berömde socknen för dess engagemang. 

 

Hallen är till för alla – gammal som ung – och bokas enkelt via PRO. 

– Bara er fina skylt som hälsar välkommen till Hannäs socken vittnar om en härlig byanda. Vi var 
säkra på att det här skulle bli ett bra projekt i en bra bygd, och i dag ser vi resultatet, säger Jan 
Owe-Larsson. 

Astrid-Marie Jonsson är engagerad i bygdegårdsföreningen. 

– Företaget som monterade multisportarenan hälsar att de blev tagna av den värmen och det 
bemötande de fick här i byn. Vi har varandra att tacka för den här hallen, säger hon. 

Tanken på en inomhushall dök upp 2016 när ett 30-tal pensionärer i PRO blev uppsagda från 
sin lokal där de spelade boule. Plötsligt blev de tvungna att åka 2,5 mil på smal landsväg i 
mörkret för att spela. Byggandet av hallen har möjliggjorts med bidrag från flera parter. EU:s 
landsbygdsprogram och Leader Folkungaland står för merparten. 

– Vi var tvungna att få ihop 600 000 kronor på egen hand, och vi i bor bara 480 i socknen. Hur 
fasen ska det gå ihop, minns jag att jag tänkte, säger Helén Jerrebrant. 

Men det gick ihop. Socknen samlade ihop 326 000 kronor och Riksidrottsförbundets projekt 
"Idrottslyftet" gick in med resten. 

– När vi väl var igång gick det av bara farten och projektet har gett positiva synergieffekter. 
Aldrig har det stått så mycket om Hannäs i tidningen som det här året, säger Helén Jerrebrant. 

 



 
 

Tidningsklipp 2018  48(62) 
 

 

Anita Bodin och Gunilla Wiggebäck är engagerade i byn på olika sätt. Nu gläds de åt att kunna 
spela boule, utan att åka så långt. – Vi spelar varje tisdag. Trivs vi i hallen kan det bli oftare. 

 

Alla som bidragit till hallen har fått sitt namn ingraverat på ett löv. Trädet – som fått en 
hedersplats inne i halllen – är gjort av socknens smed Emil Bengtsson, och löven av 
guldsmeden Diana Kvarnholm. 
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De som har arbetat mest med bygget tackades med blommor. Här Helén Jerrebrandt och Börje 
Johnsson. 

Trodde ni att byn skulle engagera sig så här mycket? 

– Ja. Vi räknade med det, säger Helén Jerrebrant och Astrid-Marie Jonsson. 

 

 

Bidrag söks till kök i bygdegård 

Corren 2018-10-09 | Lotta Willsäter 

KVARNVIK Hannäs-Kvarnviks bygdegårdsförening vill rusta upp bygdegården i Kvarnvik 
och söker nu bidrag, bland annat hos kommunen. 

Sedan Åtvids pastorat sålt det tidigare församlingshemmet i Hannäs återstår en samlingslokal i 
bygden, bygdegården i Kvarnvik. 

Den är en samlingspunkt för en rad arrangemang och aktiviteter, som minnesstunder, 
föreningsverksamhet, privata arrangemang, vallokal. 

Föreningen som driver bygdegården vill nu rusta upp köket och ger exempel på nya 
användningsområden, som matlagningskurser och för att företag i området ska kunna använda 
köket för till exempel catering. 

Investeringen är beräknad till 600 000 kronor. Föreningen har sökt bidrag till hälften från 
Boverket och avser själv gå in med 200 000 kronor. Återstår gör 100 000 kronor, som föreningen 
nu ber kommunen om genom bidrag. 

Kommunen har antagit nya riktlinjer om bidrag till föreningar med samlingslokaler. Bidraget kan 
uppgå till maximalt 100 000 kronor. 
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Åtvidabergsplatsen 2018-10-10 
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Adam i Hannäs satsar på solokarriär 

Corren 2018-10-18 | Text och bilder: Lotta Willsäter 

ÅTVIDABERG Han har dansat i Eurovision och showat tillsammans med Darin och Carola. Nu 
sjunger Adam Svensson från Hannäs i dansbandet Highlights och satsar på en egen solokarriär. 

35-årige Adam Svensson har en del av rötterna i Hannäs. När han 2015 fick chansen köpte han 
ett hus som länge funnits i släktens ägo. 

– Jag hade bott i Stockholm i tolv år och längtade efter landet, efter djur och natur, säger han. 

Från Hannäs är det inte långt till Valdemarsvik där Adam Svensson växte upp och idag har 
föräldrar och släkt. 

   

I september släppte Adam balladen ”Hole in my heart”. Han hoppas kunna kliva framåt i 
karriären. 

– Jag lämnade Valdemarsvik när jag var 20. Då kom jag in på Danscenter i Stockholm och året 
efter kom jag in på Balettakademin med musikalinriktning. Studieåren var intensiva och 
varvades med jobb i nöjesbranschen. 

– Man brukar säga att det är svårt att komma in i branschen, men jag hade inte de problemen. 
Jag sa redan under studieåren att det jag gjort var så stort för mig, att jag skulle vara nöjd även 
om det inte blev mer. 

Det blev mer. Adam Svensson har bland annat dansat i Darins första show och Jerry Williams 
Farewell-show, varit med i Carolas shower, Ladies Night och musikalen Flashdance. Han har 
varit husdansare i melodifestivalen under åren 2010–2012 och deltagit i olika bidrag i mellon, 
bland annat med dans och kör till Samir och Viktor. 

– Jag var också med i Eurovision 2016 och dansade till Rysslands bidrag. 

Parallellt med dansen har Adam Svensson haft sången. I maj 2017 klev han in som sångare i 
dansbandet Highlights från Norrköping. 

– Vi turnerar i hela landet och släpper låtar på Spotify, säger han och definierar bandet som ”lite 
poppigare” med en blandning av egna låtar, favoriten Michael Bublé, Michael Jackson och en 
del åt det jazzigare hållet.  Vi brukar få bra respons på låtarna, säger Adam som även dansar på 
scenen. 

Vid sidan av Highlights, som nästintill är ett heltidsuppdrag, har Adam andra projekt. 

– Jag satsar på en solokarriär och släppte i september en egen låt, Hole in my heart, en ballad åt 
country och soul. Som soloartist kallar han sig Adam, och söker sin stil inom musik med äldre 
touch men vill inte låsa sig vid en speciell genre. 

Tillsammans med sin syster Linn Svensson och Isabelle Ceder har han också showgruppen 
Mash Up med shownummer från 50-talet till nutid. 

– Vi uppträder i alla möjliga sammanhang, som företagsfester, festivaler och kalas. 

Den 18 november, medverkar Adam tillsammans med sin syster Linn och morbror Arne Persson 
i en musikgudstjänst Hannäs kyrka på temat ”Väntan och längtan efter den stora kärleken”. 

Den som inte vill vänta kan se och lyssna till Adam och Highlights på Spotify och Youtube. 
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Åtvidabergsplatsen Nr 18 7 november 2018 

  

 

 

”Det jag föll för hos Agnes var att hon är galen och 
impulsiv. Hon har sp mycket värme och kärlek. 
Agnes är navet i familjen.” 
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Det vackra sovrummet är 
tillfälligt i den stora matsalen. 
Foto Agnes Lätt 
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I den vackra matsalen bjöd Agnes och Stefan på nybakat, och vi satt ned för ett långt och trevligt 
samtal. Foto Agnes Lätt 

 

 

Hannäs fasadflagga att köpa hos oss! 

Flagga med stång 400,- 

Facebook Ingegerd Carlsson 2018-11-23 

 

https://www.facebook.com/ingegerd.carlsson.526?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDAoxP7YWTWhRnDPaDyH-Z0gzLeEQ9KcdFgGtbKqy9GLWeal7UjG4C1CFWBAt_ijXxjhheyUM3ImL-W&hc_ref=ART4Exd5BlXLQ0Rwzk5OMnr04CS184yrF2NG7Xs99lHF9TykM3KiEPcxnI0aMUzXjJk&dti=454956584579835&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947594568785149&set=gm.2297955043613304&type=3&eid=ARAAdju5i2bChPD7xjjncDCkfqrcW_09FCmw_wkDZc_aIrkd2o8wLPDlSg1C-bpyAN61vvWtU29AhrPE&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947594568785149&set=gm.2297955043613304&type=3&eid=ARAAdju5i2bChPD7xjjncDCkfqrcW_09FCmw_wkDZc_aIrkd2o8wLPDlSg1C-bpyAN61vvWtU29AhrPE&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=947594568785149&set=gm.2297955043613304&type=3&eid=ARAAdju5i2bChPD7xjjncDCkfqrcW_09FCmw_wkDZc_aIrkd2o8wLPDlSg1C-bpyAN61vvWtU29AhrPE&ifg=1
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Så lever de – på kända tv-slottet 

Corren Carina Glenning 2018-11-24 

 

BILD: Johnny Gustavsson | På en udde i sjön Vindommen ligger Hägerstad slott, nymålat och 
med sprillans nytt tak efter de tre ödesdigra bränderna. 

HÄGERSTAD Det kan mycket väl bli en fortsättning på publiksuccén "Drömmen om 
slottet". Det avslöjar ägarna Stefan och Agnes Lätt som också tycker att vissa saker i 
serien inte framställdes korrekt. 

TV4-serien "Drömmen om slottet" blev en formidabel publiksuccé. Varje avsnitt sågs av mellan 
550 000 och 630 000 tittare. 

Nu har strålkastarljuset slocknat, men den sagolika berättelsen om Hägerstad slott fortsätter. 

– 99,9 procent av responsen har varit positiv. Människor skickar vackra blommor, marmelad och 
erbjuder oss antika möbler, berättar Agnes och Stefan Lätt, paret som i juni 2017 gav upp ett 
välordnat och bekvämt liv i Miami för att bli grovjobbande slottsägare i Hannäs socken i 
Åtvidaberg. 

Allt började 2006. Det var då Agnes, i Stockholm, och Stefan som via Ericsson hamnat i Miami, 
träffades på en dejtingsajt. De blev kära, kände att här har jag min andra hälft, och Agnes 
flyttade till Miami. 

Stefan bytte bransch, blev fastighetsmäklare och Agnes jobbade i samma företag. De 
renoverade flera hus, familjen växte och snart var de fem. Livet var bekvämt. Lite för bekvämt. 
Det började det bli dags att göra något nytt. Boston kanske, eller Panama. 

2016 höll paret en försenad bröllopsfest i Agnes födelseland Estland. Platsen var en magnifik 
herrgård. Det blev tal om pampiga hus och efter att ha sett en gammal herrgård till salu i Estland 
gjorde Stefan en sökning i Sverige där Hägerstad slott, omnämnts som ett "rivningsobjekt", dök 
upp. 

– Titta, där är ju vårt hem! Det var så det kändes, säger Agnes. Men jag tror inte på slumpen, 
utan tänker snarare att det här slottet har anlitat oss som sina ägare. 

De for och tittade på slottet från 1868, på en udde i sjön Vindommen, och ritat av den 
framstående arkitekten Helgo Zetterwall. Från början en direktörsbostad, sedermera ett 

mailto:carina.glenning@ostgotamedia.se
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ålderdomshem för lärarinnor och fram till 90-talet vårdanstalt för alkoholister i Norrköping 
kommuns regi. 

I början av 90-talet såldes det som privatbostad. Vid ännu ett ägarbyte var det inte längre något 
permanentboende. 2011 brann det tre gånger och lämnades åt sitt öde, utan tak och 
vattenskadat, i sex–sju år. En stor del av bjälklaget ruttnade. 

Agnes och Stefan insåg att det var ett mastodontarbete, men såg slottets potential. Och när de 
här två väl bestämmer sig föds en urkraft. 

Omgivningens dom var hård, "ett omöjligt projekt". Det fick nu inte paret Lätt att dra öronen åt 
sig, snarare tvärt om. 

Efter budgivning var slottsruinen deras, för 4,3 miljoner kronor. 

Samtidigt letade TV4 efter en familj som skulle renovera ett förfallet hus, för att göra en serie. De 
fick nys om paret Lätt, kontaktade dem och ramarna för en tv-serie i åtta delar tog form. 

Under hösten har tittarna fått följa deras arbete som började med att sjasa ut alla inneboende 
fåglar, såga ned björken som växte mitt i matsalen och ta i tu med det viktigaste, att renovera 
slottets förfallna tak. 

Största överraskningen? 

– All bråte som kom fram när vi rev väggar och golv. Det tog oss sex månader bara att forsla 
undan allt 150-årigt byggmaterial, blöt sand och sågspån, säger Agnes. 

Anade ni hur jobbigt det skulle bli? 

– Nej, som tur är. Men min känsla var att om man nu kan bygga helt nya hus borde man kunna 
renovera det här. Det hade ju åtminstone väggar och golv, ler Stefan. 

– Ett stort arbete var att byta ut alla vattenledningar, även de in till slottet. 

  

  

BILDER: Johnny Gustavsson | Bjälklag, golv och tak. Mycket arbete återstår på våning två, 
själva paradplanet med fyra meter till tak, och på vinden. 

De har kommit ungefär halvvägs i renoveringen av slottets nära 1 000 kvadratmeter. Runt 30 
procent av arbetet har de gjort helt själva, resten har hanverkare hyrts in för. Stefan är elektriker 
i botten. Både är händiga och båda är slitvargar. 
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– Bilden av hur mycket jag grovarbetar var nedtonad i tv-serien, säger Agnes. Dessutom har de 
framställt mig som väldigt dominant. Det stämmer inte. Vi bestämmer ihop och gör allting 
tillsammans. 

Den som sett Agnes bredspackla och byta bjälklag vet att den nya slottsfrun är så långt ifrån 
prinsessan på ärten man kan komma. 

Tv-serien innebar att de fick ett ekonomiskt bidrag från TV4 och vissa förmånliga inköpspriser 
från några företag. 

– Men det är alls ingen avgörande del av projektet, säger Stefan. 

En total renovering av slottet skulle enligt en byggfirma de konsulterade sluta på 10–15 miljoner. 
Själva hade de fyra miljoner att spendera och de är snart slut. 

– Vi får vända på slantarna. Det går att hitta det mesta på andrahandsmarknaden eller till 
specialpris. Alla möbler är också second hand. Vi letar alltid efter det mest förmånliga priset. 

Det nya slottet växer fram. Gammalt återskapas och får sällskap av nytt, som takspottar och 
golvvärme. 

Slottet är inte K-märkt, på gott och ont. På ont därför att de inte kan söka särskilda bidrag, på 
gott därför att de kan renovera mer fritt, men de försöker spara det som går och återskapa 
detaljer som försvunnit under åren. 

I somras bytte slottet färg. Stefan grundmålade och Agnes målade det "himmelsblått" med roller 
och pensel. Det tog dem två månader och innebar mycket pill eftersom fönstren är så många. 

– Bara att skrapa en av alla tjogtals dörrar tar ju två hela dagar om man ska göra det ordentligt, 
konstaterar Agnes. 

Men lusten driver dem att fortsätta med sitt livsprojekt. 

  

BILDER: Johnny Gustavsson | Rum för rum betas av. I början bodde familjen i ett litet hus 
bredvid slottet men nu är Hägerstad slott så pass renoverat att de kan leva i det. Bordet fick 
Agnes för 300, rokokogruppen för 5 000. Blocket är en guldgruva när 1 000 kvadratmeter slott 
ska inredas. 

När Agnes kliver in i ett rum får hon en inre bild av precis hur hon vill ha det och många av 
inredningsdetaljerna tillverkar hon själv. 

Rummen har olika teman som förstärks av Agnes väggmålningar. Matsalen är svensk skog. 
Musikrummet art deco. Stora hallen är djungel. Biblioteket ska bli Harry Potter-inspirerat. 

I källaren blir det en "mansgrotta" med bar, ett spa, en stor biosalong och biljardbord. 

Kan det bli en andra tv-säsong? 

– Ja, men inget är klart ännu. 

Andra våningen, själva paradplanet med fyra meters takhöjd, finns ju kvar att renovera. 

Tanken är att delar av slottet ska hyras ut som festvåning och exklusivt semesterboende för att 
finansiera resten av renoveringen. 

Intresset är stort efter tv-serien. Ofta kommer det bilar rullande sakta förbi. Många vill spana. 
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I Miami arbetade de med att hyra ut semesterboenden så kunskaperna om marknaden 
och kontakterna finns redan.  

– Drömmen är att renovera hela slottet med tillhörande byggnader och att det ska stanna i 
släkten i många generationer . 

Säger paret, ler och kysser varandra som de så ofta gör, och poserar för en sista bild innan 
jobbkläderna åker på igen. 

Och om det blir som de tror, lever de lyckliga i alla sina dagar. 

BILD: Johnny Gustavsson 

Kära i sitt slott och kära i 
varandra, men med hälften 
av slottet kvar att 
renovera. Stefan och 
Agnes Lätt berättar vad 
som hänt sedan tv-
kamerorna slutat rulla. 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsägare vill se trädfällning i naturreservat 

Sveriges Radio Raina Medelius 2018-11-29 
 

 
Karl-Olov Nilsson vid några av sina döda barkborreangripna träd. Foto: Raina Medelius/Sveriges 
Radio 

Granbarkborren har gjort rekordstor skada i de svenska skogarna i år. Skogsägare Karl-
Olov Nilsson i Åtvidaberg anser att länsstyrelsen nu måste avverka angripna träd i 
naturreservaten för att hindra spridning till grannmarkerna. 
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– De måste ju gå in och avverka. In och avverka – och kör ut skiten. För det hjälper ju inte om vi 
runt om trälar som idioter och de odlar granbarkborre. Det går ju inte, säger han. 

Ute på gårdsplanen ligger en hög med uppsågade granstammar från träd som Karl-Olov 
Nilsson avverkat i förtid eftersom de dött av granbarkborrens angrepp. 

Det hjälper ju inte om vi trälar som idioter och de odlar granbarkborre. Skogsägare Karl-
Olov Nilsson om länsstyrelsen och naturreservaten 

– Här ser du hur det ser ut. De dör ju och så tappar de barken. Och det här är ju väldigt fin 
timmerskog normalt sett. Som man får en 700 kronor kubikmetern för och nu får en väl två, 
kanske. Som flis. Det är det de duger till. 

Karl-Olov Nilsson räknar med att det blir fler vändor med angripet virke från hans skog 
framöver. Och i reservatet Hästnäs kyrkskog i närheten står reservatsförvaltare Mikael Burgman 
från länsstyrelsen i Östergötland. Han tittar på en angripen gran som länsstyrelsen låtit såga ner 
i ett område med ett par hundra skadade träd.  

– För att titta på hur konditionen var på det här trädet. Det ser ju rätt så bedrövligt ut. Här har 
skadorna gått väldigt snabbt. 

Hur ser du på läget? 

– Ja, alltså det är ju allvarligt. 

På länsstyrelsen diskuterar man nu hur man ska göra inför nästa sommar för att hindra 
fortsatt spridningen av granbarkborre i naturreservaten och därmed minska skador även på 
grannmarkerna. 

Det är ju allvarligt. Reservatsförvaltare Mikael Burgman om granborreangreppen 

– Det är ju lite begränsat för i många beslut står det ju att vi får inte fälla träd och ta hand om 
virke och sådana saker. Men nu håller vi på att titta över det här för att hitta bra åtgärder till 
våren.  Vi har ju lite tid på oss nu att diskutera vad vi ska ha för strategi frampå vårkanten. 

Men skogsägare Karl-Olov Nilsson anser att länsstyrelsen är för sent ute. 

– När de har släppt det så långt som de har gjort nu – då är det ju ja, katastrofen är ett faktum. 

 
Reservatsförvaltare Mikael Burgman på länsstyrelsen vid ett träd som fällts för att undersökas. 
Foto: Raina Medelius/Sveriges Radio 
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Två föreningar får stöd för bidrag 

Corren Lotta Willsäter | 2018-12-11 

ÅTVIDABERG Två föreningar får medfinansieringsstöd av kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade förra veckan att ge Hannäs-Kvarnviks bygdegårdsförening 100 000 
kronor och Föreningen Bersbo Koppargruvor 50 000 kronor i så kallat medfinansieringsstöd. 

– Det är ett sätt för kommunen att hjälpa föreningarna att kunna få ta del av andra stöd, säger 
kommunalrådet Elisabet Edlund (S). 

Det kommunala medfinansieringsstödet ska kunna ges till ideella föreningar för framförallt 
investeringsprojekt, där en stödgivande myndighet eller organisation kräver kommunal 
medfinansiering för att bevilja stöd. 

……… 

Hannäs Kvarnviks bygdegårdsförening ansökte om stöd för att renovera bygdegården. 
Föreningen har ansökt om 300 000 kronor hos Boverket och står själv för 200 000 kronor. 
Kommunen bidrar med 100 000 kronor. 

 

 


