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Se dig omkring på landsbygden
Östgötadagarna i Åtvidabergs kommun

ÅTVIDABERG (LT)
Under Östgötadagarna
den 1-2 september
kommer det att finnas
flera intressanta eve-
nemang i den historie-
rika kommunen Åtvi-
daberg. 

Det kommer bland annat
erbjudas chans att ta en tur
bakåt i tiden till medeltiden
genom att besöka Bersbo
gruvby och undersöka de två
tornen över de gamla gru-
vorna och några gamla bostä-
der som bevarats från tiden då
gruvorna var aktiva. Det blir
en guidad tur för att ge in-
blick i hur kopparbrytningen
fungerat och påverkat utveck-
lingen i dagens samhälle.
Blir man hungrig mellan

besöken håller Herrsäter gårds-
café, som ligger i närheten av
gruvorna, öppet med sin pris-
belönta ostkaka som är till-
verkad av mjölken från deras
egna kor. 
De tillverkar även många

olika slags ostar som man kan
provsmaka och köpa med sig
hem. Den som vill kan också
besöka djuren i ladugården.
Där finns allt från nyfödda
kalvar till stora mjölkkor och
man kan även ta sig en titt på
robotmjölkningen för att se
hur den fungerar.

Stora Björsved gårdsbutik,
på den lilla fårgården, håller
öppet och har vackra lockiga
fårskinn i olika nyanser. 
I gårdsbutiken finns det

lammlådor och frysta styck-
ningsdetaljer till försäljning.
Det finns även present- och
inredningsartiklar som ett
komplement produkterna.
Även nyslungad honung från
deras fem bisamhällen finns
till försäljning.
Tar man vägen förbi Björ-

säter bör man stanna och se
skulpturträdgården, ateljén och
fotoutställningen där. 

Museijärnvägen och järn-
vägscaféet kommer att ha öp-
pet hus och där finns möjlig-
het att se samlingar i lokstall
och vagnhallar och kanske fi-
ka i caféet.

Vill man besöka idyllisk na-
tur kan man stanna på Miss-
myra Risten strand. Även där
hålls öppet hus. Här får du
höra om anläggningen och
Missmyra. Här erbjuds den
östgötska delikatessen ragg-
munk med stekt fläsk och
även fika med hembakat
bröd.
Åtvidabergs Bruks- och fa-

citmuseum kommer att visa
Åtvidabergsfilmer från Facet-
tens 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 ka-
fé precis bredvid varann. Hos
Maria kan besökaren strosa
runt och handla från det stora
utbudet. Precis bredvid finns
Evas café med fika och smör-
gåsar 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 serve-
rar 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 Östgöta-
dagarna är en jättebra grej, vi
får visa upp oss på landsbyg-
den och visar entrepenörsska-
pet på landet och kreativite-
ten som finns här. 
– Årets tema är ju hållbar-

het, det tycker jag är väldigt
positivt då jag redan strävar
mot det. Här producerar vi
till exempel egen miljövänlig
el med 55 solpaneler på hu-
sets baksida. Det ger två tre-
djedelar av elbehovet till buti-
ken och cafét här brevid. 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 kan-
ske, säger Eva Johansson in-
ne på caféet. Jag har alltid ba-
kat, 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 satsning-
en 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

Sju av tio slänger kläder istället för att återvinna
I en färsk Sifo-under-
sökning som kartlägger
svenskarnas klädkon-
sumtion svarar nästan
en femtedel att de bru-
kar göra sig av med
plagg för att de helt en-
kelt har tröttnat på det.
Undersökningen som
gjorts på uppdrag av
Tradera och Avfall Sve-
rige visar även att 67
procent uppger att de
någon gång slänger
kläder. Dock har intres-
set för att handla klä-
der second hand ökat
de senaste tre åren. 

Att uppdatera och variera sin
garderob är det många som
funderar över i samband med

att hösten gör sig påmind. Ris-
ken är dock stor att det innebär
en belastning på miljön då
oanvända och oönskade plagg
riskerar att hamna i soporna. 

67 procent av de tillfrågade
i Tradera och Avfall Sveriges
senaste Sifo-undersökning sva-
rar att det händer att det kas-
tar kläder eller skor som de in-
te längre använder – en oro-
ande siffra. 
– Att slänga ett klädesplagg

är riktigt illa ur miljösynpunkt.
Ett par bomullsbyxor till ex-
empel ger upphov till 25 kilo
avfall när de tillverkas – avfall
vi konsumenter aldrig ser och
därför inte tänker på! Ett bra
sätt att minska avfallsfotav-
trycket är att öka livslängden

på till exempel kläder och där-
med belastas vår miljö mind-
re, säger Anna-Carin Gripwall,
Avfall Sverige.  

Den vanligaste anledningen
till att svenskar gör sig av med
kläder är för att de helt enkelt
inte passar längre, det svarar 27
procent av de tillfrågade. 17
procent svarar dock att de väl-
jer att sluta använda sina kläder
för att de har tröttnat på dem. 
Som Tradera och Avfall

Sverige visat på tidigare är det
många kvinnor som enligt
egen utsago köper kläder som
de egentligen inte behöver.
Hela 52 procent vittnar om
onödiga klädköp – men intres-
set för andrahandsmarknaden
har ökat de senaste tre

åren. Bland kvinnor i åldrarna
18-29 år uppger hela 45 pro-
cent att man är mer benägen
att idag handla second hand än

för tre år sedan, dubbelt så
många som männen inom
samma åldersspann. 
– Är man en person som

tycker om att variera sin kläd-
stil är begagnade kläder ett bra
alternativ. Vi på Tradera kan se
att andrahandsmarknaden för
damkläder har ökat med 14
procent bara senaste året och
att intresset är enormt. Jag tror

att många uppskattar kombi-
nationen av att handla billigare
och samtidigt göra en insats för
miljön, säger Sofia Hagelin,
Tradera. 
Enligt Sifo-undersökning-

ens resultat handlar vi främst
second hand för att göra ett
fynd och spara en slant. Näst
vanligaste anledningen är mil-
jön. Dock finns det fortfarande
skeptiker som inte vill använda
någonting som någon annan
använt.
– Detta stämmer väl med

våra tidigare erfarenheter. Mil-
jöargument i all ära, men när
man sparar pengar i den egna
plånboken, det är ofta först då
man är beredd att ändra sitt be-
teende, säger Anna-Carin
Gripwall, Avfall Sverige.

Maria Nilsson i Holmbo gamla skola hälsar alla välkomna till sin teavdelning och resten av butiken. Eva Johansson, infäll-
da bilden, står redo att servera den hemliga äppelkakan och nybryggt kaffe.

Det händer
Evenemangstips

i  Åtvidabergs  kommun

Bruksmuseet 
i Överum
Vi visar och guidar i en
gammal smältsmedja. 
Föremål tillverkade vid 
Överums bruk från 1700-
talet till i dag. Vi visar 
filmer och bildspel.
Tid: 09-01–09-02, 
kl 10-16.
Plats: Hammarsmedsvägen
1, Överum.

Marias hus
Låt dig inspireras i lantlig,
rofylld miljö. Vi har hemin-
redning, väskor, textilier,
möbler, smycken, tebod m
m. Mer än 10 000 olika arti-
klar.
Tid: 09-01–09-02, 
kl 10-16.
Plats: Holmbo gamla skola.

Upptäck byn med 
de två tornen
Bersbo gruvby med anor
från medeltiden har en spän-
nande historia. Under de två
tornens tid har flera genera-
tioner gruvarbetare levt, 
arbetat, gråtit och skrattat. 
I dag finns de två tornen,
några bostäder och massor
av spännande berättelser
kvar! Guidningar kl 11, 13,
och 15,  kostnad 100 kr,
barn under 12 år gratis. 
Övrig tid är Storlaven öppen
för besökare, entré 40 kr,
barn under 12 år gratis.
Tid: 09-01–09-02, 
kl 10-16.
Plats: Storlaven, Bersbo by.

Evas café
Njut av nybryggt kaffe och
hembakat kaffebröd, smör-
gåsar, glass m m.
Tid: 09-01–09-02, 
kl 10-16.
Plats: Holmbo gamla skola.

Ellas gårdsbutik
Kött från våra egna får och
kaniner. Andra produkter
som finns är bl a lamm- och
fårskinn, samt honung från
egen bigård. Våra islands-
hästar ställer upp för lite gos
och ponnyridning för både
små och stora. Många djur
att titta på, så ett besök hos
oss passar hela familjen. 
Tid: 09-01, kl 10-15, 
09-02, kl 11-16.
Plats: Rumma Finnbygget.

Öppet hus museijärn-
väg och järnvägscafé
Risten – Lakviks Järnväg
(RLJ) är en smalspårig mu-
seijärnväg som går från Lak-
vik. Sommartid kan man här
njuta av en riktigt gammel-
dags tågresa. Under Östgöta-
dagarna kan man se samling-
arna i lokstall och vagnhallar
och ta en fika i caféet.
Tid: 09-01–09-02, 
kl 11-15.
Plats: Lakvikstationen, 
Björsäter.

Se mer att göra under Öst-
götadagarna: www.ostgota-
dagarna.se/sv/

”Ett par bomulls-
byxor ger upphov
till 25 kilo avfall
när de tillverkas.”


