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Händiga händer i Hannäs 
 

Aktivitetshall och multisportarena byggdes 
 

 
Kittet i Hannäs föreningsliv är boule. 

ÅTVIDABERG (LT) 2019-02-01 
 
Befolkningen i Hannäs socken i 
Åtvidabergs kommun har 
historiskt varit aktiva när det 
gällt att skaffa något för de 
boendes bästa genom att se till 
att det blir gjort när man väl har 
bestämt sig för något. Hannäs 
tillhör sedan 1971 
Östergötlands län men socknen 
ligger i Småland vilket… 
 
Text och bild: KLAS-GÖRAN 
WENNERSTRÖM 

 
  

http://lanstidningen.se/handiga-hander-i-hannas/
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Höll sommarens TV-bröllop hemligt 
 
ÅTVIDABERG I ett halvår har de varit gifta i smyg. På Alla hjärtans dag kunde en miljon 
TV-tittare se Hans och Ann-Sophie Wincent från Rumma säga ja till varandra och avslöja 
hemligheten om sommarens bröllop. 
 

 
BILD: Privat | De bytte ringar i TV inför en 
miljon tittare. 

 
BILD: Privat | Nygifta, för ett halvår sedan. 

 
Corren Lotta Willsäter 2019-02-15 

– Jo, nu behöver vi inte smyga, säger hovslagaren Hans Wincent som genom TV4:s långkörare 
Farmen blivit Farmen-Wincent med svenska folket. 

Nu har också hans livskamrat Ann-Sophie gjort debut i TV. I lång vit klänning, med blommor i 
håret och bukett av solrosor i hand sa hon ja till Hans. 

Inför torsdagens avsnitt av Farmen hade deltagarna i programmet fått Wincents uppdrag att 
ställa i ordning för ett bröllop på gården. En äng skulle slås, en dubbel båge av björk skulle 
ordnas och en meter vackert band skulle knypplas. 

Vem som skulle gifta sig hölls hemligt. Deltagarna visste heller inte att det knypplade bandet 
skulle flätas in i Ann-Sophies hår. 

– Jag hade väldigt hög puls när jag delade ut de där uppdragen, men jag lyckades. Ingen märkte 
det, säger Hans och skrattar. 

 
BILD: Privat | Barnen fick vara med på 
bröllopet. Louice Wincent, Patrik Gustavsson 
och Anton Wincent har bevarat hemligheten 
väl. 

 
BILD: Lotta Willsäter | När tidningen besökte 
Hans och Ann-Sophies gård i Rumma i januari 
var de gifta. Ann-Sophie gjorde sitt namnbyte till 
Wincent senare under januari. 

 

Vi besökte familjen Wincent på deras egen gård i Rumma, mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik, 
i början året. Ann-Sophie hette då Rosén i efternamn och omnämndes i texten som sambo till 
Hans. 

– Vi var gifta då, men vi har fått smyga med det, säger Hans och bjuder på ännu ett skratt. 

mailto:lotta.willsater@ostmedia.se
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De träffades redan 1993. Tankarna på giftermål har funnits, inte minst sedan förlovningen 2005. 

– Vi har inte varit helt överens om hur. Ann-Sophie ville ha något mindre, på en äng eller en 
strand, medan jag tänkt mig något större. Det blev ju bra på en äng, med en miljon tittare. 

När en producent på produktionsbolaget Strix som står bakom Farmen, spånade kring ett 
sommarbröllop i TV, kände Hans att frågan var riktad till honom. 

– Så jag sa: "Undrar om jag kan få med mig Ann-Sophie på det." 

Hans Wincent åkte hem från inspelningarna i skogarna vid Skillingaryd och fick svar direkt: –
 Hon sa ja. 

De tre barnen var med på bröllopet och har bevarat hemligheten väl. 

– Inte ens grabbens sambo har fått veta. Och inte morsan heller. 

Planerna på att berätta under torsdagskvällen föll. 

– Vi skulle hämta mamma och se programmet tillsammans. Men hon hade sett det på play under 
dagen. Så där spoilade hon vår överraskning. 

Hans Wincent talar varmt om sin hustru som numer också bär hans efternamn. Han känner 
glädje över att kunna trä på sig vigselringen offentligt och visa att han är gift. 

– Vi har känt varandra länge och är jättetajta. Vi tycker om och vill göra saker tillsammans, säger 
han. 

 

Det händer på bygden i sommar 
Hembygdsföreningarna har mycket att erbjuda 
 

 
De flesta hembygdsföreningarna i bygden kommer att hålla midsommarfiranden. 
 
ÅTVIDABERG (LT) 23 maj 2019 
Under sommaren anordnar kommunens hembygdsföreningar många arrangemang.  Från 
traditionellt midsommarfirande till sommarcafé och trivselkvällar.  
 
Hannäs hembygdsförening bildades 1951. Hösten 1953 köpte föreningen torpet Domarvik av 
dåvarande Domänverket med fri dispositionsrätt av tomten så länge föreningen existerar. 
Vid Domarvik arrangerar hembygdsföreningen tillsammans med PRO Hannäs 
nationaldagsfirande den 6/6.  
 
Där blir det även midsommarfirande den 21/6 med stångresning, dans runt stången, lekar, 
körning av lokomobilen och maskiner, varmkorv, kaffeservering, tipspromenad och lotterier. Kom 
gärna kvällen innan och hjälp till att löva midsommarstången. …… 
 
Text och bild: TOBIAS PETTERSSON 
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Marknaden lockade hundratals besökare 
 

 
Leif Hjalmarsson hade fullt upp i kassan. 

Corren 2019-05-26 

HANNÄS På lördagen fylldes Hannäs möbel och prylmarknad med besökare. "Alla åldrar 
kommer hit", säger Mats Johanson. 

Ut från lokalen kom kunder som bland annat köpt bord, stolar och porslin. Köerna var långa och 
fylldes hela tiden på. Magnus Jacobsson och Britt Marie Isaksson köpte en vinkaraff och flera 
virkade dukar. De beskriver Hannäs möbel och prylmarknad som en samlingspunkt. 

– Det är trevligt, man träffar mycket folk, säger Magnus. 

I gräset utanför satt Mats Johansson tillsammans med sina barnbarn. Han drack kaffe och 
barnbarnen åt korv. Mats har en sommarstuga i närheten och har besökt marknaden tidigare. 

  
Magnus Jacobsson och Britt-Marie Isaksson 
tittade på många prylar. 

Hannäs möbel och prylmarknad fick mycket 
beröm för organiseringen av prylarna. 

– Jag tycker att det är väldigt gemytligt och man hittar alltid något intressant, säger han. 

I en av kassorna stod Leif Hjalmarsson som hade fullt upp med att packa prylarna. Han är 
ansvarig för prylmarknaden och får mycket beröm av besökarna. Inte minst för ordningen bland 
prylarna. 
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– Leif har ju så otroligt fina saker. Det är rengjort och verkligen prydligt. Så det är en fröjd att 
bara gå och titta, säger Magnus Jacobsson. 

Tidigare jobbade Leif med marknaden på heltid. Men efter pensionen så har tillfällena blivit färre. 

– Nu är det en hobby som jag tycker är kul, säger han. 

Magnus Jacobsson tycker att det är synd. 

 

 
Mats Johansson besökte marknaden 
tillsammans med sina barnbarn. 

Hannäs möbel och prylmarknad lockade drygt 600 besökare. 

– Det blir väldigt mycket folk de få tillfällena det är öppet, säger han. 

Leif uppskattar antalet besökare till drygt 600. Han berättar att det eventuellt kommer ett tillfälle 
att besöka marknaden i höst. 

– Jag fortsätter så länge jag orkar och tycker att det är kul, säger Leif Hjalmarsson. 
 
Text och bilder Carl Holmqvist, carl.holmqvist@ostmedia.se 

 
 

Ny säsong av succéserien om slottet 
 

 
 
Corren/NT 2019-06-05 Carina Glenning Bilder: Johnny Gustavsson 

HÄGERSTAD Det blir ytterligare en säsong av den omåttligt populära tv-serien "Drömmen 
om slottet" med Agnes och Stefan Lätt på Hägerstad slott från 1868, på en udde i sjön 
Vindommen i Åtvidaberg. 

mailto:carl.holmqvist@ostmedia.se
mailto:carina.glenning@ostmedia.se
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Omkringboende har sett firmabilar på och omkring slottet som tyder på att en ny inspelning är på 
gång. 

När vi når slottsägare Stefan Lätt är han först förtegen. 

– Hm. Jag kan varken bekräfta eller dementera. Är det inte så man brukar uttrycka sig, ha ha. 
Men det är klart, om nu omgivningen gjort iakttagelser blir det ju larvigt att inte säga som det är. 
Det blir en andra säsong som sänds i höst och det är vi jätteglada för. 

Just nu är han och resten av familjen mitt inne i en intensiv inspelningsperiod. 

TV4-serien ”Drömmen om slottet” blev en formidabel publiksuccé under hösten 2018. Varje 
avsnitt sågs av mellan 550 000 och 630 000 tittare. 

Strålkastarljuset slocknade, men den sagolika berättelsen om Hägerstad slott fortsatte, bland 
annat i en Facebookgrupp där Agnes Lätt hela tiden berättat vad som händer med slottet och 
där mängder av tv-tittare efterfrågat ytterligare en säsong, för slottet är ju långt ifrån 
färdigrenoverat.. 

– 99,9 procent av responsen från tittarna har varit positiv. Människor har skickat vackra 
blommor, marmelad och erbjudit oss antika möbler, berättade Agnes för oss efter första 
säsongens avslut. 

 
Det blir en andra säsong av Drömmen om slottet till många tittares glädje. 

Hon och maken Stefan gav i juni 2017 upp ett välordnat och bekvämt liv i Miami för att bli 
grovjobbande slottsägare i Hannäs socken i Åtvidaberg. 

När annonsen om "rivningsobjektet" dök upp föll Agnes som en fura. 

– 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 insåg att det var ett mastodontarbete, men såg också slottets fantastiska potential. Efter 
budgivning var slottsruinen, som stod helt utan tak, deras, för 4,3 miljoner kronor. 

 
 

 

  
Slottsparet Stefan och Agnes Lätt gick rakt in i hjärtat hos tv-publiken och serien blev en 
formidabel tittarsuccé. 



 
 

Tidningsklipp 2019  8(36) 
 

Efter första säsongen av "Drömmen om slottet" hade de 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. 
Tv-serien innebar att de fick ett ekonomiskt bidrag från TV4 och vissa förmånliga inköpspriser 
från några företag. 

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

Själva hade de fyra miljoner att spendera på slottets renovering, men de tog ganska snabbt slut, 
så en ny säsong av tv-serien har varit ett stort önskemål. 

Nu lever sagan om slottet vidare. 

 

Åtvidabergsplatsen Nr 12 2019-07-03 
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Engagerad eldsjäl fick diplom 

NT/Corren 2019-07-04 Rikard W Larsson 

HANNÄS Årets Hannäs-bo 2019 blev Helén "Lotta" Jerrebrant. Samtidigt avtackades en 
lokal postprofil. 

Pristagaren Helén "Lotta" Jerrebrant är Sockenföreningens ordförande. Diplomet delades ut av 
Jan Brolin, tidigare ordförande i Sockenföreningen medan Gullmar Andersson blåste fanfar i 
solskenet utanför lanthandeln i Kvarnvik på Landsbygdens dag. 

Motiveringen lyder: 

"För hennes engagemang och idoga arbete för bygden. Hon har drivit Projekt Hannäs i 
utveckling med allaktivitetshall och multisportarena. Hennes positiva inställning bidrar till en 
framtidstro på landsbygden". 

– Som projektledare i frontlinjen är det förstås ärofyllt att bli uppmärksammad. Men jobbet med 
att föra Hannäs framåt är naturligtvis inte bara en persons jobb. Det här är ett lagarbete som 
kräver många engagerade, berättar hon. 

Lantbrevbäraren Lennart "Lelle" Kindholm blev senare avtackad av lanthandlaren Astrid-Marie 
Jonsson. Enligt Lelles beräkningar har han – sedan 1981 – hunnit med uppskattningsvis 
imponerande 150 000 tjänstemil bakom ratten under åren som han har delat ut posten i Hannäs. 
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Bild: Sonja Palmberg | Eldsjälen Helén "Lotta" 
Jerrebrant prisas med diplom och trumpetfanfar. 

 

BILD: Sonja Palmberg | Lantbrevbäraren 
Lennart ”Lelle” Kindholm avtackas. 
Astrid-Marie Jonsson håller i buketten. 

– Det känns lite vemodigt att gå i pension. Nu ser jag det som vanlig sommarsemester, men i 
höst lär det antagligen kännas annorlunda. 

Att dela ut posten till de 250 hushållen tar fem timmar. Då har Lennart Kindholm också hunnit 
med att köra 15 mil och passera 23 sjöar. 

– Vägnätet är varken bättre eller sämre här än någon annanstans. Tjälskador lagas lite då och 
då. Att köra postbil på vintern i snöstorm eller på isgator har aldrig bekommit mig. Värmen på 
somrarna är desto värre. Att ha 52 grader varmt inne i bilen är inte skönt, vi har inte A-C! 

 

Succéserien ”Drömmen om slottet” får ny säsong 

Leva & Bo Adelina Storkaas 10 jul 2019 

Kamerorna rullar vid Hägerstads slott igen. Agnes och Stefan Lätt är snart tillbaka i tv-
rutan. 

– Andra säsongen av ”Drömmen om slottet” blir galen, säger Agnes. 

Förra sommaren följde hundratusentals svenskar med på Agnes, 36, och Stefan Lätts, 54, stora 
renoveringsresa från tv-sofforna. Nu fortsätter äventyret i det gamla kråkslottet i Åtvidaberg. 

– Drömmen om slottet lever vidare. I höst så får vi åter träffa familjen som gav upp allt för att 
uppfylla sin dröm om ett eget slott, säger Christer Andersson, exekutiv producent, i en skriftlig 
kommentar till Expressen Leva&Bo.  

Andra säsong mer avslappnad 

När Agnes, Stefan och barnen Katarina, 16, Karin, 12, och Nils, 7, tog pick och pack och flyttade 
från Miami till Hägerstads slott hade slottet stått övergivet i över sex år. Det var fyllt till brädden 
med bråte och i dåligt skick med fukt- och rökskador.  

Under första säsongen forslade paret ut skräp från kåken, renoverade delar av undervåningen, 
fixade taket och fasaden. Men slottet på 900 kvadratmeter var långt ifrån klart.  
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– Under första säsongen såg det kanske mer färdigt ut på tv än det egentligen var. Vi hade en 
del kvar, elektricitet och sånt, även i rum som såg klara ut i tv, säger Stefan.  

– Vi har hela tiden en lång att-göra-lista och den växer snabbare än vi hinner pricka av den. 

 

Agens och Stefan har fått lägga nya golv och tak i slottet. Foto TV4. 

 

Paret renoverar fortfarande entréplan. Foto TV4. 

 

Paret har installerat nya avlopp, en reningsbädd och en hel del andra grejer på första våningen 
och i källaren sedan kamerateamet lämnade dem förra sommaren. Ett arbete som fortsätter i 
nya säsongen.  

– Andra säsongen av ”Drömmen om slottet” blir galen, säger Agnes. 
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– Första säsongen tänkte vi mycket på vad vi sa och andra säsongen kör vi bara på och hoppas 
på det bästa. Det är väldigt real liksom. Men man vet inte hur det blir klippt.  

Jobbar heltid med slottet 

Paret har jobbat heltid med renoveringen sedan flytten till Sverige, men nu medan 
filminspelningen pågår är dagarna extra långa. Det är mer jobb, mindre vila och deadlines som 
gäller i fyra månader. 

– Det är ganska stor press, medger Agnes, men det är jättekul. 

– Vi är fortfarande motiverade och tycker att det är ett jättehäftigt projekt och byggnad, fyller 
Stefan i. 

Men han har börjat kolla efter andra jobb. 

– Det börjar smyga sig på en tanke om att det är dags att göra något annat, säger han.  

Budgeten sinar även. Paret planerade att lägga 4 miljoner kronor på renoveringen, vilket inte 
räckt. 

– Vi har nog spenderat ganska precis 4 miljoner på renovering nu, skulle jag tro, säger Stefan.  

Men renoveringen fortsätter. De har sålt flera bilar och utökat banklånet för att göra klart jobbet 
de påbörjade för drygt två sedan.  

Tv-tittare kan se fram emot åtta nya avsnitt under hösten. Exakt datum är ännu inte är spikat.  

 
Det här är Hägerstads slott 
• Den framstående 1800-talsarkitekten Helgo Zetterwall ritade slottet åt en direktör, som 
flyttade in 1868.  
• Efter direktören flyttat ut, och innan det blev en privatbostad på 1990-talet, bodde 
pensionerade lärare följt av alkoholister under vård på slottet.  
• 2011 övergavs slottet. Samma år rasade taket in under en brand. Slottet brann tre gånger 
det året.  
• 2016 köpte Agnes och Stefan Hägerstads slott som lagts ut på Hemnet  
• Sommaren 2017 började Agnes och Stefan renovera slottet. Följande år flyttade de in. 

 

 

 
Familjen Lätt 
Familjen: Stefan, 53, och Agnes, 36, barnen Nils, 7, Karin, 12, och Katarina, 17. 
Bor: I Hägerstads slott i Åtvidaberg. 
Gör: Spelar in andra säsongen av ”Drömmen om slottet” och jobbar heltid med 
renoveringen. Stefan söker efter annat jobb 

 

 

 

Mycket att göra på läger i Domarvik 

ÅTVIDABERG Sova i nyslaget hö, bada och mala eget mjöl. Och fnissa med nya 
kompisar. Det är sommar i Domarvik. 

Corren Lotta Willsäter 2019-07-11 

För tredje året arrangerar föreningen Hällingsfalls Vi unga tillsammans med Hannäs 
hembygdsförening ett tvådagars sommarläger med övernattning på hembygdgården i Domarvik. 

I år med 25 barn mellan fyra och 14 år, och en stor skara ledare. Föreningarna har inte haft svårt 
att engagera vuxna. 

https://www.expressen.se/leva-och-bo/kop-ett-slott-for-samma-pris-som-en-liten-tvaa/
mailto:lotta.willsater@ostmedia.se
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– Jag har mina barn här och vill också vara med. Jag har lika kul som dem, säger Anna Eldåker 
övertygande. 

Kul har också femåriga Evelynn Ekström. Hon säger: 

–  Det är jättekul här. Kulast är att bada och det är kuligt att hoppa i höet. 

I Domarvik saknas el. Kylskåpet är nästintill antikt och kyls med is. Den som blir nödig får 
besöka utedasset. Istället för sängar bäddas det med liggunderlag på ett tjockt lager hö. 

– Och så har vi ett tält för de som inte klarar av höet, säger Lina Svensson som är både förälder 
och ledare. 

 

BILD: Lotta Willsäter | Åhej. Den som ska sova över i Domarvik får hjälpa till att ordna 
nattbädden med nyslaget hö. 

 

BILD: Lotta Willsäter | Hela gänget på årets sommarläger i Domarvik är samlade. 
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För hembygdföreningen är sommarlägret ett tillfälle att lära barn om livet förr. Mjölet kommer inte 
från butiken, utan måste malas i en stenkvarn. 

– Sen har vi en järnspisel som vi ska baka i, säger Lars Carlsson i hembygdsföreningen. 

   

Evelynn Ekström har lärt sig 
hur man maler mjöl och borstar 
samman det i tråget. 

BILDER: Lotta Willsäter  

Kämpar för brödfödan. Signe 
Eldåker, Gustav Eldåker och 
Vincent Wallentin Tagesson vet 
hur stenkvarnen ska dras. 

Det bästa med sommarläger 
är kompisarna, säger Alice 
Svensson och Felicia Lind, 
som tagit sovplats på logen 

Barnen tvekar inte att hjälpas åt att mala. Det går åt många händer för att få snurr på 
stenkvarnen och sila det malda mjölet. 

Signe Eldåker, nio år gillar sommarlägret. 

– Det bästa är att man får nya vänner. Och så har vi så roliga grodor här. 

En skattjakt tar vid och barnen ger sig ivrigt iväg. Maria Carlsson som har barn på lägret ler: 

– Inte en enda gång har jag hört någon säga att de inte har något att göra. Och ingen frågar 
efter mobilen. 

 

Person död i drunkningsolycka 

ÅTVIDABERG Personen som hittades i en sjö på söndagen avled på sjukhus. 

Corren Jessica Edeson, Linda Månzén 2019-07-14 19:15 

Larmet kom klockan 19.10. En person hade då hittats i en sjö mellan Valdemarsvik och 
Åtvidaberg. 

Vid 19.20-tiden påbörjades hjärt- och lungräddning av två personer som befann sig på platsen. 

Vid 19.43 fördes personen med ambulans till Universitetssjukhuset i Linköping. 

Polisen uppger på måndagen att personen dödförklarades klockan 21 på sjukhus av läkare. 
Anhöriga är underrättade. 

 

Äldre man död i drunkningsolycka 

ÅTVIDABERG På söndagskvällen inträffade en drunkningsolycka i Vindommen i närheten 
av Hannäs. En man i 80-årsåldern hittades drunknad och dödförklarades på sjukhus. 

Corren Jimmy Persson 2019-07-15 

Det var klockan 19.10 på söndagen som larmet om en drunkningsolycka inkom till SOS Alarm. 
En man i 80-årsåldern [Göran Solvestad] hade då hittats i Vindommen [Amandas öga] i närheten 
av Hannäs i Åtvidabergs kommun. Enligt polisen ska två anhöriga [Helena och ?] direkt ha startat 
hjärt- och lungräddning under tiden som ambulans var på väg till platsen. Vid klockan 19.43 
fördes han med ambulans till Universitetssjukhuset i Linköping, men hans liv gick inte att rädda. 
Vid klockan 21 dödsförklarades han av läkare. 

mailto:jimmy.persson@ostmedia.se
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Thomas Agnevik är presstalesperson vid polisen i region Öst. Han berättar att utredningen hittills 
kommit fram till att mannen var på väg till sjön för att bada, men kan inte svara på vad som har 
föranlett olyckan. 

– Vi vet inte vad dödsorsaken är ännu och kommer att avvakta resultatet av den rättsmedicinska 
obduktionen. Om det handlar om en "vanlig" drunkning så att säga, eller ett sjukdomsfall som 
lett till att mannen drunknat ska vi låta vara osagt än så länge. Det kan handla om ett hjärtstopp 
eller vad som helst, säger han. 

Polisen misstänker i nuläget inget brott, men tills dess att obduktionen är färdig kommer 
utredningen att vara öppen. 

– Vi gör alltid en utredning för att ta reda på vad det är som har hänt. Utredningen ligger öppen 
tills dess att vi får svar från Rättsmedicinalverket, säger Thomas Agnevik. 

Anhöriga har underrättats om mannens död. 

 

Här har hon startat upp yogaföretag 

ÅTVIDABERG När Maria Svensson fick problem med ryggen rekommenderades hon att 
börja med yoga. Nu driver hon sitt eget yogaföretag mellan Grebo och Åtvidaberg. 

Corren Jimmy Persson 2019-07-29 

För 15 år sedan fick Maria Svensson från Hannäs problem med ryggen. Hennes sjukgymnast 
rekommenderade att hon skulle börja med yoga, vilket hon också gjorde. 

– Jag hade sådana problem att jag knappt kunde gå, säger hon. 

Problemen löste sig, men det var bara början på Maria Svenssons yogaresa. I årsskiftet mellan 
2017 och 2018 slutade hon på sitt bokföringsjobb och tyckte att det var dags att satsa helhjärtat 
på yogan. Då utbildade hon sig till instruktör i medicinsk yoga och fick öva på att instruera på 
sambons släkt och på medlemmar från PRO i Hannäs. 

  

BILDER: Jimmy Persson | Maria Svensson började med yoga första gången 2004 efter 
ryggproblem. Nu driver hon ett eget yogaföretag. | Maria Svensson bor tillsammans med sin 
sambo på Stäckö gård och en bit från huset har de den här utsikten. 

I augusti förra året startade hon företaget Yoganatur på Stäckö gård mellan Grebo och 
Åtvidaberg. 

– Eftersom jag trivdes så rackarns bra när jag höll på med yoga på egen hand var det någonting 
jag ville satsa mer på. Då jag själv har fått hjälp tack vare yogan så förstod jag att det fungerade. 
Nu vill jag dela med mig av mina erfarenheter till andra, säger Maria Svensson. 

För hennes del har hon valt att arbeta med kundaliniyoga, vilket är en yogaform där stort fokus 
läggs på andningen. Dessutom arbetar hon med medicinsk yoga där rörelser utförs när man 
sitter på en stol. I dagsläget har hon yogapass en gång i veckan i Falerum, Kvarnvik och 
Björsäter. Då packar hon bilen full med mattor, kuddar och filtar innan hon ger sig iväg. Innan 

mailto:jimmy.persson@ostmedia.se
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kundaliniyogan eller den medicinska inleds passet med en avkopplande stund på den utrullade 
mattan tillsammans med musik. 

När Maria Svensson inte håller yogapass studerar hon till lärare i kundaliniyoga i Linköping. Det 
har hon hållit på med sedan i december och förutom undervisning blir det att läsa kurslitteratur 
inför tentorna samt göra andra typer av hemuppgifter. I höst är hon färdigutbildad. 

– Vi brukar ha undervisning en helg i månaden. Då börjar vi med ett yogapass på två och en 
halv timme innan vi får äta frukost. Det är som ett militärläger, säger hon och skrattar. 

 

Nytt pensionärskollo – mot ensamhet 

ÅTVIDABERG I måndags startade Östergötlands första pensionärskollo. Grundtanken är 
att förebygga ofrivillig ensamhet. Under en veckas vistelse på Missmyra kursgård utanför 
Åtvidaberg ges goda möjligheter till nya kontakter. 

Corren Stefan Holgersson 2019-08-05. Utdrag ur artikel. 

20 pensionärer från runt om i Östergötland deltar, vilket är det antal man ville ha på detta 
premiärkollo. Inbjudan har tidigare gått ut till pensionärsföreningar i länet som erbjudit sina 
medlemmar att vara med. 

De som planerat veckan är Marie Reifelton, ombudsman på PRO, och Marianne Andersson, 
distriktsordförande för SKPF. 

– Vi vill förebygga ofrivillig ensamhet, vilket det kan finnas olika skäl till. Det kan vara att man 
nyligen mist en partner. Det kan också handla om att man till följd av anhörigs eller egen 
sjukdom inte kan resa utanför länet eller att man hamnat i ekonomisk knipa, säger Marie 
Reifelton. 

– Varje deltagare betalar bara 1 000 kronor för denna vecka med helpension och aktiviteter. Vi 
tänkte att ekonomin inte skulle vara något hinder, säger Curt Karlsson. 

Under veckan fokuseras på hälsa, friskvård och vardagssäkerhet. Det blir promenader med eller 
utan stavar, bad, frågesport, tipspromenad, bingo, qigong och föreläsningar om säkerhet, 
biodling, mediciner, förebyggande om fallskador samt olika kulturinslag och grillkväll. 

 

BILD: Stefan Holgersson. Frida Andersson, Norrköping, och Eva-Maj Boll, Linköping, Intervjuar 
varandra, för att sedan berätta inför de övriga deltagarna. 
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Expressen.se > LEVA & BO > HEMMA HOS 
Av Veronica Lundström Kristensen 16 okt 2019 
 

Slottsfrun: "Man måste vara galen för att göra det här" 
 

 

Stefan och Agnes Lätt har varit ett par sedan 2006, drivit företag ihop och tidigare renoverat flera 
hus tillsammans. ”Första renoveringen flög det på riktigt skruvmejslar i luften, det var väldigt 
hetsigt. Nu vet vi vad vi kan göra själva och vad vi inte kan göra själva“, säger Agnes. Foto: 
Linus Hallsenius/TV4 

 

Stefan och Agnes med två av sina barn, Nils och Karin. Foto: TV4 

Succéserien ”Drömmen om slottet” drar snart i gång igen. Under åtta veckor kommer tv-
tittarna kunna följa renoveringen av Hägerstads slott. 
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Men den som förväntar sig ett färdigrenoverat sagoslott lär bli besviken. 

– Jag kan säga att det inte är klart. Ha ha! Det finns kanske 20 säsonger till att göra tv på, 
säger Agnes Lätt. 

Hägerstads slott i Åtvidaberg var eldhärjat, fuktskadat och dödsdömt. Men 2016 köpte Agnes 
och Stefan Lätt 1800-talsfastigheten för 4,3 miljoner kronor. De bestämde sig för att ta med sig 
barnen, lämna hemmet i Miami och rädda slottet. Något tv-tittarna kunde följa i ”Drömmen om 
slottet” på TV4 förra hösten.  

Tittarna fick följa parets arbete när mängder av bråte forslades ut från slottet, taket räddades, 
fasaden rustades upp och målades och invändigt började första våningen ta form.  

Men när första säsongen var över berättar paret att det kanske såg mer färdigt ut på tv än vad 
det egentligen var. Och än återstår mycket arbete innan det 900 kvadratmeter stora slottet är 
färdigrenoverat. 

Det här är familjen Lätt 

 

Familjen består av: Stefan, 54, och Agnes, 36, barnen Nils, 7, Karin, 12, och Katarina, snart 
17. 

Bor: Hägerstads slott i Åtvidaberg. 

Gör: Stefan och Agnes har sedan flytten från USA till Sverige, 2017, i princip jobbat heltid med 
renoveringen av slottet.  

Aktuella: I andra säsongen av tv-serien ”Drömmen om slottet”. Första säsongen sågs av över 
en miljon tittare. 

 

– Vi har ändå hunnit med otroligt mycket de här två åren. Vi har gjort mycket utomhus och vi är 
klara med källaren och första våningen så vi har ju gott om plats, säger Stefan. 

– Det är fyra bjälklag i huset och innan vi börjar med andra våningen behöver vi göra klart det 
mellan våning två och tre. Men vi har förberett våning två och där har vi tänkt ha sovrum och 
bibliotek. Som man byggde på den här tiden gjorde man den våningen lyxigast och här är fyra 
meter högt i tak. Det är en utmaning i sig – det går inte att använda några vanliga stegar, säger 
Stefan. 

Renoveringen fortsätter utomhus i säsong 2 av ”Drömmen om slottet”  

I andra säsongen som spelades in under sommaren, är det en hel del fokus på trädgården och 
miljöerna runt slottet. Bland annat rustar de upp den gamla slottsträdgården med stora vackra 
fontäner. Som en hyllning till sitt gamla liv i Florida skapar de även en egen Miami Beach-strand 
vid vattnet. 

– Inspelningstiden har varit otroligt rolig, vi har fått mycket gjort. Det höjer verkligen motivationen 
och vi anstränger oss för att få allt klart, säger Agnes. 

Samtidigt är projektet inte alltid en bal på slottet utan kräver både fysisk och mental styrka. 

– Du måste göra det mesta själv. När filmteamet följer dig får du inte så mycket gjort. När de 
åker efter åtta till tolv timmar, måste du dricka starkt kaffe för att orka fortsätta renovera. 
Arbetsdagarna har väl i snitt legat på 14 till 16 timmar. Sedan har vi ju en familj att ta hand om 
också, säger Agnes. 

Paret bodde tidigare i Miami och berättar att de hade fått till en bra livssituation i USA.  

– Vi hade bra ekonomi, ett perfekt hus där alla barn hade ett eget rum och gångavstånd till 
skolan. Då kastade vi upp allt i luften och flyttade till ett nytt land, med en ny situation ute på 
landet. Varför gör man något sånt? Det är väl för att man vill ha en utmaning, en adrenalinkick, 
säger Stefan. 
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I andra säsongen av serien rustar paret upp 
den gamla slottsträdgården med stora vackra 
fontäner. Foto: Adam Gårdsmed 

 

Som en hyllning till sitt gamla liv i Florida 
skapar de även en egen Miami Beach-strand 
vid vattnet. Foto: Adam Gårdsmed 

Ångrar ni er att ni tog er an det här projektet? 

– Bara en gång i veckan ungefär, säger Stefan. 

– Ha ha! Måste vara ganska galen för att göra det här, Agnes. 

Betalar renoveringen med besparingar och bilar de sålt 

Renoveringen har plockat av familjens besparingar. De planerade att lägga 4 miljoner kronor på 
renoveringen, vilket inte räckt. Nu har de sålt bilar och annat flyttgods de tog med sig från USA 
för att kunna fortsätta. Snart måste nya pengar börja rulla in. Stefan har tidigare arbetar med IT 
på Telia, Microsoft och Ericsson och överväger att återvända till den branschen.  

Planen är att kunna ordna bröllop, släktträffar och andra event på Hägerstads slott framöver. 
Redan nu finns möjligheterna att ordna mindre tillställningar. 

– Vi har ju mer utrymme än vi behöver. Samtidigt om vi vill hyra ut till bröllop vill vi få en våning 
till klar. Hur ska vi lösa det utan att belåna oss upp över öronen? Agnes köper trisslotter nu, 
säger Stefan. 

– Ha ha, på riktigt! Jag gör det! 

Det här är Hägerstads slott 

 

• Slottet med byggår 1868 är ritat av Helgo Zetterwall, en av 1800-talets mest framstående 
arkitekter. 

• Från början var slottet en direktörsbostad. Därefter har slottet fungerat som ålderdomshem för 
lärarinnor och på senare tid som vårdanstalt för alkoholister i regi av Norrköping kommun. 

• I början av 90-talet lades anstalten ner och slottet såldes som privatbostad. 

• Några ägarbyten senare lämnades det 2011 helt åt sitt öde och julhelgen samma år brann det 
tre gånger för att därefter lämnas utan tak i sex, sju år. 

• 2016 dök Hägerstads slott upp på Hemnet och det var också så makarna Lätt fick nys om 
slottet. 

• Juni 2017 hade Agnes och Stefan lämnat livet i Miami och kunde påbörja renoveringen av 
slottet. 

• Sommaren 2018 kunde de äntligen bjuda släkt och vänner på inflyttningsfest. 

Sommaren 2019 spelades andra säsongen av tv-serien ”Drömmen om slottet” in på Hägerstads 
slott.  
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Hägerstads slott byggdes 1868 och är ritat 
av Helgo Zetterwall, en av 1800-talets mest 
framstående arkitekter. Från början var 
slottet en direktörsbostad. Därefter har 
slottet bland annat fungerat som 
ålderdomshem och vårdanstalt. Foto: TV4 

 

Så här såg slottet ut när det låg ut till försäljning 
hos mäklaren Skeppsholmen sommaren 2016. 
Foto: Skeppsholmen Sothebys International 
Realty 

Hägerstads slott – ett kulturarv som räddats 

Efter den första säsongen av tv-programmet har främmande människor kommit förbi Hägerstads 
slott och tackat paret för att de räddat ett kulturarv. 

– Det har gjort att vi känner en verklig tacksamhet – vi bygger inte bara ett hem. I framtiden 
kanske det också blir business men vad vi än hittar på kommer vi att ha en otroligt vacker 
byggnad, säger Agnes. 

– Platsen är fantastisk och sen älskar vi ju gamla byggnader. Att få vara med och rädda det här 
slottet som annars kanske hade rivits är fantastiskt, säger Stefan. 

När sänds Drömmen om slottet? 

Säsong två av ”Drömmen om slottet” har premiär den 29 oktober och kommer att sändas på 
tisdagar klockan 21.00 i Sjuan och från 02.00 i TV4 play. 

 

  

Åtvidabergsplatsen Nr 17 23 oktober 2019 
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SM-guld!!!! 

Facebook Hannäs - Lasse Lundqvist  2019-10-25 

Bossmålas Nikko och Steve Johansson från Hannäs, Åtvidaberg tog hem vinsten i SM 
som gått i jämtländska Strömsund under dagarna två. 

Stort grattis, de som tävlar med hundar vet och förstår vilket stort arbete det krävs för att lyckas 
med en sådan här sak. 
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Facebook Pierre Johansson 2019-10-26 

Idag är man lite extra stolt över sin far och hans hund!  

 

Facebook Alu-Flex Hundbur 2019-10-26 

Grattis till Steve Johansson och hans hund till Vinnare i Stövare SM. Steve är mannen som tagit 
fram och utvecklat hundburen Alu-Flex. Ett bevis på att hunden är utvilad och redo för jakt efter 
85mils resa till tävlingen. Varför inte den bästa? 

 

 

Bossmålas Nikko och ägare Steve Johansson, Åtvidaberg segrade i årets Stövar-SM för 
harhundar. 

Bossmålas Nikko segrade i Stövar-SM för harhundar 

Jaktjournalen Per Jonson 2019-10-25 

Efter ett sent upptag och ett kanondrev som gav 61 egenskapspoäng lyckades 
finskstövaren Bossmålas Nikko ta hem årets Stövar-SM för harhundar. 

Efter en första provdag hade tre stövare drivit hem var sitt förstapris. Därtill hade tre stövare fått 
ett andrapris och två stövare ett tredjepris. 

Som sig bör på ett elitprov kan man egentligen inte säga så mycket om utgången förrän efter 
den andra provdagen. Mycket kan hända och det gjorde det i dag med. 

Under natten regnade det rejält på flera av provrutorna. Detta bidrog till att det blev svårt att hitta 
bra slag att jobba med. Många av deltagarna slet hela dagen utan resultat. Däribland de tre 
förstapristagarna från torsdagens provdag. 

Schillerstövarens Dileva däremot som tagit ett tredjepris igår fick vid elvatiden fart på en hare 
som hon lyckades driva till ett förstapris. 
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Bossmålas Nikko som startade idag med en tvåa i bagaget sedan igår hittade också en hare och 
drev den med förtjänst. Domarna som rapporterade var lyriska över hur han hanterade haren 
som buktade trångt. Dessvärre tog haren vägen på slutet och Nikko slarvade bort den när han 
hade 111 minuters drev. 

Både Nikko och Dileva kunde kvittera ut en elittvåa. Nikkos sammanräknade 113 
egenskapspoäng resulterade dock i att han med hamnade före schillerstövaren Silverstövarens 
Dileva som skrapade ihop 107 poäng. 

Jaktjournalen gratulerar Bossmålas Nikko och ägare Steve Johansson, Åtvidaberg till vinsten av 
Stövar-SM för harhundar 2019. 

 

Lokalt kaninkött till första REKO-ringen 

ÅTVIDABERG På tisdag startar för första gången en REKO-ring i Åtvidaberg. Elinor 
Svensson kommer vara där för att sälja sitt kaninkött. - ”Andra behöver få smaka på hur 
gott det är" 

Corren Maja Kullered 2019-11-04 - Bilder Victor Bomgren  

På gården utanför Falerum har Elinor Svensson i flera år bedrivit kaninuppfödning för eget bruk, 
men numera är köttet även till salu. För ungefär ett år sedan började hon nå ut till konsumenter 
via REKO-ringen i Linköping, och på tisdag – som någon har utsett till kaninköttets dag – 
kommer hon att medverka när Åtvidabergs första REKO-ring äger rum.  

REKO, som står för Rejäl Konsumtion, bygger på lokala Facebook-sidor där producenter lägger 
ut vilka varor de säljer, och låter kunderna göra beställningar. När REKO-ringen sedan möts upp 
tar producenterna med de varor som beställts.  

Elinor har redan flera kunder, men hon säger att intresset för kaninkött går lite upp och ner.  

 

Elinor Svensson håller i en 12-14 veckor gammal kanin. "Men det kommer inte räcka med 16 
veckor för den här - vi kanske får spara den till våren." 

– Det finns fortfarande en tanke att kaniner är sällskapsdjur och att de bara är gulliga – men alla 
djur är ju gulliga! Kaninkött är lika bra som något annat kött, och dessutom är det klimatsmart. 

Hon berättar att köttet är klimatvänligare just på grund av att det inte har så stor påverkan på 
naturen. Kaninerna behöver inte så mycket yta och mat, och man får därför ut mer kött i 
produktionen.  

mailto:maja.kullered@ntm.eu
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Just nu finns tio kaninhonor och ett antal ungar på gården. Ett fåtal är dvärgkaniner och 
sällskapsdjur, medan avelskaninerna är av en köttras – en blandning av Nya Zeeland red och 
Blå wiener. 

– Speciellt Nya Zeeland red är vanlig för uppfödning, den växer snabbt och är ekonomiskt bra. 

Senast hon slaktade var i våras. Elinor berättar att hon ibland skickar iväg några av kaninerna till 
ett slakteri, om det blir för många på en gång. Det är nämligen ett ganska tungt jobb.  

 

Katten Alva, som trivs på gården bland de 
andra djuren. 

 

Hundarna Rhina och Melissa är mamma och 
dotter. 

 

Elinor Svensson berättar att idén till 
kaninuppfödning föddes i Italien, när hon var 
där som 18-åring och fick smaka köttet för 
första gången: "Det var så gott!" 

 

I slakthuset utförs ett fysiskt krävande arbete. 
Om det blir för många kaniner på en gång kan 
hon ta med några till en slaktare. 

– Jag orkar bara med fem, sex stycken i taget. Det är jobbigt för handlederna att ta av skinnet.  

På gården finns i nuläget några ungar redo att slaktas, ifall en konsument vill köpa. För helst vill 
man ha färskt kött. 

– Det bästa är om man kan få upp dem i bra vikt tills att de är 16 veckor. Det är som med allt 
kött, att man vill ha unga djur. Men om de blir för gamla gör vi färs av dem.  

På gården finns inte bara kaniner. En tupp hörs i bakgrunden, och förutom hundarna och katten 
spatserar även ett gäng ankor och två gäss omkring.  

– Hela familjen hoppas att gåsen ska hamna i grytan. 

I ena hagen finns hästar och i den andra får. Elinor berättar att de på gården även producerar 
lammkött, fast de inte sköter slakten själva.  

– Det är roligt med självförsörjning. Att äta eget. 
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I Sjöberga lanthandel finns ett brett utbud av tjänster, nu senast även en kommunal 
servicepunkt. Astrid- Marie Jonsson ser att tjänsterna, drar folk till butiken. Bild: Lotta Willsäter 

Bredare serviceutbud i lanthandeln 

ÅTVIDABERG I Sjöberga lanthandel i Kvarnvik finns inte bara livsmedel och husgeråd. 
Tjänster med kommunal service har flyttat in i butiken. 

Corren Charlotte Willsäter 2019-11-08 

Sjöberga lanthandel bjuder på utsikt som få livsmedelsbutiker kan erbjuda. Utanför butiksfönstret 
slår en rovfågel klorna i ett byte och lyfter över sjön Önn. 

Det är inte bara naturupplevelser som står till buds. Astrid-Marie Jonsson som driver butiken 
tillsammans med Kerstin Ekström har genom åren gett plats för en rad tjänster i butiken:  

– Vi har utlämning av paket åt DHL och Schenker. Vi är ombud åt Svenska spel, Systembolaget 
och Apoteket. Vi har hemkörning av varor, främst åt de som har hemtjänst, men även till andra 
äldre och så har vi daglig tillsyn över Q-star-macken, säger Jonsson. 

Nyligen blev Sjöberga lanthandel, liksom butikerna Grebo och Björsäter också kommunala 
servicepunkter.  

Servicepunkten består hittills av en dator med skrivare samt trycksaker från kommunen. Tanken 
är att erbjuda enklare medborgarservice, som informationsbroschyrer och handlingar för aktuella 
plansamråd och enkäter.  

– Vi ska också hjälpa kunder att söka på nätet, det kan vara på kommunens hemsida eller på 
Försäkringskassan. Man ska också kunna surfa på egen hand.  

  

Lanthandeln blir också biblioteksombud och ska kunna fungera som ett minimedborgarkontor, 
där tjänstemän och politiker kan träffa invånare. 

För lanthandeln innebär utbudet av tjänster att fler hittar till butiken, vilket leder till ökad handel. I 
Sjöberga finns fler initiativ.  

– Vi bakar pizzor här på fredagar, det drar också, säger Astrid-Marie Jonsson. 

 

 

mailto:Charlotte.Willsater@ntm.eu
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Hannäs fria förskola firade 20 år 

ÅTVIDABERG Även om det var helg så var det fullt med aktivitet när Hannäs förskola 
firade sitt 20-års jubileum. 

Corren Robert Preusse 2019-11-09 

I det lilla samhället Hannäs, 2,5 mil söder om Åtvidaberg, såg man under 1990-talet ett 
bekymmer i att bygdens dagmammor var fullbelagda samtidigt som Åtvidabergs kommun hade 
planer på att stänga ner den kommundrivna skolan i området. Några som inte var förtjusta i den 
verkligheten var Tuija Törnå Larsson och Helene Fredriksson. De tog saken i egna händer och 
bestämde sig för att starta en friskola för samhällets barn. Tuija och Helene insåg att om det ska 
var möjligt att bedriva friskola måste det även finnas ett alternativ för de allra minsta barnen i 
samhället, på så vis att barnfamiljerna skulle få förutsättningar att stanna i socknen. 

– Vi ville skapa en trygghet för våra barn samtidigt som vi ville hålla liv i landsbygden, säger 
Helene, som i lördags var på besök vid den fria förskolan i Hannäs. 

1999 öppnade Hannäs fria förskola upp i två gamla lägenheter som tidigare fungerat som 
pensionärshem. Mycket av lägenheterna var tvungna att anpassas till den nya verksamheten. 

– Det var inte någon som trodde på oss i början när vi startade, berättar Helene. 

 

Personalen på Hannäs förskola tycker att arbetsplatsen har en familjär känsla. Från vänster: 
Ullrika Svensson, Maggan Ekström, Lovisa Petterson och Marlén Svahn. BILD: Robert Preusse  

Samarbetet mellan friskolan och den fria förskolan i Hannäs varade fram till hösten 2006 då 
förskolans verksamhet flyttade in i de lokaler som tidigare tillhört friskolan, och det är där 
förskolan ligger än i dag. 

En annan som var med vid uppstarten av förskolan var Hillevi Robach, tidigare Säberg, som var 
bland de första att anställas. 

– Det är fantastiskt att en så liten bygd har lyckats hålla detta vid liv i 20 år, säger Hillevi som 
jobbade som förskolelärare i Hannäs fram till 2006. 

Både Hillevi och en del av den nuvarande personalen tycker att det är skett en del förändring 
inom förskolevärlden under de senaste 20 åren. 

– I dag är det mer fokus på dokumentation än vad det var för. Jag har även märkt av en 
förändring i att barnen oftast stannar på förskolan hela dagar numera. Förr var det vanligare att 
var här under halvdagar, säger Marlén Svahn. 

20-års jubiléet firades med kaffe och tårta för såväl stora som små med någon anknytning till 
förskolan. Den nostalgiska stämningen var slående och för de allra minsta besökarna bjöds det 
på underhållning i form av trollkarlen Mr Mac. Hannäs fria förskola är en ideell friskola som i 
dagsläget har 17 förskolebarn i åldrarna 1-5. De bedriver fritidshemsverksamhet för äldre barn 
på eftermiddagarna. Förskolan drivs av en föräldraförening från socknen.  

 

mailto:robert.preusse3021@ntm.eu
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Eurovision-sångare gör julshow i skogen 

ÅTVIDABERG Showgruppen Mash up tar i december glitter och glamour, sång och dans 
och julstämning till bygdegården i Kvarnvik. 

Corren Charlotte Willsäter 2019-11-21 

Eftermiddagen är så där mörk som den kan bli i november. Från bygdegården i Kvarnvik sprids 
ljus från fönstren, men också vackra toner.  

Vi gläntar på dörren och ut strömmar musik och stämsång. Framme på scenen är showgruppen 
Mash up igång med repetition inför sin julshow i december.   

Syskonen Linn och Adam Svensson är uppväxta i Valdemarsvik och har rötterna i Hannäs. Idag 
bor Linn i Västertryserum och Adam i Hannäs. De frilansar och försörjer sig båda inom sång och 
dans och utgör tillsammans med Isabelle Ceder från Norrköping Mash up.  

–  Namnet är talande för vad vi gör. Vi mixar låtar och kör mycket medleyn, förklarar Adam 
Svensson.  

Till musiken läggs koreografi, rekvisita, snabba klädbyten, överraskningar, julstämning, glitter 
och glamour.  

–  Vi gillar att överraska publiken, säger Isabelle Ceder. 

– Vi går också ut bland publiken. Vi sjunger och dansar vid borden, säger Linn Svensson som till 
vardags bland annat leder Joyvoice-körer i Valdemarsvik och Söderköping.  

Gruppen har gjort julshow i Småland tidigare, men ville i år satsa på en egen show i 
hemtrakterna. Kvarnvik- Hannäs bygdegårdsförening hakade på och tre föreställningar med 
julgröt och glögg bokades.  

De två första är slutsålda och bara ett fåtal biljetter finns kvar till den sista, den 15 december. – 
Jätteroligt att så många vill se oss, säger Adam Svensson. 

 

BILD: Lotta Willsäter | Scenen i bygdegården ska julpyntas md glitter och glamour inför 
julshowen. 

Adam är dansaren som gjort karriär i Stockholm. Han satsar på en solokarriär som sångare. 
Efter många år flyttade han "hem" till Hannäs och har lyckats kombinera livet på landsbygden 
med scenkarriär. 

mailto:Charlotte.Willsater@ntm.eu
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–  Jag trivs jättebra på landet och det går att jobba på långdistans. Ena dagen är man i 
Stockholm, nästa dag hemma med fåren i Hannäs. 

I maj deltog han som körsångare i Eurovision i Rysslands bidrag, som kammade hem 
tredjeplatsen. Han har också dansat och körat i melodifestivalen. 

  

Det är tvära kast mellan de stora scenerna och bygdegården i Kvarnvik. Men Mash up har 
energi och scenglädje fylla upp salen i bygdegården även under repetition. Ambitionerna är 
höga. 

– Vi vill verkligen ge publiken en känsla av glädje och närhet, säger Isabelle Ceder. 

Repertoaren är bred och rymmer låtar från 1950-talet med Elvis till Ed Sheeran, Lady Gaga och 
Carola. Flera julklassiker, både svenska och amerikanska finns med. 

På låtlistan ryms också två av Adams egna låtar. Den senaste låten släpptes så sent som i förra 
veckan.  

 

 

Bild: Lotta Willsäter | Här, alldeles vid sjön Önn och med lanthandeln bakom ryggen, vill Conni 
Jonsson och Jörgen Nilsson bygga Kvarnviks strand med 14 nya bostäder. Byggstart beäknas 
framåt sommaren nästa år. 

De satsar på sjönära bostäder i Kvarnvik 

ÅTVIDABERG Riskkapitalisten Conni Jonsson ger tillbaka till hembygden och bygger 
tillsammans med sin svåger Jörgen Nilsson nya bostäder i Kvarnvik. 

Corren Lotta Willsäter 2019-12-03 

Ett tunt snötäcke täcker marken ner mot sjön Önn i Kvarnvik. Solen ligger lågt och får sjön att 
glittra.   

Här i sluttningen står Conni Jonsson och Jörgen Nilsson. De är vänner sedan länge, dessutom 
är Conni gift med Jörgens syster Birgitta. De känner alla för bygden och det gemensamma 
projektet Kvarnviks strand som ska rymma 14 nya bostäder med sjöutsikt.  

Conni Jonsson är uppvuxen någon kilometer bort, på gården Hällingsfall. Idag är han bosatt i 
Stockholm, där han 1994 grundade EQT, idag landets främsta riskkapitalbolag med runt 41 
miljarder euro i förvaltade tillgångar. 

– Jag var vd i 20 år, de senaste fem åren har jag varit styrelseordförande.  Som investerare och 
delägare är jag med och startar och utvecklar bolag, som senare säljs eller börsnoteras, berättar 
han.  



 
 

Tidningsklipp 2019  29(36) 
 

 

BILD: Lotta Willsäter | 86-åriga Ebba Jonsson vill flytta från villan i Kvarnvik, men inte lämna 
bygden. Jörgen Nilsson och sonen Conni Jonsson visar skisser på sitt gemensamma projekt, 
Kvarnviks strand. 

Hemma hos Conni Jonssons mamma, 86-åriga Ebba Jonsson serveras kaffe och saffransbröd. 
Villan ligger ett litet stycke från Kvarnviks strand.  

– Det är dags för mamma att gå vidare och få ett annat boende. Det finns inget äldreboende här 
idag och jag har ekonomiska förutsättningar att kunna hjälpa till.  

 

BILD: Lotta Willsäter | Utsikten sträcker sig långt över sjön Önn. 
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Marken som ligger ett stenkast från lanthandeln köptes för två år sedan. Nu är en detaljplan på 
gång. Jörgen Nilsson, som bor i Valdemarsvik och driver Tryserums Bygg visar skisser på ett 
bostadsområde som ska passa äldre såväl som övriga och ha utrymme för gemenskap, kanske 
ett växthus och en samlingslokal. 

– Tanken är att sex parhus och två fristående villor. I parhusen blir det åtta treor och fyra tvåor. 
Det lutar åt att det blir i form av kooperativa hyresrätter, säger Jörgen Nilsson.  

– Det kräver en mindre kapitalinsats och de boende tar ansvar för skötsel och förvaltning, säger 
Conni Jonsson och menar att det upplägget passar bygden bättre än bostadsrätter. 

Intresset har visat sig stort, med 20-talet anmälningar.   

Någon lönsam affär räknar Conni Jonsson inte med.  

– Jag gör inte detta som en investering. Det viktigaste är att det blir attraktivt för de boende. Jag 
har chansen att vara med och skapa ett bra lokalsamhälle, genom engagemang, ansvar och 
delaktighet.  

Byggstarten planeras ske under nästa år, troligen framåt sommaren om detaljplanen kan antas 
som planerat. Den går ut på samråd kommande vecka.  

Conni Jonsson flikar in att dialogen med Åtvidabergs kommun varit positiv.  

– Kommunen har varit väldigt tillmötesgående och bra att jobba med.  

 

BILD: Lotta Willsäter | Det blivande 
bostadsområdet syns i vägkorsningen i 
Kvarnvik. 

 

BILD: Lotta Willsäter | Conni Jonsson kramar 
om sin mamma, Ebba Jonsson. Hennes 
behov av att lämna villan för en mera 
anpassad lägenhet ledde till satsningen på 
Kvarnviks strand. 

 

 

Lagom till jul har den 150 år gamla servisen hittat hem till slottet och Stefan och Agnes Lätt, som 
i verkligheten är precis likadana som i tv-rutan. "Vi är tydligen bra på att spela oss själva", 
konstaterar de. 
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"Det går att göra 20 tv-säsonger till" 

ÅTVIDABERG Hårt slit, en sinande kassa, mycket kärlek och en servis som hittat hem 
efter 150 år. Här kommer en julhälsning från Hägerstad slott. 

Corren 2019-12-22 Carina Glenning, Bilder: Johnny Gustavsson 

Just har andra säsongen av TV4:s Drömmen om slottet avslutats. Det är en realityserie om hur 
paret Agnes och Stefan Lätt gav upp sitt välordnade och bekväma liv i Miami, köpte ett eldhärjat 
slott i Hannäs socken i Åtvidaberg och nu återställer det till sin forna glans och värdighet igen. 

Säsong ett om resan från Miamis lyx till svenskt renoveringskaos sågs enligt produktionsbolaget 
av nära en miljon tittare per avsnitt. 

Slottets skick var ungefär som de förväntat sig, eller kanske lite sämre om de rannsakar sig 
själva. Efter bränderna hade slottet stått länge utan tak vilket fått all bjälklag att ruttna.   

 

Katten Jackson hängde med från Miami till Hägerstad och trivs som slottskatt. Efter senaste tv-
säsongen har slottet bland mycket annat fått nya sovrum i källarplanet och ett badrum i Moulin 
Rougestil. 

– Det tog oss sex månader bara att forsla undan allt 150-årigt byggmaterial, blöt sand, puts och 
sågspån, berättar Agnes och Stefan. Ett annat stort arbete var också att byta ut slottets samtliga 
el- och vattenledningar. 

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. 

 

mailto:Carina.glenning@ntm.eu
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Nu kan privatpersoner hyra slottet där källarplan 
och markplan är färdigrenoverade medan plan 
två, tre och vinden återstår. Det tar en vecka för 
Agnes att förbereda varje uthyrning. 

 

"Vissa saker trilskas, som golvvärmen, 
men jag är ändå oerhört stolt över allt vi 
hunnit åstadkomma med Hägerstad slott", 
säger Stefan Lätt. 

Efter säsong två och åtta avsnitt kan slottet nu stoltsera med: En uppfräschad och nyplanterad 
slottspark. En pampig entré med jätteurnor och lejon. Ett marmorbadrum à la Moulin Rouge. En 
biosalong. Fungerande fontäner. En sandstrand med Miamikänsla. Flera sovrum. 

För så är det med Agnes och Stefan Lätt. Visst ska deras älskade slott återfå sin praktfullhet, 
men det ska också vara ett slott av 2000-talssnitt som passar en modern barnfamilj – och inget 
museum. 

Alltså får Hägerstad finna sig i att de gamla eldstäderna och djupa fönsternischerna samsas 
med spotligths i taken och värme i golven. 

– Slottet får tillbaka mer av sitt originalutseende utan elementen som installerades på 50-talet. 
Likaså har vi öppnat upp igensatta dörröppningar, säger Stefan 

 

BILD: Carina Glenning | Den som sett Agnes 
bredspackla och byta bjälklag vet att slottsfrun är 
så långt ifrån prinsessan på ärten man kan 
komma, men klart hon ville ha ett snyggt 
powderroom. 

 

Det är lätt att känna sig välkommen hemma 
hos Stefan och Agnes Lätt. 

 

Bakning, en av Agnes favoritsysslor. 

Årets tv-inspelning pågick maj–september, med ett filmteam på 7–9 personer fyra dagar i 
veckan. 
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Det var en lika galen som rolig tid då Stefan och Agnes ofta jobbade 14–16 timmar per dygn. Så 
de hålögda blickarna som mötte tv-tittarna i programmen var alls ingen fejk. 

– Ibland sov vi inte mer än fem timmar per natt, säger Agnes. Och det är klart att det lätt blir bråk 
och en irriterad stämning mellan mig och Stefan då. 

I tv sa du att "först renoverar vi slottet, sedan äktenskapet". 

– Ha ha. Om du undrar om det är någon fara med vårt äktenskap så är svaret nej, säger Agnes. 
Vi är bra på att kompromissa även om det i tv-rutan framstår som om jag bestämmer mest. 

– Vi har ju förstått att det krävs en viss dramaturgi för att skapa en dynamisk produktion, ler 
Stefan diplomatiskt. 

 

Det blir en jul på slottet med barn, föräldrar 
och syskon med familjer. Precis som Agnes 
Lätt drömt om. 

 

BILD: Carina Glenning | Agnes väggmålningar 
finns i vart och vartannat rum. 

 

"Det går att gör 20 tv-säsonger till! Hela 
plan två, tre och vinden finns ju kvar att 
renovera", säger Agnes. 

Nu är slottslivet inne i en lugnare fas. De stora och tunga projektet, som bjälklag och 
badrumsbygge, ligger nere. Det handlar om julpyssel och att fixa ytskikt. Baka, måla och skapa 
myskänsla, Agnes paradgrenar. 

– Men framför allt tar vi oss nu tid att vara tillsammans, hela familjen. 

Får ni bestämma vad som ska renoveras i tv-programmet? 

– Vi står för 80 procent av idéerna, tv för resten. En del av de företag produktionsbolaget har 
kontakt med väljer att stötta produktionen, som sponsorer. 

Vad kan irritera er hos tittarna? 

– Tron att vi bara skulle jobba hårt när tv är här och filmar. Att det finns en stab av byggjobbare 
som gör det verkliga jobbet, bakom kulisserna. Det är snarare tvärtom, det är när ingen är här 
och filmar som vi har tid att verkligen slita som vargar. Och det gör vi också. 

Den som sett Agnes bredspackla och byta bjälklag vet att det är en slottsfru långt ifrån 
prinsessan på ärten. Men hon älskar också att jobba i köket, baka, dekorera fint och göra så att 
varje besökare känner sig som en kunglig gäst. 
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Stefan är elektriker i botten och gör allt utom sådant som kräver fackmannalicens, som 
fuktspärrar i badrummen. 

Människor skänker saker. 

– Ja, det är fantastiskt. Flera har prylar som de tycker passar bättre i ett slott än hos sig själva. 
Slottet är ju gigantiskt så det går åt många stora möbler. Sittmöbler i rokoko, gamla stora 
förvaringsskåp, kandelabrar och förgyllda jättespeglar är alltid intressant. 

Men privatpersoner kan också irritera . . . 

– Människor är snälla, men kan bli lite påträngande. De går runt i trädgården, fotar och en del 
har gått in i slottet om dörren stått öppen. 

 Agnes och Stefan sjuder av framtidstro och drömmar för sitt slott. Om de ska kunna realiseras 
behövs flera ekonomiska ben att stå på. Att dela slottet med andra, genom att hyra ut det, är ett 
sådant. 

Hälften av de 900 kvadratmetrarna är renoverade och i somras hyrdes slottet ut via Airbnb. 
Dygnshyran är på över 7 000 kronor, men då kan man å andra sidan vara 14 personer som 
lever sagoliv och har hela slottet för sig själv. 

– Vi hyr även ut det för fester i 12 eller 24 timmar och så har jag börjar arrangera målarkurser 
och slottsvisningar med fika, säger Agnes. Allt finns på www.slottet.net. 

När slottet är uthyrt bor de själv i "Gröna villan" intill eller åker iväg på lite semester. Det tar en 
vecka för Agnes att tömma slottet på familjens privata saker, städa och förbereda alla sängar. 

Blir det fler tv-säsonger? 

– Vi vet inte. Men man skulle lätt kunna göra 20 säsonger till här, säger Agnes. Andra våningen, 
själva paradplanet med fyra meters takhöjd, tredje planet och vinden återstår ju.  

Agnes vision om vinden är en teaterscen, en massa teaterkostymer, och att låta traktens barn 
vara där och sätta upp föreställningar. 

 Hur var det med servisen? 

Jo, produktionsbolaget lyckades spåra upp släktingar till Ludvig Christoffer Bäck, slottets andra 
ägare som köpte Hägerstad 1869. Han var protokollsekreterare vid högsta domstolen och hade 
under de kommande 25 åren slottet som sommarbostad. 

Han lät beställa en guldförgylld, magnifik 
servis med de egna initialerna, CB, från Paris. 
Jätteservisen har nu kommit hem till slottet 
igen och Agnes är på jakt efter ett maffigt 
vitrinskåp där den kan förvaras. 

Den första snön har mjukt bäddat in 
Hägerstad slott, omgivet av Vindommens 
vatten. Ekarnas spretiga grenverk gnistrar av 
rimfrost. I slottet är det äntligen varmt, eldar 
sprakar och julens dofter omsluter stora som 
små. 

Vad är väl en jul på slottet? Förhoppningsvis 
så fin som Agnes drömmer om, med barn, 
syskon och föräldrar samlade i hennes 
älskade rivningsobjekt, som alltmer tar formen 
av det slott det en gång var. En pralin som 
räddades i sista stund. Det måste firas. 

– Från oss alla till er alla: En riktigt god jul! 

FAKTA 

Hägerstad slott 

Hägerstad slott på en udde i Vindommen, 
Åtvidaberg, byggdes 1868. Arkitekt var Helgo 
Zetterwall.   

Först var slottet direktörsbostad, sedan ett 
ålderdomshem för lärarinnor och fram till 90-
talet vårdanstalt för alkoholister. 

I början av 90-talet såldes det som 
privatbostad och sommarresidens.  

2011 brann det tre gånger och lämnades åt 
sitt öde, utan tak och vattenskadat, i sex–sju 
år. En stor del av bjälklaget ruttnade. 

Efter budgivning 2016 fick paret Lätt slottet för 
4,3 miljoner kronor. 
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