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Att coronaviruset påverkat besöksnäringen 
i hela Sverige har knappast undgått någon. 
Det var i besöksnäringen effekterna av 
virusets framfart blev som allra tydligast 
under den första fasen. 

– När 500-personersgränsen infördes 
var det som att trycka på en knapp. 
Det blev en total inbromsning för 
i princip hela branschen. Hotell, 
restauranger, evenemangsarrangörer och 
upplevelseföretag stod plötsligt utan 
besökare, säger Christina Leinonen.

Näringslivsavdelningen har jobbat 
proaktivt sedan början av mars, och 
öppnade tidigt en företagsjour för att 
kunna ge stöd, information och svara på 
frågor. 

– Tillsammans med kommunens 
kommunikationsavdelning arbetar vi med 
kampanjen ”#Stötta Norrköping” för att 
öka kännedomen om vilka initiativ som 
genomförs i näringslivet för ökad hälsa 
och säkerhet samtidigt som vårt syfte 
är att bidra till ökad synlighet för olika 
verksamheter, berättar Christina.  

Företag som har anpassat sin verksamhet 
har uppmärksammats i just detta forum, 
exempelvis restauranger som erbjudit take-
away.  

– Inför sommaren kommer vi att 
uppmuntra till ”hemester” – och hoppas 
kunna locka hit åtminstone regionens 
invånare.

Hemester-begreppet
Hemester-begreppet föddes redan för tio 
år sedan, och är en trend som blivit alltmer 
populär. Hemester går ut på att semestra 
där du bor, det vill säga på hemmaplan. 

– 2019, när ökningen av antalet 
kommersiella gästnätter analyserades, så 
såg man tydligt att hemestertrenden var 
en viktig faktor till att antalet svenska 
gästnätter ökade. I år är plötsligt hemester 
i allas medvetande och på grund av corona 
kommer hemestertrenden få ett riktigt 
genombrott, säger Christina.

Många har ställt in sina planerade resor 
till utlandet och försöker nu hitta nya 
alternativ till att göra saker på sin semester 
på hemmaplan. 

– I år har också begreppet svemester 
börjat användas lite mer. Hemester byter 
att du gör saker på hemmaplan, svemester 
att du reser inom Sverige. 

Många är hemmablinda
Enligt Christina Leinonen har Öster-
götland i allmänhet många spännande 
utflyktsmål att erbjuda även i coronatider.

– Många är hemmablinda, men om du 
har ett öppet sinne och bestämmer dig 
för att utforska ditt län är möjligheterna 
oändliga. Vi som bor i norra Östergötland 
har ofta inte så god kännedom om södra 
Östergötland och tvärtom. Vi har 13 olika 
kommuner, alla spännande på sitt sätt och 

med olika sevärdheter och aktiviteter som 
fungerar bra att göra även i dessa tider. 

På sin egen lista över personliga utflykts-
favoriter hamnar Kolmårdsskogarna med 
Ågelsjön och Marmorbruket högt upp. 

– Jag uppskattar också skärgården och 
ett besök i Arkösund, Kopparholmarna, 
Stegeborg, Harstena eller Häradsskär är 
andra favoriter. Att göra en utflykt och titta 
på båtar i Göta kanal ger också en härlig 
sommarkänsla, kanske samtidigt som du 
köper en glass. Jag gillar även gårdsbutiker 
och det har vi många trevliga, en kopp 
kaffe samtidigt som du kan shoppa något 
är det optimala. 

Vackra omgivningar
Med sin arbetsplats mitt i Norrköpings 
industrilandskap vill Christina också lyfta 
fram de vackra omgivningarna. 

– En promenad här med Strömparken, 
Knäppingsborg och Åbackarna är ett annat 
måste.  Det kan du också kombinera med 
besök på något av våra muséer. Dessutom 
vill jag slå ett slag för vårt kulturella 
utbud på nya ställen nu när du inte kan 
besöka dem i verkligheten. Exempelvis 
Symfoniorkestern och Östgötateatern 
gör digitala sändningar av konserter och 
föreställningar.

Planerar du att semestra här i länet i 
sommar?

– Absolut! Jag har redan börjat att 
utforska nya delar av Östgötaleden och 
naturreservat där jag inte varit tidigare. 
Jag har nyligen lärt mig att vi har 47 
naturreservat bara i Norrköpings kommun. 
Självklart kommer jag även unna mig en 
del café- och restaurangbesök. På semestern 
vill jag gärna njuta av det lilla extra. Om 
restriktionerna lättar kan möjligtvis min 
hemester övergå till svemester ett par dagar, 
säger Christina.

Viktigt att gå ”all-in”
Hon poängterar att det i år är extra viktigt 
att vi går ”all-in” när vi pratar hemester. 

– Precis som om du skulle resa på en 
inbokad semesterresa ska den ultimata 
hemestern inkludera allt. Gå in i rollen, 
planera dina dagar så du inte blir sittandes 
i soffan, njut av en lyxig frukost, ge dig ut 
på upptäcktsfärd, upptäck nya och gamla 
saker, gå till glasskiosken, fika eller ät 
middag på restaurang. Eller ännu bättre – 
unna dig en hotellövernattning i din egna 
stad!

Christina Leinonen tystnar för ett 
ögonblick och fortsätter sedan:

– Glöm inte heller att ta foton! Semester 
brukar förevigas, så det måste även 
hemestern göras. Tänk att i vinter få titta 
tillbaka på en härlig hemester och minnas 
att vi ändå hade det rätt bra här hemma 
mitt under den pågående pandemin.

Fotnot: Besöksnäringen var fram till pandemin 
en starkt växande bransch som skapar 
värdefulla arbetstillfällen och också bidrar 
till en stads attraktivitet. Under den senaste 
tioårsperioden har gästnätterna i Sverige ökat 
med omkring tre procent om året i genomsnitt. 
För Norrköpings del ökade gästnätterna mellan 
2018 och 2019 med 7,1 procent, vilket var 
mer än genomsnittet för riket i övrigt. 

– Många är hemmablinda, 
men om du har ett öppet 
sinne och bestämmer dig 
för att utforska ditt län är 
möjligheterna oändliga.

En sommar 
som gjord för 
svemester 
och hemester 

I sommar talar mycket för att den traditionella  
semestern ersätts av svemester och hemester.
– Precis som om du skulle resa på en inbokad  
semesterresa ska den ultimata hemestern  
inkludera allt, säger Christina Leinonen,  
näringslivsutvecklare på Norrköpings kommun.

Christina Leinonen, 
näringslivsutvecklare, 
Norrköpings kommun.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Jennifer Sylvan



Sommaren 2020  
– hemesterns år!

Innehåll

Att våren 2020 i så stor utsträckning skulle präglas 
av bekämpningen av ett virus var det ingen som 
hade kunnat förutse. Det är mycket som har 
förändrats på kort tid, och tillvaron är inte som 
tidigare. Vi har fått en ny vardag att förhålla oss 
till, och både på näringslivsavdelningen, och inom 
kommunen i stort, arbetar vi med stora och viktiga 
insatser för att stötta och hjälpa Norrköpings 
näringsliv.

En del av det arbetet är kampanjen 
#stöttanorrköping som lyfter lokala företagares 
anpassningar för sina kunder. 

Det här numret av Norrköping växer är en annan 
del av det arbete som görs för att stötta utsatta 
branscher, och det känns otroligt viktigt. Numret 
du nu läser har temat hemester och allt du kan 
uppleva i sommar i Norrköpings kommun. Mycket 
talar för att den traditionella semestern i sommar 
ersätts att svemester - semester i Sverige, och 
hemester- semester på hemmaplan. 

Det finns många fina besöksmål i vår närhet som 
du kan läsa om. Djupviks gård i Kolmården till 

exempel, som erbjuder möjligheten att bo på 
lantgård. De fina öarna i vår ytterskärgård. Visste 
du att du kan ta dig ut i ytterskärgården med 
Skärgårdslinjen,  och bo över på någon av öarna?

KFUM och fritidsgårdarna anordnar under tre 
sommarveckor Day camp, där ungdomar får prova 
på nya aktiviteter och sporter. Det kan du också 
läsa mer om i det här numret.
Jag hoppas att Norrköping växer ger dig nya idéer 
om hur sommardagarna kan spenderas i vår vackra 
kommun. 

När hösten sedan närmar sig kommer 
näringslivsavdelningen fortsätta sitt arbete för att 
underlätta i krisens spår. Tills dess önskar jag dig 
en riktigt fin sommar, och hoppas du får många 
fina upplevelser trots rådande situation!

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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När corona bröt ut störtdök 
försäljningen för många 
restauranger. För Hamnkrogen Lindö 
blev nedgången också tydlig – men 
inte så stor och ihållande som för 
många andra.
Efter ett massivt lokalt stöd ser nu 
restaurangen med skärgårdskänsla 
fram emot sommarens högsäsong.

Hamnkrogen 
rustar för 
högsäsong

Text: Henrik Lenngren  Foto: Jennifer Sylvan

Morgan Jonsson driver 
Hamnkrogen Lindö 
tillsammans med 
Gabriel Ertas.
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En man med en dvärgtax i koppel kastar en sneglande 
blick mot Hamnkrogen Lindös glasveranda, som badar i 
sol. Samtidigt knackar det på dörren. En nyfiken kvinna 
undrar om hon, trots att det återstår tre timmar innan 
restaurangen öppnar för dagen, får komma in, titta på 
menyn och kanske spana in dagens bordsplaceringar.

Morgan Jonsson, som tillsammans med Gabriel 
Ertas – vars familj ligger bakom exempelvis Lagerqvists, 
Urban Goat, Trädgårn, pizzeria Napoli och Paus, driver 
restaurangen, är van vid uppmärksamheten.

– Trots att vi hade premiär i augusti 2018 är det hela 
tiden nya gäster som upptäcker oss. Det är inte bara 
Lindöbor som kommer hit, utan människor från hela 
länet. Tidigare i veckan var det en familj från Mjölby som 
hade googlat på ”skärgårdskrog” och hittat oss den vägen, 
säger Morgan.

I marknadsföringen har man tydligt vinklat på 
den ”citynära skärgårdskrogen”, och försökt nå ut till 
norrköpingsborna med informationen att det faktiskt 
finns en restaurang intill Bråviken blott en kvarts cykeltur 
från stadskärnan.

– Läget är ju suveränt. För mig är det ett under att det 

inte har funnits en ordentlig kvarterskrog här tidigare. 
Dessutom är allt så lättillgängligt. Man kan ta sig hit 
via cykelbanan, med bussen eller genom att lägga till i 
gästhamnen. Det enda vi saknar är väl en helikopterplatta, 
säger Morgan med ett leende.

Året var 2018 när han sade upp sig från jobbet som 
säljare på en kommersiell radiokanal för att tillsammans 
med svågern Gabriel Ertas starta upp en efterlängtad 
enhet i Lindö. 

– Då hade det inte funnits en restaurang i området 
på drygt två år. Sedan dess känns det som att vi fyllt ett 
tomrum, säger Morgan.

Stort upptagningsområde
Hamnkrogen har från början varit en uppskattad 
restaurang, inte minst bland Lindöborna själva. Vid 
öppnandet sommaren 2018 var det exempelvis fullbokat 
tre veckor i sträck. Morgan minns särskilt ett möte med 
en parant kvinna under premiärveckan för snart två år 
sedan.

– Efter middagen kastade hon sig runt på halsen på 
mig, tackade och sa: ”jag trodde aldrig att jag skulle få 

uppleva en restaurang i Lindö av det här slaget under min 
livstid”. Du ser ju på mig… jag blir alldeles blödig bara 
jag tänker på det, säger Morgan och torkar bort en tår 
från ögonvrån.

Det lokala stödet verkar ha varit starkt även under 
coronapandemin?

– Ja, verkligen. Lindöborna har verkligen stöttat oss och 
på alla sätt visat att man vill hjälpa oss och säkerställa att 
det fortsatt finns en restaurang i Lindö. Det är vi enormt 
tacksamma för.

I coronatider känner sig folk trygga i sina 
hemkvarter?

– Så är det. Lindöborna var tidiga med att anamma 
”support your local”-trenden och är enligt oss ett 
föredöme för hur man stöttar lokalt. Man skulle kunna 
dra en parallell med lanthandeln: man förstår att det inte 
räcker att gå och köpa mjölk för att sedan storhandla på 
City Gross. Då överlever inte lanthandeln. Detsamma 
gäller för restaurangen.

Ett område att upptäcka
I sommar talar mycket för att Hamnkrogen Lindö blir ett 
besöksmål i sig. Gösfiléer ska avnjutas, pizzor ska gräddas, 
glassar ska smälta i solen. Enligt Morgan Jonsson, som 
innan radiosvängen skaffat sig en gedigen bakgrund i 
restaurangbranschen, finns det utrymme för fler aktörer i 
området som kan locka turister och norrköpingsbor.

– Vi är grannar med den nya äventyrsgolfbanan som 
byggs, men det finns potential för så mycket mer. Framför 
mig ser jag mig exempelvis en filial till fiskrökeriet i 
Arkösund och en sjömack. Det är ett fantastiskt område 
som fler borde upptäcka.

– Läget är suveränt. För mig är 
det ett under att det inte har 
funnits en ordentlig kvarterskrog 
här tidigare.

visit.norrkoping.se

Norrköping
KRYSSA FÖR DET DU GJORT I

Badat bastu i  
Glotternskogen

Vandrat 10 km runt
Ågelsjön

Promenerat vid  
Rhododendrondalen

Besökt en eller flera 
gårdsbutiker i Norrköping

Badat eller paddlat kajak  
i Norrköpings skärgård

Spelat frisbeegolf i 
Folkparken

Sett hällristningarna 
på Himmelstalund

Vandrat genom 
Industrilandskapet

Utforskat Löfstad Slott

Fågelskådat i  
Svensksundsviken

Tränat i något av  
Norrköpings utegym

Besökt Kolmårdens 
djurpark

Sett en utställning  
hos Arbetets museum

Shoppat eller fikat i 
kvarteret Knäppingsborg

#iNorrköping

Inspirera och bli inspirerad!



För att locka fler turister till Östergötland 
pågår ett arbete med att utveckla 
Östgötaleden. Positivt för besöksnäringen 
på landsbygden – med nya jobb och bättre 
förutsättning att bo kvar – och nya 
möjligheter för entreprenörer inom 
naturturism.

Med sin dramatiska natur och vildmarkskänsla har 
Östgötaleden i Kolmårdsskogarna pekats ut av Region 
Östergötland som ett av två områden i länet med särskilt 
stor potential att locka besökare. 

– Vi på Norrköpings kommun är jätteglada att 
regionen har valt oss för hållbar destinationsutveckling 
för vandringslederna, säger Marie Landh, friluftsstrateg på 
Norrköpings kommun, som deltar i projektet. 

Det är i projektet ”Östgötaleden som hållbar vandrings-
destination”, med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket, 
som arbetet med att utveckla Östgötaleden nu tagit fart.

– Med den vackra naturen som finns här finns en stor 
potential att locka turister. För att turistföretag ska våga 
satsa så måste lederna finnas, och de måste känna en 
trygghet i att de finns kvar i flera år för att våga satsa, säger 
Josefine Schön, projektledare på Visit Östergötland, en del 
av Region Östergötland som är huvudman för leden.

Sveriges längsta låglandsled
Med sina 140 mil är Östgötaleden en av Sveriges längsta 
låglandsleder. De 140 milen är indelade i olika etapper  
och i dag finns omkring 100 olika med varierade längder 
och svårighetsgrad. Varje kommun ansvarar för ledens 
skick i sitt område med hjälp av skötselföreningar. 
Projektet har blivit startskottet för kommunens  
eget arbete med att kvalitetssäkra leder som finns  

här, ett arbete som kommer pågå i flera år. 
– Det är ett arbete som tar sin tid. Det här arbetet gör 

vi tillsammans med våra skötselföreningar som vi har på 
Östgötaleden. De gör ett hästjobb om hjälper till med till 
exempel skyltning av leder, säger Marie Landh.

Hade en upprustning av den här storleken varit 
möjligt utan skötselföreningarna?

– Nej, det hade det inte varit. Då hade vi nog inte 
kunnat göra det.

Tydligt fokus på projektet
”Östgötaleden som hållbar vandringsdestination” är ett av 
12 projekt inom vandrings- och cykelturism som får stöd 
av Tillväxtverket för att utveckla leder på landsbygden. 
Sammanlagt rör det sig om tio miljoner kronor för insatser 

Östgötaleden 
ska locka 
fler turister 

Text och foto: Sandra Virro

– Trenden pekar på att det är den 
typen av vandringsleder som  
människor vill ha. Man föredrar  
att gå runt framför att gå från  
punkt A till punkt B.
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Marie Landh, friluftsstrateg på Norrköpings kommun.

Josefine Schön, projektledare på Visit Östergötland.



under 2020. Och projektet har ett tydligt fokus, berättar 
Josefine Schön.

– Vårt fokus är att utveckla Östgötaleden för att göra 
den mer intressant. Vi tittar på hur Östgötaleden kan bli 
en reseanledning på vissa platser och vad som behöver 
göras för att det ska bli verklighet. En viktig del i arbetet 
är att få till ett långsiktigt tänk hos kommunerna gällande 
vandringsleder. Vilken ambitionsnivå ska det ligga på, 
vad behöver göras, vem gör vad och vad får det kosta, 
är exempel på saker som vi tittar på, säger Josefine och 
fortsätter:

– De pengar och den planering man lägger ner på 
bra vandringsleder får man förhoppningsvis tillbaka 
genom bättre folkhälsa och turister som spenderar pengar 
hos lokala företag och skapar arbetstillfällen som ger 
skatteintäkter.

Fler rundslingor
I projektet jobbar man utifrån besökarens, företagens, 
miljöns och lokalsamhällets behov med målsättningen 
att dels skapa en tillgänglig, trygg och intressant led, 
dels kunna erbjuda de faciliteter och infrastruktur som 
besökare efterfrågar. Dessutom ser man över möjligheten 
att göra fler rundslingor på leden, alltså leder som slutar på 
samma plats som de börjar.

– Trenden pekar på att det är den typen av 

vandringsleder som människor vill ha. Man föredrar att 
gå runt framför att gå från punkt A till punkt B. På en del 
sträckor kan det behöva skyltas lite bättre också, berättar 
Josefine Schön.

Samtidigt pågår arbetet med att synkronisera all 
information om Östgötaleden. I nuläget finns flera 
informationskanaler att ta del utav. Målet är också ta fram 
utskriftsvänliga kartor som hjälp för att orientera sig ute i 
naturen. 

– Östgötaleden har inga tryckta kartor, men vi håller på 
att ta fram ett par pdf:er över vissa områden som man själv 
kan skriva ut, berättar Josefine Schön. 

På nätet finns digital information kring vissa av lederna, 
men Josefine påtalar att en fysisk karta kan fylla en annan 
funktion.

– Det är inte säkert att man har täckning överallt i 
skogen, då kan det vara väldigt skönt att ha en karta i 
handen, säger hon. 

Stor variation
Östgötaleden erbjuder stor variation i allt från en 
enklare vandring och dagsturer till riktiga äventyr 
och vandringspaket med övernattning på hotell. 
Redan under sommaren 2020 är ambitionen att ha 
sex leder i Kolmårdenområdet, norr om Norrköping, 
kvalitetssäkrade genom bättre digital information på 
hemsidan ostgotaleden.se. Informationen är uppdaterad 
med bra tydliga ledbeskrivningar, nytagna foton samt 
utskriftsvänliga pdf:er med kartor och beskrivningar. 
Genom att använda kartan på ostgotaleden.se och ha sin 
position påslagen, är det enkelt att hitta längs leden, och 
du vet exakt var du befinner dig. Men ta gärna med en 
power bank om din telefon slukar batteri, och tänk på 
att det ibland kan vara dålig täckning i vissa områden 
(beroende på operatör). Och glöm inte att det till din 
rättighet att vistas i naturen följer vissa skyldigheter.

– Inte röra, inte förstöra. Man ska lämna ett så litet 
fotavtryck som möjligt i naturen, det ska inte märkas att 
man varit där, säger Josefine Schön.

Glöm inte att använda #ostgötaleden i sociala medier. 

Fakta om Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den 
svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka 
på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar 
blommor eller gör något annat i naturen.

Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men 
vissa växter är fridlysta och de får du inte plocka. Särskilda 
regler gäller i nationalparker och naturreservat.

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att 
inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp 
tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk 
eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv men 
allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld. 
I reservatsområden får du endast elda i angjord eldstad. 

Håll hunden under extra stor uppsikt mellan 1 mars till 
20 augusti när ni är ute i naturen för att skydda de vilda 
djuren, både däggdjur och fåglar, när de får sina ungar. 
Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av 
jaktförordningen. Beslutet kan gälla såväl under tiden 1 
mars - 20 augusti som annan tid på året. Kopplingstvång 
gäller till exempel i en stor del av Östersjökustens skärgård.

I skyddade områden, exempelvis i nationalparker eller 
naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda 
natur och kultur. Bestämmelserna kan innebära att 
allemansrätten är begränsad. Men ibland kan den också 
vara utökad.
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Tips på vackra vandringsleder
i Kolmårdenområdet:

Upptäck Ågelsjöområdet med utgångspunkt från 
Hultsbruk:

Ågelsjön runt 
Längd: 10 km 
Svårighetsgrad: Medelsvår/utmanande vandring.
Beskrivning: Dramatiska klippor, klar sjö och orörd skog 
har gjort Ågelsjön runt till en klassisk vandringsled. Bitvis är 
vandringen utmanande.

Stora Namnsgölen runt
Längd: cirka 11 km 
Svårighetsgrad: Medelsvår/utmanande vandring.
Natur: Delar av leden går i Rödgölens naturreservat med 
vacker ”John Bauer-skog”. 

Björkviken runt 
Längd: cirka 12 km 
Svårighetsgrad: Medelsvår vandring.
Natur: Varierad naturupplevelse.

Andra sträckor i Kolmårdenområdet:

Stora Älgsjön runt 
Längd: Cirka 9 km
Svårighetsgrad: lätt vandring.
Beskrivning: En sjönära vandring med mycket vacker skog. 

Getåravinen med Korpsklint 
Längd: 7 km 
Svårighetsgrad: Medelsvår vandring.
Beskrivning: Klassiska Getåravinen i kombination med 
hänförande utsikt från Korpsklint över Bråviken. 

Marmorbruksleden 
Längd: 10 km
Svårighetsgrad: Medelsvår/utmanande vandring.
Beskrivning: Klassisk vandring med vacker utsikt över 
Bråviken. 

Mer information hittar du på www.ostgotaleden.se
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Scanna med din smartphone eller besök
foretag.ostmedia.se för mer information.



Kommunikation som står ut från bruset
är nyckeln till att leverera bäst eeekt.

Tillsammans med vår inhouse-byrå Fluid
hjälper vi dig med; film, foto, ljud,

formgivning, webbdesign, copywriting, 
grafisk produktion, grafiska profiler

och och mycket mer.

Scanna med din smartphone eller besök
foretag.ostmedia.se för mer information.
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Mysigt, avslappnat och avskalat – men ingen fine dining. På stenkastavstånd från 
Strömmen vill Gamla bryggeriets ägare Nathalie Salibson nyansera bilden av sin restaurang:
– Vi vill vara som en förlängning av gästernas vardagsrum, säger hon.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Jennifer Sylvan

Hon uppmanar östgötar 
att turista på hemmaplan

– Jag tror att det blir en 
rätt bra sommar ändå; att 
många östgötar stannar 
kvar i länet och gynnar 
företagen genom att ta  
tillvara på sommaren så 
gott det går.

I taket på Gamla bryggeriet fungerar två mäktiga 
kristallkronor som nödvändiga ljuskällor i det dunkla 
förmiddagsskimret. Ännu återstår det några timmar tills 
restaurangen ska öppna för dagen, och utanför fönstren 
hukar en grupp förskolebarn under pilar av hagel som 
störtar ned från himlen. Celsius mätare kryper nätt och 
jämnt över nollstrecket.

Att det är maj verkar vädergudarna inte begripa. Å andra 
sidan har mycket varit uppochnedvänt våren 2020.

– Men vi har fått mycket stöd av våra gäster och vill 
verkligen rikta ett stort tack till dem. Det är tydligt att de 
vill supporta oss på olika sätt för att vi ska finnas kvar även 
i framtiden, säger Nathalie Salibson.

Som ägare och restaurangchef för Gamla bryggeriet 
har hon som så många andra i branschen påverkats av 
coronapandemin. Men med en entreprenörs rastlöshet och 
inbyggda optimism har hon ändå valt att se saker och ting 
från den ljusa sidan.

– Jag tror att det blir en rätt bra sommar ändå; att 
många östgötar stannar kvar i länet och gynnar företagen 
genom att turista på hemmaplan. Det gäller bara att ta 
tillvara på sommaren så gott det går, säger Nathalie.

Vinprovning istället för ölbryggning
Sedan 2013 är det hon som driver restaurangen på 
Sandgatan. Byggnaden som sådan har anor från 1700-talet 
och restaurangen, krogsalen och bakfickan är huskroppar 
som byggts under olika sekel. 

– En man firade sin 95-årsdag hos oss, och berättade 
att han i ungdomen drack den sista ölslatten innan man 
slutade brygga öl i huset, säger Nathalie.

Nuvarande ägare gör sitt för att hedra arvet, bland annat 
genom egna ölprovningar och genom att ta fram ett eget 
öl (Bryggeriets lager). I år har man lanserat en ny tappning 
på just detta öl.

– Vinprovningar håller vi annars i desto oftare. Det 
bästa när man provar vin är att ingenting är ”fel”. Alla 
uppfattar smakerna individuellt, säger Nathalie, som 2017 
utbildade sig till sommelier.

Lyckad satsning på egen bakficka
Branschen har hon varit trogen i princip hela sitt 
yrkesverksamma liv. Via kaféer, restauranger och 
våffelmakerier har hon de senaste sju åren hittat hem på 
Gamla bryggeriet.

– När vi öppnade 2013 förutsatte många att vi var 
en fine dining-restaurang. Den stämpeln har vi sedan 
dess försökt tvätta bort. Vi vill att folk ska se oss som ett 
schyst, spontant och avslappnat ställe med klass. Likväl 
som man kan boka en födelsedagsmiddag kan man gå 
hit i mysbyxorna och dela på en plocktallrik efter att ha 
promenerat med vännerna runt Strömmen, säger Nathalie.

Satsningen på en egen bakficka, med lounge och 
bar, har snabbt blivit en populär anhalt för många 
Norrköpingsbor. Tanken är att bakfickan ska vara en slags 
förlängning på det egna vardagsrummet. Ett ställe utan 
krångel och konstigheter där man kan smita in och ta sin 
favoritdrink innan man ger sig ut i nattlivet.

– Våra gäster ska känna att de kan umgås och samtala 
ifred med kompisar här istället för att sitta hemma. 
I vanliga fall arrangerar vi spelningar någon gång i 
månaden, men då är det ganska nedtonat och lugnt.

Nathalie beskriver sig själv som serviceinriktad, som en 
lite otålig entreprenör som vägrar låsa in sig på ett kontor 
och ”pyssla med siffror”.

– Den sociala kontakten med gästerna ger mig så 
mycket tillbaka. Det är det jag brinner för.

Natalie Salibson, ägare 
och restaurangchef för 
Gamla bryggeriet.
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Som Sveriges längsta besöksmål erbjuder 
Göta kanal något för alla – betrakta dess 
aktivitet på avstånd när du njuter av en glass 
vid något pittoreskt kafé, vandra eller cykla 
utmed kanalen, eller varför inte kasta loss och 
åka åtminstone en bit av sträckan med båt?

Det har gått närmare 190 år sedan Göta kanal 
invigdes med kanonsalut av självaste Sveriges 
konung Karl XIV Johan med familj i Mem. 
Sedan dess har den totalt 19 mil långa kanalen, 
som löper tvärsigenom landet, fascinerat och 
besökts av många. Varje år tar tre miljoner 
människor del av kanalen på olika sätt – genom 
längre semestrande eller bara över dagen. 

– För mig som Norrköpingsbo har en glass i 
Söderköping alltid varit förknippat med Göta 
kanal. Jag tror att många som bor i närheten 
av kanalen har sin särskilda plats som man ofta 
återvänder till, men det finns massor av nya 
saker att uppleva efter varje hörn, säger Magnus 
Hollwin, marknads- och kommunikationschef 
på AB Götakanalbolag.

Cykla på dragvägen
Ett av de enklaste sätten att njuta av kanallivet 
är att cykla på den gamla dragvägen längs Göta 
kanal. Totalt rör det sig om 87 km bilfri väg 
där du lätt kan välja en kortare cykeltur eller en 
längre cykelsemester. 

– På flera platser finns cyklar att hyra, på dem 
kan man ta sig längre eller kortare sträckor och 
stanna till längs vägen, där det finns flera trevliga 
kaféer och matställen, säger Magnus Hollwin.

Göta kanal har många olika ansikten och 

landskapet skiljer sig avsevärt åt mellan dess 
början och slut. Vad som är början respektive 
slutet råder det delade meningar om, men vare 
sig vistelsen inleds i någon av dess ändrar eller 
någonstans på dess mitt, blir utflykten något 
som passar de flesta.

– Förutom den aktiva utflyktsmöjligheten som 
Göta kanal erbjuder får man ett stycke svensk 
kulturhistoria och andra intressen uppfyllda. I 
Bergs slussar finns till exempel en av Sveriges 
mest fascinerade innovationer, säger Magnus 
Hollwin och berättar om Carl Johans slusstrappa 
som med sina sju slussar är Göta kanals största 
slusstrappa. Ovanför trappan ligger gästhamnen 
och därefter kommer en dubbelsluss. Totalt 
lyfts eller sänks båtarna 28,8 meter till eller från 
Roxen.

Kravlöst att besöka kanalen
Att besöka kanalen är kravlöst. På egen hand 
kan du titta förbi som hastigast, men om du vill 
finns det mängder av färdigsnickrade paket – 
både på land och på kanal. Det går också bra att 
paddla i kanalens lugna vatten, men du får in 
slussa i en kanot.

– Det är av säkerhetsskäl man inte får slussa 
i kanoten, berättar Magnus Hollwing och 
fortsätter:

Text och foto: Sandra Virro

Upptäck 
Göta kanal 
i sommar 
– på nya sätt

Magnus Hollwin, marknads- och kommu-

nikationschef på AB Götakanalbolag.
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– Vill man färdas 
på kanalen men 
saknar egen båt 
så gör man det 
enklast med 
någon av våra 
passagerarbåtar.

– Vill man färdas på kanalen men saknar egen 
båt så gör man det enklast med någon av våra 
passagerarbåtar. Det finns också möjlighet att 
hyra charterbåtar, en båt för hela familjen.

Vad tycker du är bäst med Göta kanal?
– Det är nog att den erbjuder något för alla, 

Göta kanal har blivit så mycket mer för mig nu 
när jag har sett mer av den, än bara en glass i 
Söderköping.

På www.gotakanal.se hittar du all information 
du behöver om att semestra vid Göta kanal.
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Kanalmagasinets 
nya ägare satsar 
stort på maten
Det var slumpen som tog det unga paret till Kanalmagasinet i 
Mem – nu satsar de på att utveckla verksamheten och på sikt 
hålla öppet året runt. ”Hjärtat i vår verksamhet kommer vara 
maten”, säger Hjalmar Olofsson, en av de nya ägarna. 

Text och foto: Sandra Virro

Foto: Emelie Petré



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 15

Det nästan 200-åriga Kanalmagasinet 
intill Göta kanal i Mem användes 
ursprungligen som magasin åt olika 
firmor, men har på senare år drivits 
som vandrarhem och restaurang. 
Sedan mars drivs det gamla magasinet 
av Hjalmar Olofsson och Emmy 
Andersson, som båda tröttnade på att 
göra karriär i Stockholm.

– Vi har egentligen alltid känt, 
på varsitt håll, att vi vill driva eget. 
Att jobba för oss själva, säger Emmy 
Andersson. 

Kärlek vid första ögonkastet
Att det blev just Kanalmagasinet som 
skulle få paret att satsa tillsammans är 
en slump.

– Vi tittade mest runt på skoj, men 
när vi kom hit var det kärlek vid första 
ögonkastet, säger Emmy.

Hjalmar tar vid:
– Vi såg stor potential i den 

här byggnaden! Vi såg att våra 
affärsområden kunde förenas här, vi såg 
utvecklingsmöjligheten och den goda 
grunden som byggts upp av tidigare 
ägare. 

De nya ägarna har en klar bild 
av vad som kommer vara bärande i 
verksamheten.

– Maten, säger de och tittar på den 
relativt nyanställda kökschefen Nayer 
Kalmelid.

Nayer har arbetat som kock sedan 
han tog studenten 2008 och ser fram 
emot sin nya roll.

– När jag träffade Hjalmar och 
Emmy sade det klick direkt. Platsen är 
otroligt vacker och jag vill ha ett större 
ansvar också, så det känns jättebra, 
säger Nayer.

Fokus på klassiska rätter
I restaurangen, som serverar både 
lunch och middag, blir det fokus på 
klassiska vällagade rätter gjorda på bra 
råvaror. 

 – Det blir mat lagad med mycket 
kärlek. Vi strävar efter att bara använda 
oss av lokalproducerade råvaror, i det 
minsta ska vi ha svenska råvaror, säger 
Hjalmar och tillägger:

– Ju närmare sommaren vi kommer 
desto mer närodlade grönsaker och 
potatis kan vi servera våra gäster.

Förutom restaurang och vandrarhem 
har den anrika byggnaden också en 
historia av att fungera som plats för 
bröllop och fest, så ska det fortsätta. 
Och paret vill ta det till nya höjder.

– Vi har isolerat i festsalen, vilket 
är en del i ledet att vi vill öppna upp 
det här på helårsbasis och inte bara på 
säsong.  I och med coronapandemin 
har vi dragit lite i handbromsen, men 
på sikt är målet att det kommer att 

gå att besöka Kanalmagasinet året 
runt. Restaurangen kommer att vara 
hjärtat i all verksamhet vi kommer 
att bedriva, säger Emmy som har 
en bakgrund i eventbranschen i 
Stockholm och har målbilden att 
förvandla Kanalmagasinet till etablerad 
konferensanläggning.

Är det främst båtgäster ni vill 
locka?

– Nej, vi kommer satsa på att få hit 
våra gäster landvägen, båtarna blir 
förstås ett plus, säger Hjalmar.

Hur blir det att jobba ihop för er 
som är ett par?

– Jag känner att jag aldrig hade 
kunnat göra det här med någon annan 
än Hjalmar, säger Emmy.

– Jag känner precis samma sak för 
Emmy. Vår styrka ligger nog i att vi 
är bra på att kommunicera, det måste 
man nog vara, säger Hjalmar.

Emmy Andersson och Hjalmar Olofsson, Kanalmagasinets nya ägare.

Kökschefen Nayer Kalmelid på Kanalmagasinet.

– Ju närmare sommaren 
vi kommer desto mer 
närodlade grönsaker och 
potatis kan vi servera 
våra gäster.



Text och foto: Sandra Virro
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Det var förra våren som den tidigare ägaren vände sig 
till Pia med frågan om hon var intresserad av att ta över 
och driva restaurangen och lanthandeln i Arkösund. 
Butik och restaurang kom i ett paket och eftersom Pia 
har erfarenhet från båda branscher skulle hon passa bra.

– Vi har länge tänkt på att vi vill köpa och driva 
något vid kusten när vi blir äldre, säger Jeppe tagit 
tjänstledigt från sin tjänst som vårdenhetschef på 
Universitetssjukhuset i Linköping.

Pia fortsätter:
– Planen var att göra det när barnen var utflugna, 

eftersom det innebär så mycket jobb, men när den 
tidigare ägaren kom och frågade så kände vi ändå att vi 
blev lite nyfikna. Vi åkte och tittade tillsammans med 
barnen och de blev mer sålda än oss!

Kom igång snabbt
Den första april tog familjen över verksamheten och 
redan en vecka senare var de igång.

– Normalt brukar de öppna i maj, men med 
anledning av coronaläget ville vi komma igång snabbt. 
Många har valt att flytta ut till sina sommarhus tidigare 
i år. För vår del har det inneburit en något bättre start 
än väntat, eftersom kunderna har funnits här ute och 
förstått värdet i att stötta sina lokala företag, säger 
Jeppe.

Kommer butik och restaurang att drivas på samma 
sätt som innan?

– En tydlig förändring som vi har gjort ganska 
direkt är det här med varuleveranser. Vi plockar ihop 
varor åt de som bor på öarna och levererar med hjälp 
av Östgötatrafiken. Vi tog det steget med anledning 
av coronaviruset, men vi får se om det är något vi har 
möjlighet att fortsätta med. Det har slagit väldigt väl ut, 
säger Jeppe som berättar att det också går att hämta sina 
varor i anslutning till butiken.

Satsar på okalproducerat
I både restaurang och butik väljer man att satsa hårt på 
lokalproducerade produkter.

– Det gjorde tidigare ägare också, men det är något vi 
utvecklat ännu mer och kommer att fortsätta utveckla, 
det är något vi ser en hög efterfrågan på, säger Pia.

Restaurangmenyn har slipats till och fått tillskott 
av flera vegetariska och veganska alternativ. Man vill 
dessutom vara med och bidra till Arkösunds liv och 
rörelse genom att anordna aktiviteter och händelser i 
restaurangen.

– Flera dagar i veckan kommer vi att ha alltifrån 
musikquiz och uppträdanden till ölprovning, berättar 
Pia.

Och som om inte restaurang och butik vore nog har 

De gjorde drömmen verklig 
– driver eget i skärgården
När frågan om att ta över och driva både 
restaurang och lanthandel i Arkösund 
plötsligt kom, tog Jeppe och Pia Zandén 
från Linköping chansen. ”Vi har haft den 
här drömmen länge”, säger Jeppe.
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Ombord på skärgårdsbåten 
M/S Svanö får du en glimt av 
hela den östgötska skärgården 
innan du stiger i land på resans 
slutdestination: Harstena – en 
riktig skärgårdspärla med unik 
historia. 

På två och en halv timma åker du med den gamla 
ångbåten Svanö mellan Arkösund och Harstena. Trots 
att ångmaskinen plockades bort för många år sedan blir 
en båtresa med en klassisk skärgårdsbåt något speciellt. 
Det tycker Magnus Lindkvist som i fjol investerade i två 
före detta ångbåtar från slutet av 1800-talet.

– Jag tycker att de här äldre båtarna är väldigt 
charmiga. De är såklart mer jobb att underhålla dem, 
men upplevelsen ombord blir trevligare. Eftersom de 
går långsammare hinner man ta in det man passerar 
och får en annan upplevelse under resan, säger Magnus 
Lindkvist, ägare på Skärgårdskompaniet vars båtar 
trafikerar Skärgårdslinjen.

Byggdes som bogserbåt
M/S Svanö byggdes som bogserbåt 1899 och har 
tjänat som just bogserbåt större delen av sitt liv. Så 
sent som 2008 byggdes hon om till den passagerarbåt 
hon är idag. Ombord på Svanö finns normalt plats för 
63 personer, men i sommar och på grund av rådande 
coronapandemi har man sänkt antalet till max 50 
personer.

– Vi har även uppdaterat städrutinerna ombord och 
följer myndigheternas rekommendationer noga. Vi 
hoppas att alla som vill åka ska få kunna få en plats 
och om allt går åt rätt håll kanske vi hinner ändra 
begränsningen innan sommaren är slut, säger Magnus 
Lindkvist. 

På sin färd till och från Harstena passerar Svanö de tre 
skärgårdarna som finns i Östergötland, var och en med 
sin charm.

– Arkösund och Arkösunds skärgård var länge en 

plats för Norrköpings societet att vistas på, vilket 
präglar ortens villabebyggelse. Sankt Anna är mest känd 
för sin finskurna skärgård med många små, låga skär 
och många öar och holmar, perfekta vatten för paddling 
egentligen. Gryts skärgård har lite större öar i jämförelse 
med Sankt Anna, med flera små skärgårdsbyar, berättar 
Magnus.

Oskiftad by
Ön Harstena, känd både för den välbevarade 
skärgårdsmiljön och för den säljakt som bedrevs på ön 
förr, ligger i Gryts norra skärgård. Öns bebyggelse har 
kvar karaktären av oskiftad by och här kan man känna 
historiens vingslag när man strövar omkring. Man kan 
titta på de sevärda röda näckrosorna, bada, köpa rökt 
fisk i rökeriet eller nybakta bullar i byns bageri. Här 
finns också en skärgårdskrog som serverar lunch under 
tiden som båten stannar vid ön. 

– Vill man stanna längre finns stugor att hyra över 
natten, annars åker man tillbaka till fastlandet efter ett 
par timmar på ön, säger Magnus Lindkvist.

Skärgårdsbåt till Harstena kan du även åka från 
Tyrislöt och Fyrudden.

Åk med skärgårdsbåt till 
Östgötaskärgårdens pärla 

– Tidigare fanns bara 
en liten glasslucka här. 
Vi kände att det 
saknades ett kafé i 
vår verksamhet.

Pia och Jeppe Zandén gjorde drömmen verklig och 

driver nu restaurang och lanthandeln i Arkösund.

familjen även startat ett fik i lokalerna.
– Tidigare fanns bara en liten glasslucka här. Vi 

kände att det saknades ett kafé i vår verksamhet, 
säger Pia.

Säsongen håller på tills den sista augusti, men 
det verkar inte helt säkert att deras verksamhet 
stannar av helt då. 

– Vi för en dialog med Arkösunds 
intresseförening för att hitta någon form av 
service till de fastboende härute. Att ha öppet 
året runt är inte ekonomiskt försvarbart, men det 
finns ju andra lösningar som vi tittar på. Där är 
inget klart ännu, säger Jeppe.

Att det inte blir någon semester i sommar är 
inget som bekommer. De kallar valet att satsa här 
för en ny livsstil. Att lotten föll just på Arkösund 
som plats för att infria sin dröm hade mycket att 
göra med den potential de ser i området.

– Arkösund är en pärla! En av anledningarna 
till att vi vågade satsa på det här, är för att 
Norrköpings kommun har en bra plan och vill 
utveckla den här delen. Vi ser att det kommer att 
växa och det bidrog förstås till att vi vågade satsa, 
säger Jeppe Zandén. 

Mer info

För mer info och bokning: www.skargardslinjen.com

Information om Harstena: www.harstena.se
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Det började med två rum 
och ett litet bed and 
breakfast.
Knappt två decennier 
senare är Felicia Eriksson 
hotelldirektör i kvadrat 
– och med visionen att 
alla gäster ska känna sig 
sedda.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Jennifer Sylvan

Felicia Eriksson, hotelldirektör på Södra hotellet.

– Många upplever att de blir sedda 
när de övernattar på små hotell, där 
man inte bara blir expedierade utan 
faktiskt också får en kontakt med 
personalen.

Den förföriska doften av nybakat bröd 
sprider sig när Felicia Eriksson dukar fram 
de sista faten på frukostbuffén på Södra 
hotellet. Som hotelldirektör ser hon det 
som en självklarhet att samtidigt hälsa och 
småprata med de gäster som slagit sig ned 
i matsalen.

– Många upplever att de blir sedda när 
de övernattar på små hotell, där man inte 
bara blir expedierade utan faktiskt också 
får en kontakt med personalen. Och just 
det är nog mitt vinnande koncept, att jag 
faktiskt bryr mig om dem som bor här, 
säger Felicia.

I den pampiga patriciervillan i hjärtat 
av Södra promenaden har det bedrivits 
hotellverksamhet sedan 1980, men det 
stora lyftet har kommit först de senaste 
åren. I ett halvår, i skarven mellan 2017 
och 2018, var hotellet helt stängt för 
renovering. Samtliga 23 rum har sedan 
dess fått nytt utseende, och badrummen 
har moderniserats. 

– Det har blivit ett ordentligt och 
välbehövligt ansiktslyft. Alla rum är 
individuellt inredda med olika färger 
och tapeter. Känslan jag vill förmedla är 
att man delvis ska komma bort från den 
”vanliga” hotellupplevelsen.

Hotelldirektör av en slump
Som liten fanns knappast ”hotelldirektör” 
överst på listan över drömyrken när Felicia 
Eriksson blickade framåt mot vuxenlivet. 
Men efter att ha jobbat som informatör 
på SON och Östgötateatern, och som 
informationschef på Arbetets museum, 
hamnade hon i branschen lite av en slump. 

– Allt började med att jag och min 
man på fritidsbasis startade ett bed and 
breakfast i vårt eget hus i Kneippen. Vi 
insåg att huset var för stort, och viljan 
till att arbeta med service fanns nog där 
underliggande utan att jag egentligen hade 
sett eller tänkt på det, säger Felicia.

Hon har basat över Borgs villahotell i 
Kneippen sedan 2011. De två bed and 
breakfast-rummen finns fortfarande kvar, 
men har med tiden kompletterats med 
ytterligare sex hotellrum. 

– Vi erbjuder inga konstigheter – bara 
sköna sängar, god frukost och stort hjärta. 
Vi är förmodligen det minsta hotellet i 
stan.

Pusselbitarna föll på plats
2007 såg Felicia Eriksson sin chans att 
utöka verksamheten. I några år hade hon 
haft problem att möta efterfrågan, och 
tankarna låg och grodde: leta ny fastighet 
att renovera eller bygga ut i Kneippen?

– När vi fick frågan om vi ville överta 
Södra hotellet föll pusselbitarna på plats. 
Nu har vi ett cityhotell nära stan och ett 
hotell lite utanför citykärnan. På så sätt 
kan vi attrahera många olika typer av 
gäster, säger Felicia.

Varken på Södra hotellet eller på Borgs 
Villahotell finns restaurang, bar eller 
lounge – fokus ligger på den familjära 
upplevelsen. En slags känsla av att man är 
hemma, men ändå borta.

– Även om vi vanligtvis har bra tryck på 
bokningarna är vi inga hotell som skapar 
en reseanledning till Norrköping i sig. 
Däremot ser vi oss som bra komplement 

till stan. Vi tillhandahåller boende så att 
folk faktiskt kan resa till Norrköping, säger 
Felicia.

Under coronakrisen har hotellbranschen 
varit en av de branscher som drabbats allra 
hårdast, men det finns ljusglimtar.

– Jag hoppas på att det blir en sommar 
när svenskar väljer att semestra i landet. 
Många har varit hemma och isolerade 
så länge, och behöver lite ombyte. Då 
behöver man inte resa så långt. Det 
kan räcka att förflytta sig en liten bit – 
exempelvis till grannkommunen.

Norrköping – en publikdragare
Felicia Eriksson lyfter fram Norrköping 
som en bra turiststad, där man utan 
svårighet kan ”hålla sig flytande” med 
aktiviteter i några dagar.

– Kolmårdens djurpark är en stor 
publikdragare, och brukar kunna generera 
besökare en eller flera hotellnätter. Men vi 
har även en fin skärgård och natur alldeles 
runt husknuten. Alla upplevelser behöver 
egentligen inte vara så spektakulära. 
Ibland kan det räcka gott med en annan 
gata, en annan skogsglänta och en annan 
restaurang. 

Det plingar till i hotellets boknings-
system. En ny gäst har aviserat att hen 
kommer på besök till helgen.

– I år hade vi tänkt växla upp ytterligare, 
men nu är fokus på att harva oss igenom 
krisen. Visst tär det på motivationen och 
energin. Å andra sidan är varje bokning 
ännu mer omhuldad än tidigare. Mina 
hotellgäster betyder så mycket för mig. 

”Vi ser oss
som ett bra
komplement
till stan”
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visit.norrkoping.se
Utforska Norrköping med ett klick

Välkommen till Norrköping i sommar!

Ny webb. Välkomnande. Inspirerande. Tydlig. Tillgänglig.

Nazismen i Norrköping - då och nu

och

Sagt av besökare:

”Bra utställning, 
alla borde se den.”

”Viktigt ämne, då 
som nu.”

”Vi måste lära av 
historien.”

Besöksrekord

Gratis entré. Visas till den 22 augusti 2021



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS20

”Perfekt för blandade 
familjer som vill ha 
en fysisk utedag”

Sörsjöns Äventyrspark



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 21

Vid Sörsjön kan du ta en cykeltur mellan 
trädstammarna eller balansera på 20 meters 
höjd. Sedan starten, för 12 år sedan, har Sörsjöns 
Äventyrspark växt både på höjden och bredden.

Text och foto: Sandra Virro  

Lillemor och Anders Rylén startade Äventyrsupplevelser 
vid Glottern utanför Norrköping 1995. Med ett liv av 
vildmarksäventyr från alla delar av världen bakom sig, arbetar 
de nu för att ge fler möjlighet att komma ut i naturen och testa 
sina gränser. 

2008 började de bygga Sörsjöns Äventyrspark som har 
utvecklats till att bli Sveriges största samling höghöjdsbanor och 
linbanor. Det började med sex banor och har nu växt till 21 
banor med varierande svårighetsgrad. 

– Högsta banorna är 20 meter upp i luften, och de är riktigt 
tuffa både psykiskt och fysiskt, säger Anders Rylén som driver 
äventyrsparken tillsammans med sin fru Lillemor.

Ökat intresse
Förra året hittade över 10 000 besökare hit och för varje år som 
går ser makarna ett ökat intresse för den här typen av aktivitet.  

– Det finns lätta banor som passar de minsta barnen och 
höjdrädda så det är perfekt för blandade familjer som vill ha 
en fysisk utedag. Jag tror att det är därför många hittar hit, det 
passar hela familjen, säger Anders Rylén.

För enkelhetens skull har banorna märkts precis som 

slalombackar – från grönt till svart. Dessutom har märkningen 
gult (barnvänlig) tillkommit. Samtliga banor består av sex-tio 
hinder, eller utmaningar om man så vill, som man ska ta sig 
förbi.

– När man kommer får man låna skyddsutrustning och vi 
håller en 20 minuter lång instruktion. När vi ser att man har 
förstått får man fortsätta på egen hand. Vi går sedan runt här på 
banorna och håller en övergripande koll. 

Har du testat alla banor?
– Jag har gjort alla banor, men det finns en jättesvår 

supersvart som jag inte klarar utan att fuska.

Öppet varje dag 
Under sommarlovet håller Äventyrsparken öppet varje dag men 
under vissa andra delar av året behöver man boka sig i mindre 
grupper. På sommaren kan man passa på att ta ett svalkande 
dopp i den intilliggande Sörsjön.

– En av våra mest populära aktiviteter är att åka med vår 375 
meter lång linbana rakt över sjön, det kan man välja att göra 
som fristående aktivitet om man önskar.

 Här finns också möjlighet att hyra kanot och det finns 
eldstad för grillning. I närheten ligger Sörsjöns camping, 
med visst fikautbud. Till äventyret bland trädkronorna 
rekommenderas oömma kläder och bra skor.

– En av våra mest populära aktivi-
teter är att åka med vår 375 meter 
lång linbana rakt över sjön.

Anders Rylén driver äventyrsparken tillsammans med sin fru Lillemor.

”Perfekt för blandade 
familjer som vill ha 
en fysisk utedag”
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När de spanska och italienska 
turisterna bokade av ökade 
istället de svenska bokningarna. 
I sommar våras det för konceptet 
att bo på lantgård – bland annat 
på anrika Djupviks gård  
i Kolmården. 

Utanför Boden, en av fyra uthyrningsbara stugor på 
Djupviks gård, sitter katten Bull och spinner. Ett 
stenkast därifrån spatserar ett par ankor förbi, samtidigt 
som några hästar går runt i hagarna. Korna med sina 
kalvar syns längre bort i periferin. Ljudet av hunden 
Selmas glada skall skär genom den idylliska kulissen.

Djur- och naturnära boende i Sverige är hett – och 
kanske särskilt en sommar som denna.

– Från i mitten av mars till slutet av april var det 
som ett vakuum där alla väntade på vad som skulle 
hända. Sedan lossnade det. Våra spanska och italienska 
bokningar bokade av och majoriteten i år är klart 
övervägande svenskar, säger Stina Sidwall.

Djupviks gård är en släktgård sedan slutet av 
1600-talet och många generationer på hennes mamma 
Magdalenas sida har bott på och drivit gården. 

Uthyrningsverksamheten drogs igång på tidigt  
1990-tal.

– Ett hus på gården renoverades och mamma och 
pappa tyckte att kunde vara roligt att dela med sig 
av miljön på olika sätt. Ett sätt var att ta emot gäster. 
De hörde talas om föreningen Bo På Lantgård och 
blev medlemmar. Vid millennieskiftet, när de sålde 
mjölkkorna, växlade de upp och började även med bed 
and breakfast. På den vägen är det, berättar Stina.

Hon medger att det allmänna intresset för att bo på 
lantgård har ökat.

– För ett par år sedan hade vi en del korta vistelser 
på mellan en till fyra nätter. Förra året och framför allt 
i år har vi fler gäster som vill stanna en vecka. De vill 
veta vad vi har för djur, hur långt det är till vattnet och 
var man kan vandra och cykla. Jag upplever att djuren 
är viktigast, men att också Bråviken och attraktioner i 
närheten är detsamma. 

Slår ett slag för skogen
Huvudmålgruppen är svenska familjer som vill uppleva 
landsbygden – stranden, skogen, djuren – varvat med 
aktiviteter som Kolmårdens Djurpark, Palstorps Hage 
eller Astrid Lindgrens värld. 

Utöver att stifta bekantskap med gårdens djur vill 
Stina Sidwall slå ett slag för skogen, som är som gjord 
för vandring, ridning och mountainbike. 

– Jag älskar klippor och höjder och det finns ju gott 
om i Kolmården. Annars är en simtur i det lena vattnet 

en tidig morgon när dimman lättar över Bråviken sent 
i augusti helt magisk. Eller en solnedgång i slutet av 
februari när den svarta isen ”sjunger”. Eller att andas 
den höga klara luften en eftermiddag i oktober då solen 
lyser på de knallgula asparna. Då är det lätt att njuta.

Sedan ett par år tillbaka erbjuder hon ridning samt 
hästunderstödd terapi, och det är en reseanledning för 
vissa gäster som bokar boende på Djupviks gård. 

– Hästar är fina djur som liksom vi har ett 
känsloregister. Jag tar gärna emot personer i alla åldrar 
som inte nödvändigtvis har hästvana. De behöver 
inte ha ridit alls men gärna vara nyfikna. De kan 
till och med vara osäkra eller lite rädda. Några har 
diagnoser, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, 
depression, utmattning och andra har det inte. Alla är 
olika.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Jennifer Sylvan

Nya semestertrenden:

Bo granne
med djuren
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Lägret som ska 
få ungdomar att 
aktivera sig

Text: Henrik Lenngren  Foto: Jennifer Sylvan

Stina Sidwall driver 
släktgården Djupviks gård 
i Kolmården.

– Förra året och 
framför allt i år 
har vi fler gäster 
som vill stanna 
en vecka.

Från ett lastbilsflak lastar Sandra Lidstedt ut 
balansbrädor, bollar, hinkar, pinnar, pussel och andra 
sorters samarbetsövningsmaterial.

– Det här är prylar som vi får använda och låna från 
Stadium Sports Camp. I annat fall hade det stått orört 
till nästa år, säger hon.

Beskedet som kom den 3 april – att Stadium 
Sports Camp ställs in – var väntat. Men det var också 
ett dråpslag för många barn och ungdomar som 
sedan länge sett fram emot det klassiska sport- och 
upplevelselägret. Sedan 1995 har campen varit en 
återkommande punkt i aktivitetskalendern, men nu 
satte corona stopp för arrangemanget.

Samarrangemang
Fast det betyder inte att tema sport och rörelse helt 
strukits från kalendern. I sommar, mellan den 16 juni 
och 3 juli, samarrangerar Norrköpings fritidsgårdar 
och KFUM Norrköping (med bidrag från Norrköpings 
kommun) ett dagläger som ska locka till sig stadens 
ungdomarna i åldrarna tolv till 16 år.

– Tanken är att man ska kunna prova på minst 
två olika sporter varje dag, säger Sandra, som är 
fritidsledare på Eneby fritidsgård till vardags och 
projektledare i årets så kallade ”Daycamp”. 

På schemat finns allt från yoga, fäktning, lacrosse och 
frisbeegolf till amerikansk fotboll, pickleball, parkour, 
capoeira och rollerderby. 

– Vi har valt bort de största klassiska sporterna 
och hoppas att ungdomarna vill prova på lite udda 
sporter istället; någonting nytt helt enkelt, säger Niclas 
Westerdahl, föreningschef på KFUM Norrköping.

Kostnadsfritt och aktivitetsfyllt
Daycampen utgår från Mässhallen och Himmelsta-
lundsfältet, men det kommer även ske aktiviteter i 
exempelvis Folkparken och Norrköpings skatepark.

– Vi vill visa upp många av de olika områden som 
finns, och göra det tydligt för alla att det faktiskt finns 
så mycket möjligheter nära centrum. Ungdomarna kan 
röra sig mellan de olika platserna utan att avstånden 
blir särskilt långa, säger Niclas.

Lägret är gratis – det enda ungdomarna ska ha med 
sig är träningskläder och en egen liten matsäck.

– Stadium Sports Camp kommer förstås saknas, men 
jag tror att folk tycker att det är roligt för stan att det 
nu händer någonting annat. Det sociala, rörelseglädjen 
och att få träffa både kompisar och positiva vuxna 
betyder mycket för många ungdomar som på grund av 
corona kanske inte kunnat göra så mycket under våren, 
säger Sandra.

Hon poängterar själv att hon älskar träning och 
rörelse – och att hon brinner för att aktivera ungdomar.

– Med vårt daycamp vill vi motverka ohälsa. 
Ungdomar ska inte behöva vara hemma isolerade och 
stillasittande. Det här är vårt sätt att utmana dem lite.

Stadium Sports Camp ställdes in för första gången sedan 1995.
Men det finns andra sätt för ungdomar att aktivera sig i sommar.
Ett tre veckor långt ”daycamp” på Himmelstalundsfältet – med fokus 
på lite udda sporter – ska stilla springet i benen.

– Vi har valt bort de 
största klassiska  
sporterna och hoppas 
att ungdomarna vill 
prova på lite udda  
sporter istället.

Niclas Westerdahl, 
föreningschef på 
KFUM Norrköping.
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Varför valde du YH när 
du ville utbilda dig?
Jag valde YH då jag hört mycket gott om  
Logistikprogrammet.     Jag hade gått i 
tankarna att jag ville vidareutbilda mig 
och inköpare kändes som helt rätt 
yrkesbana för mig. 

Att sedan få ha LiA (praktik) kändes som 
ett gyllene tillfälle att få en fot in på 
arbetsmarknaden och innan avslutad 
utbildning hade jag fått jobb på ett 
nationellt företag som 
inköpskoordinator.

Rebecca Grönqvist, tidigare student 
Logistikprogrammet

Yrkeshögskola-  
branschutbildning som för 9 av 10 
studerande leder till arbete 
Funderar du på att börja studera? Vet du om att det finns ett 70-tal utbildningar inom 
pendlingsavstånd och att nio av dessa finns i Norrköping? 
Yrkeshögskolans utbildningar bygger på den faktiska teori och praktik som krävs på 
arbetsmarknaden. Därför är chansen att få jobb efter avslutade studier stor. Utbildningarna  
inom YH täcker kompetensförsörjningen lokalt och nationellt då kompetensbehovet redan är 
kartlagt av utbildningsleverantörerna. En nyhet för året är korta utbildningar, men oftast är 
utbildningarna ett eller två år långa och många får sitt första arbete på sin LIA-praktikplats 
efter examen . Och du- alla utbildningarna är studiemedelsberättigade av CSN.

Utbildningarna tas fram i samarbete med företagen i näringslivet som behöver anställa, de 
kan även sitta med i styrelsen och garanterar praktikplatser. 

Här kan du läsa mer: www.yh4.se , www.yrkeshogskolan.se och www.visit.norrkoping.se

Vilken nytta har YH för  
kompetensförsörjningen?

För oss, och för hela logistikbranschen 
är  kompetensförsörjningen  en   central 
del   i   vår  utveckling.

I det sammanhanget jobbar  regionens 
YH-utbildningar nära oss i  näringslivet 
för att kunna tillföra nya  medarbetare 
med rätt yrkeskompetens,  praktisk 
erfarenhet, förståelse och ett  stort 
engagemang.

Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn


