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BTISDAG 9 JULI 2019

Norrköping
●Villa, Huldrestigen 6
Pris: 3 125 000 kronor.
Köpare: Jan Peter Melkers-
son, Petra Belinda Melkers-
son. Säljare: Bo Samuelssons 
dödsbo.
●Villa, Lärksoppsgatan 1
Pris: 4 550 000 kronor.
Köpare: Gabriel Chabe, Lilian 
Lebin Chabe. Säljare: Dennis 
Rolf Platin.
●Villa, Alkärrsgatan 16
Pris: 2 850 000 kronor.
Köpare: Frida Elisabeth Sten-
borg, Per-Olof Stenborg. Säl-
jare: Bo Hagströms dödsbo, 
Marianne Hagströms dödsbo.
●Tomt, Agetomta 2:14
Pris: 2 500 000 kronor.
Köpare: Lundby Tomt & Mark 
AB. Säljare: Lars Emanuel Da-
nielsson.
●Villa, Oklundavägen 3
Pris: 3 250 000 kronor.
Köpare: Carl Eric Staffan Lan-
nersund. Säljare: Ann Jeanet-
te Pettersson, Nicklas Dennis 
Pettersson.
●Tomt, Agetomta 2:13

Pris: 7 000 000 kronor.
Köpare: Lundby Tomt & Mark 
AB. Säljare: Lars Emanuel Da-
nielsson.
●Villa, Krusenhofsvägen 24
Pris: Gåva, test, bouppt, bodeln
Köpare: Ann-Christin Hall-
gren. Säljare: Ann-Christin 
Hallgren, Bo Åke Lindström.
●Villa, Herrebrogatan 17
Pris: 3 500 000 kronor.
Köpare: Carl Jacob Fridström, 
Linn Elisabeth Andreasson. 
Säljare: Oliver Erik Lönn, Lisa 
Matilda Lönn.
●Villa, Smultronstigen 9
Pris: 525 000 kronor.
Köpare: Anna Maria Sofia Ol-
sén, Henry Sebastian Olsén. 
Säljare: John Gunnar Sebas-
tian Svahn.
●Villa, Gamla Stockholms-
vägen 71
Pris: 1 200 000 kronor.
Köpare: Linn Anna Maria 
Wallman, Andréas Franz Ing-
var Carlsson. Säljare: John 
Yngve Stefan Lindström.
●Villa, Arkösundsvägen 518
Pris: 2 700 000 kronor.

Köpare: Inger Elisabeth Stern. 
Säljare: Clas-Göran Jacktéus, 
Cathrine Wiktoria Jacktéus.
●Villa, Gamla Landsvägen 
124B
Pris: 650 000 kronor.
Köpare: Marcus Wolf Lied-
berg, Sara Malin Ramnér. Säl-
jare: Sb Nyproduktion AB.
●Villa, Kättinge Skogsborg  
Pris: 2 050 000 kronor.
Köpare: Hendrik Stopperka, 
Katrin Stopperka. Säljare: Erik 
Tobias Ronny Wångman.
●Villa, Säbyvägen 2
Pris: 2 500 000 kronor.
Köpare: Kim Niklas Söborg 
Jensen, Åsa Emilia Jensen. 
Säljare: Per Jonas Bergman.
●Villa, Katterumsvägen 79
Pris: 2 820 000 kronor.
Köpare: Paul Christian Karls-
son, Madelene Kristin Karls-
son. Säljare: Jenna Linnéa 
Margaretha Larsson, Kim Wil-
helm Hellström.
●Villa, Brytsbo Hålviken 49
Pris: 3 875 000 kronor.
Köpare: Siv Ingegärd Linnéa 
Wahren, Bertil Folke Wah-

ren. Säljare: May Gurli Vic-
toria Bergdahl, Bengt-Göran 
Bergdahl.
●Villa, Kneippgatan 38B
Pris: 6 200 000 kronor.
Köpare: Evelina Maria Vin-
cent, Johan Tommy Vincent. 
Säljare: Bo Kristian Kark.
●Villa, Smedbruksvägen 4
Pris: Gåva, test, bouppt, bodeln
Köpare: Eivor Hagmans döds-
bo. Säljare: Eivor Elin Maria 
Hagman.
●Villa, Hättingsgatan 45
Pris: 492 000 kronor.
Köpare: Eva Kristin Brolinson, 
Lars Henrik Brolinson. Sälja-
re: Norrköpings Kommun.

Finspång
●Villa, Korpstigen 7
Pris: 1 270 000 kronor.
Köpare: Thomas Erik Kowal-
ski, Ingrid Eva-Lotta Dahm. 
Säljare: Malin Elisabeth Val-
konen, John Pål Jesper Hart-
mann.
●Villa, Slåttervägen 6
Pris: 1 830 000 kronor.
Köpare: Elin Anna Kulander, 

Sebastian Per Robin Bohman. 
Säljare: Marléne Viola Wil-
helmsson.
●Villa, Igelkottsvägen 26E
Pris: 1 550 000 kronor.
Köpare: Jan Erik Ivarsson, An-
na Sara Linnéa Ivarsson. Säl-
jare: Ulla Margareta Nygren, 
Kent Eric Nygren.

Valdemarsvik
●Villa, Karl Gustavs Väg 9A, 
Karl Gustavs Väg 9B
Pris: 975 000 kronor.
Köpare: Pär Olof Ljungqvist, 
Anna Carolina Gunnarsdotter 
Ljungqvist. Säljare: Emil Jo-
natan Kannerberg, Caroline 
Billenius.
●Villa, Västernäsvägen 13
Pris: Gåva, test, bouppt, bo-
deln
Köpare: Anneli Kristina Nils-
son, Mikael Christer Nilsson. 
Säljare: Christer Carl-Otto 
Nilsson.
●Villa, Hallonvägen 18
Pris: 1 575 000 kronor.
Köpare: Tony Sandström, Ker-
stin Helen Karlborg. Säljare: 

Lislott Ingrid Maria Lager-
holm, Rolf Gustav Lagerholm.
●Villa, Lundavägen 4
Pris: 880 000 kronor.
Köpare: Linnéa Othilia Lin-
dahl, Jan Oscar Martin Wi-
gren. Säljare: Gun Ester Birgit-
ta Hagman, Karl Georg Alexis 
Hagman.

Söderköping
●Tomt, Ällerstad 1:73
Pris: Gåva, test, bouppt, bodeln
Köpare: Erik Joel Hertzman, 
Inger Elin Marie Hertzman. 
Säljare: Stig Erik Kenny Hertz-
man.
●Villa, Harstorp Nergården 1
Pris: 2 700 000 kronor.
Köpare: André Thore Me-
lin, Ingrid Frida Rebecca Se-
lin. Säljare: Karl Jörgen Balt-
zer, Ann Camilla Margareta 
Baltzer.
●Villa, Stora Rimmö 9
Pris: 5 000 000 kronor.
Köpare: Joam Property AB. 
Säljare: Madeléne Elisabeth 
Öhlund, Karl Johan Michael 
Öhlund.

Fastighetsaffärer

Skärgården är på besök i Tåkern
VÄDERSTAD
Under sex års tid har 
Östergötlands skärgård 
rustats upp och restau
rerats. Resultatet kan 
nu besökare på naturum 
Tåkern ta del av, i gäst
utställningen ”Skärgården 
kommer till Tåkern”.

Life coast benefit är inne på 

sin sista månad. De senaste 
sex åren har det EU-finansie-
rade projektet verkat längs 
kusten och på öarna i Öster-
götlands skärgård, i syfte att 
återskapa miljöer där väx-
ter och djur kan och vill leva. 
Det har bland annat handlat 
om att avverka träd och röja 
sly där landskapet har vux-
it igen, eftersom vissa arter 

dör när de inte får tillräck-
ligt med ljus.

– Östergötlands skärgård är 
världsunik, här finns 6 000 
öar och landhöjningen gör 
att det ständigt föds nya öar. 
Men i och med öarna så är 
det också svårt att ta hand 
om all mark. Det har va-
rit en utmaning i projektet, 

hur vi ska lösa transportfrå-
gan i varje steg, säger Anneli 
Lundgren, projektledare för 
Life coast benefit.

Längs tre väggar på naturum 
Tåkern hänger nu bilder och 
informationstexter om skär-
gårdens djur, geologi och 
smultronställen säsongen ut.

När naturvårdsprojektet 

når sitt slut i augusti ska lant-
brukare ta vid för att upprätt-
hålla de åtgärder som har 
gjorts. En av lantbrukarna är 
Anna-Karin Utbult Almkvist 
vars familj driver ett skär-
gårdslantbruk. Under projek-
tets gång har hon satt stäng-
sel, röjt och restaurerat ute 
på öarna.

– Vi har omkring 40 öar i 

skärgården dit vi regelbun-
det flyttar våra djur. Skär-
gårdslantbruk är ett helt an-
nat sätt att arbeta i och med 
att vi har vatten som vår färd-
väg. Men det ger goda natur-
värden, exempelvis sprids 
fröer naturligt mellan öarna 
genom spillning.

Ebba Örn

”Att vattnet i Östersjön är bräckt gör det svårt för många djur och växter, eftersom det varken är bara salt eller bara sött vatten”, berättar Anneli Lundgren, projektledare. FOTO: EBBA ÖRN

Skärgården är på besök i Tåkern 
 Norrköpings Tidningar. 2019-07-09. Sida: 20 
Ebba Örn 
VÄDERSTAD
Under sex års tid har Östergötlands skärgård rustats
upp och restaurerats. Resultatet kan nu besökare på
naturum Tåkern ta del av, i gästutställningen
"Skärgården kommer till Tåkern".

Life coast benefit är inne på sin sista månad. De
senaste sex åren har det EU-finansierade projektet
verkat längs kusten och på öarna i Östergötlands
skärgård, i syfte att återskapa miljöer där växter och
djur kan och vill leva. Det har bland annat handlat om
att avverka träd och röja sly där landskapet har vuxit
igen, eftersom vissa arter dör när de inte får tillräckligt
med ljus.

- Östergötlands skärgård är världsunik, här finns 6 000
öar och landhöjningen gör att det ständigt föds nya
öar. Men i och med öarna så är det också svårt att ta
hand om all mark. Det har varit en utmaning i projektet,
hur vi ska lösa transportfrågan i varje steg, säger
Anneli Lundgren, projektledare för Life coast benefit.

Längs tre väggar på naturum Tåkern hänger nu bilder
och informationstexter om skärgårdens djur, geologi
och smultronställen säsongen ut.
När naturvårdsprojektet når sitt slut i augusti ska
lantbrukare ta vid för att upprätthålla de åtgärder som
har gjorts. En av lantbrukarna är Anna-Karin Utbult
Almkvist vars familj driver ett skärgårdslantbruk. Under
projektets gång har hon satt stängsel, röjt och
restaurerat ute på öarna.
- Vi har omkring 40 öar i skärgården dit vi regelbundet
flyttar våra djur. Skärgårdslantbruk är ett helt annat
sätt att arbeta i och med att vi har vatten som vår
färdväg. Men det ger goda naturvärden, exempelvis
sprids fröer naturligt mellan öarna genom spillning.

Fastighetsaffärer
Norrköping
 Villa, Huldrestigen 6 Pris: 3 125 000 kronor. Köpare:
Jan Peter Melkersson, Petra Belinda Melkersson.
Säljare: Bo Samuelssons dödsbo.

 Villa, Lärksoppsgatan 1 Pris: 4 550 000 kronor. Köpare:
Gabriel Chabe, Lilian Lebin Chabe. Säljare: Dennis Rolf
Platin.

 Villa, Alkärrsgatan 16 Pris: 2 850 000 kronor. Köpare:
Frida Elisabeth Stenborg, Per-Olof Stenborg. Säljare: Bo
Hagströms dödsbo, Marianne Hagströms dödsbo.

 Tomt, Agetomta 2:14 Pris: 2 500 000 kronor. Köpare:
Lundby Tomt & Mark AB. Säljare: Lars Emanuel
Danielsson.

 Villa, Oklundavägen 3 Pris: 3 250 000 kronor. Köpare:
Carl Eric Staffan Lannersund. Säljare: Ann Jeanette
Pettersson, Nicklas Dennis Pettersson.

 Tomt, Agetomta 2:13 Pris: 7 000 000 kronor. Köpare:
Lundby Tomt & Mark AB. Säljare: Lars Emanuel
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Danielsson.

 Villa, Krusenhofsvägen 24 Pris: Gåva, test, bouppt,
bodeln Köpare: Ann-Christin Hallgren. Säljare: Ann-
Christin Hallgren, Bo Åke Lindström.

 Villa, Herrebrogatan 17 Pris: 3 500 000 kronor. Köpare:
Carl Jacob Fridström, Linn Elisabeth Andreasson.
Säljare: Oliver Erik Lönn, Lisa Matilda Lönn.

 Villa, Smultronstigen 9 Pris: 525 000 kronor.
Köpare: Anna Maria Sofia Olsén, Henry Sebastian
Olsén. Säljare: John Gunnar Sebastian Svahn.

 Villa, Gamla Stockholmsvägen 71 Pris: 1 200 000
kronor. Köpare: Linn Anna Maria Wallman, Andréas
Franz Ingvar Carlsson. Säljare: John Yngve Stefan
Lindström.

 Villa, Arkösundsvägen 518 Pris: 2 700 000 kronor.
Köpare: Inger Elisabeth Stern. Säljare: Clas-Göran
Jacktéus, Cathrine Wiktoria Jacktéus.

 Villa, Gamla Landsvägen 124B Pris: 650 000 kronor.
Köpare: Marcus Wolf Liedberg, Sara Malin Ramnér.
Säljare: Sb Nyproduktion AB.

 Villa, Kättinge Skogsborg Pris: 2 050 000 kronor.
Köpare: Hendrik Stopperka, Katrin Stopperka. Säljare:
Erik Tobias Ronny Wångman.

 Villa, Säbyvägen 2 Pris: 2 500 000 kronor. Köpare: Kim
Niklas Söborg Jensen, Åsa Emilia Jensen. Säljare: Per
Jonas Bergman.

 Villa, Katterumsvägen 79 Pris: 2 820 000 kronor.
Köpare: Paul Christian Karlsson, Madelene Kristin
Karlsson. Säljare: Jenna Linnéa Margaretha Larsson,
Kim Wilhelm Hellström.

 Villa, Brytsbo Hålviken 49 Pris: 3 875 000 kronor.
Köpare: Siv Ingegärd Linnéa Wahren, Bertil Folke
Wahren. Säljare: May Gurli Victoria Bergdahl, Bengt-
Göran Bergdahl.

 Villa, Kneippgatan 38B Pris: 6 200 000 kronor. Köpare:
Evelina Maria Vincent, Johan Tommy Vincent. Säljare:
Bo Kristian Kark.

 Villa, Smedbruksvägen 4 Pris: Gåva, test, bouppt,
bodeln Köpare: Eivor Hagmans dödsbo. Säljare: Eivor
Elin Maria Hagman.

 Villa, Hättingsgatan 45 Pris: 492 000 kronor.
Köpare: Eva Kristin Brolinson, Lars Henrik Brolinson.
Säljare: Norrköpings Kommun.

Finspång
 Villa, Korpstigen 7 Pris: 1 270 000 kronor. Köpare:
Thomas Erik Kowalski, Ingrid Eva-Lotta Dahm. Säljare:
Malin Elisabeth Valkonen, John Pål Jesper Hartmann.

 Villa, Slåttervägen 6 Pris: 1 830 000 kronor. Köpare:
Elin Anna Kulander, Sebastian Per Robin Bohman.
Säljare: Marléne Viola Wilhelmsson.

 Villa, Igelkottsvägen 26E Pris: 1 550 000 kronor.
Köpare: Jan Erik Ivarsson, Anna Sara Linnéa Ivarsson.
Säljare: Ulla Margareta Nygren, Kent Eric Nygren.

Valdemarsvik
 Villa, Karl Gustavs Väg 9A, Karl Gustavs Väg 9B Pris:
975 000 kronor. Köpare: Pär Olof Ljungqvist, Anna
Carolina Gunnarsdotter Ljungqvist. Säljare: Emil
Jonatan Kannerberg, Caroline Billenius.

 Villa, Västernäsvägen 13 Pris: Gåva, test, bouppt,
bodeln Köpare: Anneli Kristina Nilsson, Mikael Christer
Nilsson. Säljare: Christer Carl-Otto Nilsson.

 Villa, Hallonvägen 18 Pris: 1 575 000 kronor. Köpare:
Tony Sandström, Kerstin Helen Karlborg. Säljare:
Lislott Ingrid Maria Lagerholm, Rolf Gustav Lagerholm.

 Villa, Lundavägen 4 Pris: 880 000 kronor. Köpare:
Linnéa Othilia Lindahl, Jan Oscar Martin Wigren.
Säljare: Gun Ester Birgitta Hagman, Karl Georg Alexis
Hagman.

Söderköping

Nyheter - Life Coast Benefit Pressklipp 180701-190930

Sida 3 av 27



 Tomt, Ällerstad 1:73 Pris: Gåva, test, bouppt, bodeln
Köpare: Erik Joel Hertzman, Inger Elin Marie Hertzman.
Säljare: Stig Erik Kenny Hertzman.

 Villa, Harstorp Nergården 1 Pris: 2 700 000 kronor.
Köpare: André Thore Melin, Ingrid Frida Rebecca Selin.
Säljare: Karl Jörgen Baltzer, Ann Camilla Margareta
Baltzer.

 Villa, Stora Rimmö 9 Pris: 5 000 000 kronor. Köpare:
Joam Property AB. Säljare: Madeléne Elisabeth Öhlund,
Karl Johan Michael Öhlund.

"Att vattnet i Östersjön är bräckt gör det svårt för
många djur och växter, eftersom det varken är bara
salt eller bara sött vatten", berättar Anneli Lundgren,
projektledare.
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Skärgårdens naturliv
finns längs väggarna 
VÄDERSTAD
Under sex års tid har Östergötlands 
skärgård rustats upp och restaurerats. 
Resultatet kan nu besökare på natu-
rum Tåkern ta del av, i gästutställ-
ningen ”Skärgården kommer till Tå-
kern”.

Life coast benefit är inne på 
sin sista månad. De senaste 
sex åren har det EU-finansie-
rade projektet verkat längs 
kusten och på öarna i Öster-
götlands skärgård, i syfte att 
återskapa miljöer där växter 
och djur kan och vill leva. 

Det har bland annat hand-
lat om att avverka träd och 
röja sly där landskapet har 

vuxit igen, eftersom vissa ar-
ter dör när de inte får tillräck-
ligt med ljus.

– Östergötlands skärgård 
är världsunik, här finns 6 
000 öar och landhöjning-
en gör att det ständigt föds 
nya öar. Men i och med öar-
na så är det också svårt att ta 
hand om all mark. Det har va-
rit en utmaning i projektet, 

hur vi ska lösa transportfrå-
gan i varje steg, säger Anneli 
Lundgren, projektledare för 
Life coast benefit.

Längs tre väggar på naturum 
Tåkern hänger nu bilder och 
informationstexter om skär-
gårdens djur, geologi och 
smultronställen säsongen ut. 
När naturvårdsprojektet når 
sitt slut i augusti ska lantbru-
kare ta vid för att upprätthål-
la de åtgärder som har gjorts. 
En av lantbrukarna är Anna-
Karin Utbult Almkvist vars fa-
milj driver ett skärgårdslant-
bruk. Under projektets gång 
har hon satt stängsel, röjt och 
restaurerat ute på öarna.

– Vi har omkring 40 öar i 
skärgården dit vi regelbun-
det flyttar våra djur. Skär-

gårdslantbruk är ett helt an-
nat sätt att arbeta i och med 
att vi har vatten som vår färd-
väg. Men det ger goda natur-

värden, exempelvis sprids 
fröer naturligt mellan öarna 
genom spillning.

Ebba Örn

”Att vattnet i Östersjön är bräckt gör det svårt för många djur och växter, eftersom det varken är bara salt eller bara sött vatten”, berättar Anneli Lundgren, pro-
jektledare. FOTO: EBBA ÖRN

Anna-Karin Utbult Almkvist är en av Östergötlands skär-
gårdslantbrukare. Här visar hon hur gårdarna hänger ihop i 
skärgården. FOTO: EBBA ÖRN

Intresset
ökar för
Göta kanal 
MOTALA
Fler semesterfirare 
väljer att resa över Göta 
kanal visar siffrorna 
för de två första måna-
derna. 

Maj och Juni månad visade 
på en ökad försäljning av 
Göta kanals tredagarstu-
rer, såkallade expressresor.

– Vi ser en trend i att allt 
fler väljer den typen av bil-
jett för att spara tid när de 
använder Göta kanal för att 
transportera sin båt. Jäm-
fört med föregående år har 
antalet expressresor, där 
man reser hela Göta kanal 
på tre dagar, ökat med 35 
procent, säger Roger Alsä-
ter, vd Göta kanalbolag.

Eftersom trafiken ökat 
utanför högsäsongen har 
kanalbolaget fått i upp-
drag av staten att förlänga 
säsongen.

– Det är spännande att vi 
redan sett elva olika natio-
naliteter, förutom svensk-
ar, på kanalen i år. Den som 
rest längst kom ända från 
Nya Zeeland, berättar Ro-
ger Alsäter. 

Elin Åberg
elin.aberg@ostmedia.se

Ökning av expressresor på 
Göta kanal i år.  
 FOTO: GÖTA KANAL AB

MOTALA
En Motalaman i 25-årsål-
dern döms för djurplågeri. 
Två av hans hundar på-
träffades i så dåligt skick 
att de måste avlivas.

Förra sommaren fick länssty-
relsen en anmälan från all-
mänheten om att två hun-
dar, som fanns i mannens 
ägo, hade varit i slagsmål. 
En av dem hade skadats utan 
att få veterinärvård. Myndig-

heten kontaktade då man-
nen per brev, utan att få svar. 
Under hösten inkom en ny 
anmälan om misskötsel. En 
djurskyddsinspektör gjorde 
då ett oanmält besök. Två av 
hundarna visade sig vara i så 
dåligt skick att mannen om-
gående ombads ta dem till 
veterinär där de avlivades. Ve-
terinären har berättat att den 
ena hunden, som hade såväl 
nya som gamla sår på krop-
pen, även var mager och ut-

märglad, ”kunde knappt gå, 
vinglade och skrek när han 
rörde henne”.

Också den andra hunden 
uppvisade flera sår och kun-
de knappt stå. Dessutom var 
öron och hörselgångar fyllda 
med var. ”Det var tydligt att 
hundarna hade haft ont en 
längre tid”.

Hundägarens version är att 
han hade varit ute på prome-
nad då en schäfer gick till at-

tack. Efter attacken ska den 
ena hunden ha blivit apatisk 
och slutat äta. 

Han uppgav också att hans 
husdjur trivdes ihop och att 
han aldrig medvetet skulle 
kunna skada dem. Till och 
från kan han dock ha varit 
vårdslös på grund av tidiga-
re drogmissbruk.

Mannen uppgav att han hade 
varit i kontakt med veterinär 
efter attacken, som han ald-

rig polisanmälde med räds-
la då han ska ha blivit hotad 
av den andre hundägaren. 
Något veterinärbesök blev 
dock inte aktuellt eftersom 
han inte har någon bil.

Tingsrättens bedömning 
är att hundarna utsatts för 
vanvård. Mannen döms till 
villkorlig dom och dagsböter.

Rita Furbring
rita.furbring@ostmedia.se

Motalabon döms efter att ha misskött sina hundar

Idag
MOTALA
Sommarcafé i Tjällmo. 
Hembygdsgården i Tjäll-
mo, kl 11–17. 
Medevi Brunn: Gröt-
lunk – en lugn prome-
nad. Medevi Brunn vid 
Societetsbyggningen, kl 
20:45–21:20. Smaka på 
Medevi vatten. Medevi 
Brunn i Högbrunnen, kl 
13 – 19:30. Jularboklub-
ben underhåller. Medevi 
Brunn, kl 15–16. Len-
nart Lundsröm, trubadur. 
Medevi Brunnskyrka,  kl 
20–20:35. Guidning Med-
evi Brunn.Medevi Brunn 
vid flaggstången, kl 16–
17:15. 
Boule. Råssnäs bouleplan, 
kl 9:30–11:30.

Ge mer tid att leva.
Bli månadsgivare!

www.hjart-lungfonden.se

Skärgårdens naturliv finns längs väggarna 
 Motala & Vadstena Tidning. 2019-07-08. Sida: 8 
Ebba Örn 
VÄDERSTAD
Under sex års tid har Östergötlands skärgård rustats
upp och restaurerats. Resultatet kan nu besökare på
naturum Tåkern ta del av, i gästutställningen
"Skärgården kommer till Tåkern".

Life coast benefit är inne på sin sista månad. De
senaste sex åren har det EU-finansierade projektet
verkat längs kusten och på öarna i Östergötlands
skärgård, i syfte att återskapa miljöer där växter och
djur kan och vill leva.
Det har bland annat handlat om att avverka träd och
röja sly där landskapet har vuxit igen, eftersom vissa
arter dör när de inte får tillräckligt med ljus.
- Östergötlands skärgård är världsunik, här finns 6 000
öar och landhöjningen gör att det ständigt föds nya
öar. Men i och med öarna så är det också svårt att ta
hand om all mark. Det har varit en utmaning i projektet,
hur vi ska lösa transportfrågan i varje steg, säger
Anneli Lundgren, projektledare för Life coast benefit.

Längs tre väggar på naturum Tåkern hänger nu bilder
och informationstexter om skärgårdens djur, geologi
och smultronställen säsongen ut. När
naturvårdsprojektet når sitt slut i augusti ska
lantbrukare ta vid för att upprätthålla de åtgärder som
har gjorts. En av lantbrukarna är Anna-Karin Utbult
Almkvist vars familj driver ett skärgårdslantbruk. Under
projektets gång har hon satt stängsel, röjt och
restaurerat ute på öarna.
- Vi har omkring 40 öar i skärgården dit vi regelbundet
flyttar våra djur. Skärgårdslantbruk är ett helt annat
sätt att arbeta i och med att vi har vatten som vår
färdväg. Men det ger goda naturvärden, exempelvis
sprids fröer naturligt mellan öarna genom spillning.

"Att vattnet i Östersjön är bräckt gör det svårt för
många djur och växter, eftersom det varken är bara
salt eller bara sött vatten", berättar Anneli Lundgren,
projektledare. | Anna-Karin Utbult Almkvist är en av
Östergötlands skärgårdslantbrukare. Här visar hon hur
gårdarna hänger ihop i skärgården.

© Motala & Vadstena Tidning
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Tåkern har fått besök av skärgården
VÄDERSTAD
Under sex års tid har Östergötlands 
skärgård rustats upp och restaurerats. 
Resultatet kan nu besökare på natu-
rum Tåkern ta del av, i gästutställning-
en ”Skärgården kommer till Tåkern”.
Life coast benefit är inne på 
sin sista månad. De senaste 
sex åren har det EU-finansie-
rade projektet verkat längs 
kusten och på öarna i Öster-
götlands skärgård, i syfte att 

återskapa miljöer där väx-
ter och djur kan och vill leva. 
Det har bland annat handlat 
om att avverka träd och röja 
sly där landskapet har vux-
it igen, eftersom vissa arter 

dör när de inte får tillräck-
ligt med ljus.

– Östergötlands skärgård 
är världsunik, här finns 6 
000 öar och landhöjning-
en gör att det ständigt föds 
nya öar. Men i och med öar-
na så är det också svårt att ta 
hand om all mark. Det har va-
rit en utmaning i projektet, 
hur vi ska lösa transportfrå-
gan i varje steg, säger Anneli 
Lundgren, projektledare för 
Life coast benefit.

Längs tre väggar på naturum 

Tåkern hänger nu bilder och 
informationstexter om skär-
gårdens djur, geologi och 
smultronställen säsongen ut.

När naturvårdsprojektet 
når sitt slut i augusti ska 
lantbrukare ta vid för att 
upprätthålla de åtgärder 
som har gjorts. En av lant-
brukarna är Anna-Karin Ut-
bult Almkvist vars familj dri-
ver ett skärgårdslantbruk. 
Under projektets gång har 
hon satt stängsel, röjt och 
restaurerat ute på öarna.

– Vi har omkring 40 öar i 

skärgården dit vi regelbun-
det flyttar våra djur. Skär-
gårdslantbruk är ett helt an-
nat sätt att arbeta i och med 
att vi har vatten som vår färd-

väg. Men det ger goda natur-
värden, exempelvis sprids 
fröer naturligt mellan öarna 
genom spillning.

Ebba Örn

”Att vattnet i Östersjön är bräckt gör det svårt för många djur och växter, eftersom det varken är bara salt eller bara sött vatten”, berättar Anneli Lundgren, projektledare. FOTO: EBBA ÖRN

Förutom gästutställningen kan naturums besökare som vanligt spana på fåglar. På bilden Bosse Håkansson. FOTO: EBBA ÖRN

Anna-Karin Utbult Almkvist är en av Östergötlands skär-
gårdslantbrukare. Här visar hon hur gårdarna hänger ihop i 
skärgården. FOTO: EBBA ÖRN

Naturumbyggnaden är helt klädd i vass. FOTO: EBBA ÖRN

Life coast benefit
●Naturvårdsprojektet har 
pågått 2013-2019
●Syftet har varit att åter-
skapa livsmiljöer för växter 
och djur på kusterna i Söder-
manland, Östergötland och 
Kalmar

●Projektet är finansierat av 
EU, Naturvårdsverket samt 
de tre länen som medverkat
●Utställningen ”Skärgården 
kommer till Tåkern” hänger 
på naturum Tåkern till och 
med oktober

Tåkern har fått besök av skärgården 
 Östgöta Correspondenten. 2019-07-08. Sida: 12 
Ebba Örn 
VÄDERSTAD
Under sex års tid har Östergötlands skärgård rustats
upp och restaurerats. Resultatet kan nu besökare på
naturum Tåkern ta del av, i gästutställningen
"Skärgården kommer till Tåkern".

Life coast benefit är inne på sin sista månad. De
senaste sex åren har det EU-finansierade projektet
verkat längs kusten och på öarna i Östergötlands
skärgård, i syfte att återskapa miljöer där växter och
djur kan och vill leva. Det har bland annat handlat om
att avverka träd och röja sly där landskapet har vuxit
igen, eftersom vissa arter dör när de inte får tillräckligt
med ljus.
- Östergötlands skärgård är världsunik, här finns 6 000
öar och landhöjningen gör att det ständigt föds nya
öar. Men i och med öarna så är det också svårt att ta
hand om all mark. Det har varit en utmaning i projektet,
hur vi ska lösa transportfrågan i varje steg, säger
Anneli Lundgren, projektledare för Life coast benefit.

Längs tre väggar på naturum Tåkern hänger nu bilder
och informationstexter om skärgårdens djur, geologi
och smultronställen säsongen ut.
När naturvårdsprojektet når sitt slut i augusti ska
lantbrukare ta vid för att upprätthålla de åtgärder som
har gjorts. En av lantbrukarna är Anna-Karin Utbult
Almkvist vars familj driver ett skärgårdslantbruk. Under
projektets gång har hon satt stängsel, röjt och
restaurerat ute på öarna.
- Vi har omkring 40 öar i skärgården dit vi regelbundet
flyttar våra djur. Skärgårdslantbruk är ett helt annat
sätt att arbeta i och med att vi har vatten som vår
färdväg. Men det ger goda naturvärden, exempelvis
sprids fröer naturligt mellan öarna genom spillning.

Life coast benefit
 Naturvårdsprojektet har pågått 2013-2019  Syftet har
varit att återskapa livsmiljöer för växter och djur på
kusterna i Södermanland, Östergötland och Kalmar 
Projektet är finansierat av EU, Naturvårdsverket samt
de tre länen som medverkat  Utställningen "Skärgården

kommer till Tåkern" hänger på naturum Tåkern till och
med oktober

"Att vattnet i Östersjön är bräckt gör det svårt för
många djur och växter, eftersom det varken är bara
salt eller bara sött vatten", berättar Anneli Lundgren,
projektledare. | Förutom gästutställningen kan
naturums besökare som vanligt spana på fåglar. På
bilden Bosse Håkansson. | Anna-Karin Utbult Almkvist
är en av Östergötlands skärgårdslantbrukare. Här visar
hon hur gårdarna hänger ihop i skärgården. |
Naturumbyggnaden är helt klädd i vass.
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Tåkern har fått besök av skärgården 
 Motala & Vadstena Tidning Premium. 2019-07-06 16:30 
Ebba Örn 
Under sex års tid har Östergötlands skärgård rustats
upp och restaurerats. Resultatet kan nu besökare på
naturum Tåkern ta del av, i gästutställningen
"Skärgården kommer till Tåkern".

Life coast benefit är inne på sin sista månad. De
senaste sex åren har det EU-finansierade projektet
verkat längs kusten och på öarna i Östergötlands
skärgård, i syfte att återskapa miljöer där växter och
djur kan och vill leva. Det har bland annat handlat om
att avverka träd och röja sly där landskapet har vuxit
igen, eftersom vissa arter dör när de inte får tillräckligt
med ljus.

 - Östergötlands skärgård är världsunik, här finns 6 000
öar och landhöjningen gör att det ständigt föds nya
öar. Men i och med öarna så är det också svårt att ta
hand om all mark. Det har varit en utmaning i projektet,
hur vi ska lösa transportfrågan i varje steg, säger
Anneli Lundgren, projektledare för Life coast benefit.

 Längs tre väggar på naturum Tåkern hänger nu bilder
och informationstexter om skärgårdens djur, geologi
och smultronställen säsongen ut.

 När naturvårdsprojektet når sitt slut i augusti ska
lantbrukare ta vid för att upprätthålla de åtgärder som
har gjorts. En av lantbrukarna är Anna-Karin Utbult
Almkvist vars familj driver ett skärgårdslantbruk. Under
projektets gång har hon satt stängsel, röjt och
restaurerat ute på öarna.

 - Vi har omkring 40 öar i skärgården dit vi regelbundet
flyttar våra djur. Skärgårdslantbruk är ett helt annat
sätt att arbeta i och med att vi har vatten som vår
färdväg. Men det ger goda naturvärden, exempelvis
sprids fröer naturligt mellan öarna genom spillning.

 Image-text:

 BILD: Ebba Örn | Anna-Karin Utbult Almkvist är en av
Östergötlands skärgårdslantbrukare. Här visar hon hur

gårdarna hänger ihop i skärgården.

 Extra-info:

 Fakta

 Life coast benefit

 Naturvårdsprojektet har pågått 2013-2019

 Syftet har varit att återskapa livsmiljöer för växter och
djur på kusterna i Södermanland, Östergötland och
Kalmar

 Projektet är finansierat av EU, Naturvårdsverket samt
de tre länen som medverkat

© Motala & Vadstena Tidning Premium
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Tåkern har fått besök av skärgården 
 Östgöta Correspondenten Premium. 2019-07-06 16:30 
Ebba Örn 
Under sex års tid har Östergötlands skärgård rustats
upp och restaurerats. Resultatet kan nu besökare på
naturum Tåkern ta del av, i gästutställningen
"Skärgården kommer till Tåkern".

Life coast benefit är inne på sin sista månad. De
senaste sex åren har det EU-finansierade projektet
verkat längs kusten och på öarna i Östergötlands
skärgård, i syfte att återskapa miljöer där växter och
djur kan och vill leva. Det har bland annat handlat om
att avverka träd och röja sly där landskapet har vuxit
igen, eftersom vissa arter dör när de inte får tillräckligt
med ljus.

 - Östergötlands skärgård är världsunik, här finns 6 000
öar och landhöjningen gör att det ständigt föds nya
öar. Men i och med öarna så är det också svårt att ta
hand om all mark. Det har varit en utmaning i projektet,
hur vi ska lösa transportfrågan i varje steg, säger
Anneli Lundgren, projektledare för Life coast benefit.

 Längs tre väggar på naturum Tåkern hänger nu bilder
och informationstexter om skärgårdens djur, geologi
och smultronställen säsongen ut.

 När naturvårdsprojektet når sitt slut i augusti ska
lantbrukare ta vid för att upprätthålla de åtgärder som
har gjorts. En av lantbrukarna är Anna-Karin Utbult
Almkvist vars familj driver ett skärgårdslantbruk. Under
projektets gång har hon satt stängsel, röjt och
restaurerat ute på öarna.

 - Vi har omkring 40 öar i skärgården dit vi regelbundet
flyttar våra djur. Skärgårdslantbruk är ett helt annat
sätt att arbeta i och med att vi har vatten som vår
färdväg. Men det ger goda naturvärden, exempelvis
sprids fröer naturligt mellan öarna genom spillning.

 Image-text:

 BILD: Ebba Örn | Anna-Karin Utbult Almkvist är en av
Östergötlands skärgårdslantbrukare. Här visar hon hur

gårdarna hänger ihop i skärgården.

 Extra-info:

 Fakta

 Life coast benefit

 Naturvårdsprojektet har pågått 2013-2019

 Syftet har varit att återskapa livsmiljöer för växter och
djur på kusterna i Södermanland, Östergötland och
Kalmar

 Projektet är finansierat av EU, Naturvårdsverket samt
de tre länen som medverkat

© Östgöta Correspondenten Premium
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Skärgården ska komma till Tåkern 
 SVT Nyheter Öst. 2019-07-06 10:03 
Under resten av säsongen kommer utställningen
Skärgården kommer till Tåkern att finnas på Naturum
vid Tåkern. Tanken är att lära ut om livet i skärgården.

Besökare kommer få lära sig om djurlivet som finns
ute i skärgården, men störst fokus läggs på den mer
mänskliga biten med lantbruket ute på öarna.

 - Det är en väldigt fin utställning med mycket bilder.
Det blir lite personligt när man får se
skärgårdsbrukarna kämpa med att få ut korna på alla
de små öarna. Det är mycket jobb som görs där ute
som man kanske inte tänker på från fastlandet, säger
Sofie Hellman, Naturumvärd.

 Kommer från ett EU-projekt

 Utställningen är framtagen av EU-projektet Life Coast
Benefit, som jobbar med att restaurera kustland och
skärgårdsöar i Södermanland, Östergötland och
Kalmar län.

 - Vi ligger i inlandet vid Vättern så det är väldigt kul att
vi också kan representera den delen av Östergötland
som faktiskt är väldig stor, nämligen kusten, säger
Sofie Hellman, Naturumvärd.

© SVT Nyheter Öst
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Nu kommer skärgården till Tåkern 
 Länsstyrelsen Östergötlands län. 2019-07-03 09:48 
Östergötlands skärgård är ett unikt landskap med få
motsvarigheter i världen. Från och med lördag kan
även naturum Tåkerns besökare njuta av naturen som
vår kust har att erbjuda.

© Länsstyrelsen Östergötlands län
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Fullspäckad sommar vid Tåkern 
 Länsstyrelsen Östergötlands län. 2019-06-12 16:08 
I helgen inleds sommarprogrammet på naturum
Tåkern. Mellan den 15 juni och 10 augusti kommer
det att finnas aktiviteter för besökarna näst intill varje
dag.

© Länsstyrelsen Östergötlands län
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NYHETER 6 Folkbladet  Torsdag 16 maj 2019

EU-projektet gör skillnad 
för levande kustlandskap
NORRKÖPING
En konferens hålls nu i Norrköping 
som avslutning på ett sexårigt  
EU-projekt med syftet att återskapa 
ett levande kustlandskap.

Det var 2013 som EU-projek-
tet LIFE Coast Benefit drog 
igång – drivet av länsstyrel-
serna i Östergötland, Söder-
manland och Kalmar tillsam-
mans med Naturvårdsverket 
– och en mängd naturvårds-
insatser har genomförts i 
kustområdena i länen.

På tisdagen öppnade pro-
jektets slutkonferens i Louis  
De Geer med ett antal före-
läsningar och på onsdagen 
skulle sedan deltagarna ut i 

skärgården för att med egna 
ögon se några av delprojek-
ten. Här finns också projekt-
ledaren Anneli Lundgren 
från Länsstyrelsen Östergöt-
land som berättar om pro-
jektet.

– Det har varit mycket fokus 
på odlingslandskapet  efter - 
som kusten och öarna tidi-
gare varit betade men sedan 
har växt igen, berättar Anne-
li Lundgren som tillägger att 
man har genomfört åtgärder 

på en yta av 1 600 hektar för-
delat på 45 stycken Natura 
2000-områden.

Under projektet har man pra-
tat med markägare och bön-
der med djur för att stötta ar-
betet att hålla det kustnära 
odlingslandskapet levande. 

– I många fall har markäga-
re inte djur längre så då har vi 
fått hitta bönder som har det 
och har hjälpt till med trans-
port av djuren ut till öarna, 
säger Anneli Lundgren som 
menar att man lyckats få till 
lösningar på oväntat många 
ställen.

– När vi nu lämnar ser vi 
att åtminstone 900 hektar 
av de här områdena har nå-
gon form av samhällsstöd 
vilket gör att det blir lättare 

för den som äger marken att 
fortsätta sköta den.

Ett av de platser man arbe-
tat med är naturreservatet  
Eknön vid Herrborum (S:t 
Anna) och det är också hit 
ett sällskap från konferensen  
ska färdas på onsdagen.

– Där har vi restaurerat 
ekhagsmarkerna som är ett 
av de värdefullaste ekområ-
dena i Östergötland. Vi har 
också skyltat och byggt en 
parkeringsplats där med 
vandringsled så nu kan man 
besöka det här väldigt speci-
ella området, förklarar Anne-
li Lundgren.

Orsaken till att det är så spe-
ciellt är att tidigare äga-
ren  greve Magnus Stenbock 
(1911–2007) hade principen 

att inte döda något levan-
de vilket lett till en speciell 
natur situation.

– Nu har vi ändå gallrat 
lite för att låta jätteekarna 
och jättetallarna få utrym-
me men i om med att han 
skött det som han gjorde 
finns det ovanligt mycket 
triviallöv (till exempel asp, 
sälg, rönn) och det gör att här 
finns ett rikt insektsliv knu-
tet till dessa, berättar Anneli  
Lundgren.

– Så grevens sätt att sköta 
Eknön har gjort att det ska-
pats ännu ett lager av natur-
värden.

Patrik Selsfors
patrik.selsfors

@folkbladet.se

011-200 472

Projektledaren Anneli Lundgren från Länsstyrelsen Östergötland på plats utanför Louis De Geer. FOTO: PATRIK SELSFORS

Barn från 
Norrköping 
fast i läger  
i Syrien
IS-BARNEN
Tre barn från Norr
köping sitter fast i läger 
i norra Syrien. Detta 
enligt Sveriges Radio 
Östergötland.

Radion hänvisar till en oros-
anmälan som Säkerhets-
polisen ska ha skickat till 
Norrköpings kommun. En-
ligt den sitter tre små barn 
från stan fast i ett flykting-
läger i norra Syrien. Två av 
barnens åldrar ska ha an-
getts, men inte den tred-
je, vilket kan förklaras med 
att barnet fötts i Syrien och 
att de andra två följde med 
sina föräldrar när de lämna-
de Norrköping för att anslu-
ta till terrorsekten IS.

Om föräldrarna är vid liv 
framgår inte. Så här säger 
Åsa Karlsson, verksamhets-
chef på socialkontoret, till 
Radio Östergötland:

– Vi vet väldigt lite om de 
här barnen, vi kan förmoda 
att det är barn som har upp-
levt trauma.

Hon säger också att kom-
munen i dagsläget inte gör 
något aktivt för att få hem 
barnen, men att en utred-
ning startats. 
Carolina Nilsson

En bild från al-Hoilägret  
i norra Syrien. 
 FOTO: INTERNATIONAL 

 RESCUE COMMITTEE/TT

NORRKÖPING 
Vid halv fem-tiden på 
onsdagsmorgonen kom 
larmet om skogsbrand i 
anslutning till Hallberga-
gatan.

Räddningstjänsten 
 ryckte ut med flera en-
heter, men den befarade 
skogsbranden visade sig 
vara en moped som stod i 
ljusan låga. 

Enligt räddnings-
tjänsten släcktes branden 
utan komplikationer och 
efter en knapp halvtimme 
återgick brandstyrkorna 
till stationen. Branden 
kommer att utredas av 
polisen.
Niklas Tjernström

Moped brann  
i Hallbergaskog

Skogsbranden visade sig 
vara en mopedbrand.

De prisas för tidning och matkultur
NORRKÖPING
Margaretha Ericsson och 
Jerney Kovac uppmärk
sammas för insatser för 
att utveckla Norrköping.

På lördag är det utdelning av 
S:t Olofsmedaljen och utmär-
kelsen Honoris Causa. Med-
arbetare och förtroendevalda 
som under lång tid gjort in-
satser för kommunen, samt 
årets Honoris Causa-medal-
jörer uppmärksammas hög-
tidligt under kvällen i Louis 
De Geer.

S:t Olofsmedaljen delas i år 
ut till 115 medarbetare som 
varit anställda i 25 år och till 
förtroendevalda som varit 

aktiva Norrköpingspolitiker i 
20 år.  Årets mottagare av Ho-
noris Causa är Margaretha Er-
icsson och Jerney Kovac.

Tidigare KDpolitikern Marga-
retha Ericsson har ett stort 
ideellt engagemang för barn 
och ungdomar. Hon är också 
redaktionschef och ansvarig 
utgivare för tidningen Kol-
mårdsnytt som i år firar 10 år 
med uppskattade lokala in-
slag om skolan, förenings-
livet, vården och annat som 
händer i Kolmården.

Jerney Kovac är en restau-
rangägare och föredrags-
hållare som har fått flera ut-

märkelser. Genom åren har 
han infört nya koncept och 
bidragit till ökad mångfald 
inom restaurangnäringen i 
Norrköping. 

På sjuttiotalet var han 
bland annat med och tog 
pizzan  och det italienska 
 köket till Norrköping.

– Vi ser fram emot att få 
hylla medarbetare, politi-
ker och våra Honoris Causa- 
medaljörer under en gemen-
sam tillställning. Margaretha 
Ericsson har genomfört ett 
omfattande arbete för barn- 
och unga och hållit ihop och 
utvecklat Kolmårdsnytt ge-
nom åren. Jerney Kovac har 
gjort en betydande insats gäl-

lande att utveckla matkultu-
ren i Norrköping och delat 
med sig av sina gedigna kun-
skaper inom området, säger 

Olle Vikmång (S), kommun-
fullmäktiges ordförande. 

Susanna Beskow Norgren

Margaretha Ericsson och Jerney Kovac belönas för sina 
 insatser. FOTOMONTAGE: SÖREN BOSTRÖM, MAGNUS ANDERSSON

EU-projektet gör skillnad för levande kustlandskap 
 Folkbladet Östergötland. 2019-05-16. Sida: 6 
Patrik Selsfors 
NORRKÖPING En konferens hålls nu i Norrköping som
avslutning på ett sexårigt EU-projekt med syftet att
återskapa ett levande kustlandskap.

Det var 2013 som EU-projektet LIFE Coast Benefit drog
igång - drivet av länsstyrelserna i Östergötland,
Södermanland och Kalmar tillsammans med
Naturvårdsverket - och en mängd naturvårdsinsatser
har genomförts i kustområdena i länen.
På tisdagen öppnade projektets slutkonferens i Louis
De Geer med ett antal föreläsningar och på onsdagen
skulle sedan deltagarna ut i skärgården för att med
egna ögon se några av delprojekten. Här finns också
projektledaren Anneli Lundgren från Länsstyrelsen
Östergötland som berättar om projektet.
- Det har varit mycket fokus på odlingslandskapet
eftersom kusten och öarna tidigare varit betade men
sedan har växt igen, berättar Anneli Lundgren som
tillägger att man har genomfört åtgärder på en yta av 1
600 hektar fördelat på 45 stycken Natura 2000-
områden.

Under projektet har man pratat med markägare och
bönder med djur för att stötta arbetet att hålla det
kustnära odlingslandskapet levande.
- I många fall har markägare inte djur längre så då har
vi fått hitta bönder som har det och har hjälpt till med
transport av djuren ut till öarna, säger Anneli Lundgren
som menar att man lyckats få till lösningar på oväntat
många ställen.
- När vi nu lämnar ser vi att åtminstone 900 hektar av
de här områdena har någon form av samhällsstöd
vilket gör att det blir lättare för den som äger marken
att fortsätta sköta den.
Ett av de platser man arbetat med är naturreservatet
Eknön vid Herrborum (S:t Anna) och det är också hit ett
sällskap från konferensen ska färdas på onsdagen.
- Där har vi restaurerat ekhagsmarkerna som är ett av
de värdefullaste ekområdena i Östergötland. Vi har
också skyltat och byggt en parkeringsplats där med
vandringsled så nu kan man besöka det här väldigt
speciella området, förklarar Anneli Lundgren.

Orsaken till att det är så speciellt är att tidigare ägaren
greve Magnus Stenbock (1911-2007) hade principen
att inte döda något levande vilket lett till en speciell
natursituation.
- Nu har vi ändå gallrat lite för att låta jätteekarna och
jättetallarna få utrymme men i om med att han skött
det som han gjorde finns det ovanligt mycket triviallöv
(till exempel asp, sälg, rönn) och det gör att här finns
ett rikt insektsliv knutet till dessa, berättar Anneli
Lundgren.
- Så grevens sätt att sköta Eknön har gjort att det
skapats ännu ett lager av naturvärden.

Projektledaren Anneli Lundgren från Länsstyrelsen
Östergötland på plats utanför Louis De Geer.
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Projekt som gjort skillnad 
 Folkbladet Premium. 2019-05-15 18:00. Uppdaterad 2019-05-16 22:21 
Patrik Selsfors Patrik Selsfors 
En konferens hålls nu i Norrköping som avslutning på
ett sexårigt EU-projekt med syftet att återskapa ett
levande landskap i kustlandet och skärgårdsöar i
bland annat Östergötland. Folkbladet pratade med
projektledaren Anneli Lundgren.

Det var 2013 som EU-projektet LIFE Coast Benefit drog
igång med en budget på 9,6 miljoner euro. Projektet är
drivet av länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland
och Kalmar tillsammans med Naturvårdsverket och en
mängd naturvårdsinsatser har genomförts i
kustområdena i länen.

 På tisdagen öppnar projektets slutkonferens i Louis De
Geer med ett antal föreläsningar och på onsdagen ska
sedan deltagarna ut i skärgården för att med egna
ögon se några av delprojekten på plats. Här finns
också projektledaren Anneli Lundgren från
Länsstyrelsen Östergötland som berättar om
projektets fokus.

 - Vi har jobbat på bredden med de problem som finns
ute i kust och skärgårdsregionen. Det har varit mycket
fokus på odlingslandskapet eftersom kusten och öarna
varit betade under 1800-talet men sedan har växt igen,
berättar Anneli Lundgren som tillägger att man har
genomfört åtgärder på en yta av 1600 hektar fördelat
på 45 stycken Natura 2000-områden.

 Under projektet har man pratat med bland annat
markägare och bönder med djur för att stötta arbetet
att hålla det kustnära odlingslandskapet levande.

 - I många fall har markägare inte djur längre så då har
vi fått hitta bönder som har det och har hjälpt till med
transport av djuren ut till öarna, säger Anneli Lundgren
som menar att man lyckats få till lösningar på oväntat
många ställen.

 - Vi tänker att vårt projekt är en pusselbit i arbetet med
en levande skärgård. När vi nu lämnar ser vi att
åtminstone 900 hektar av de här områdena har någon

form av samhällsstöd vilket gör att det blir lättare för
den som äger marken att fortsätta sköta den. Det är
viktigt att vi inte bara drar igång åtgärder utan att det
ska kunna fortsätta fungera även projektet.

 Ett av de platser man arbetat med är naturreservatet
Eknön vid Herrborum (S:t Anna) och det är också hit ett
sällskap från konferensen ska färdas på onsdagen.

 - Där har vi restaurerat ekhagsmarken som är ett av de
värdefullaste ekområdena i Östergötland. Vi har också
skyltat och byggt en parkeringsplats där med
vandringsled så nu kan man besöka det här väldigt
speciella området, förklarar Anneli Lundgren.

 Orsaken till att det är så speciellt är att tidigare ägaren
greve Magnus Stenbock ((1911-2007) hade principen
att inte döda något levande vilket lett till en speciell
natursituation.

 - Skötselplanen för naturreservatet är skrivet lite
utifrån hans vilja, nu har vi ändå gallrat lite för att låta
jätteekarna och jättetallarna få utrymme. Men i om
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med att han skött det som han gjorde finns det
ovanligt mycket triviallöv (till exempel asp, sälg, rönn -
förf. anm.) och det gör att här också finns ett insektsliv
knutet till dessa, berättar Anneli Lundgren.

 - Så grevens sätt att sköta Eknön har gjort att det
skapats ännu ett lager av naturvärden kan man säga.

 Konferensen pågår till och med torsdag då det blir
föreläsningar av Magnus Stenmark, Ecocom samt
professor Sara Cousins, Stockholms universitet.

 Image-text:

 BILD: Patrik Selsfors | Projektledaren Anneli Lundgren
från Länsstyrelsen Östergötland på plats utanför Louis
De Geer.
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Pressinbjudan: Framgångsrikt kustprojekt avslutas i
Norrköping 
 Länsstyrelsen Östergötlands län. 2019-05-10 13:42 
Under sex års tid har EU-projektet LIFE Coast Benefit
genomfört värdefulla insatser längs Östergötlands,
Södermanlands och Kalmars kust. Nu avslutas
projektet med en konferens i Norrköping.

© Länsstyrelsen Östergötlands län
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Invigning av nytt fågeltorn vid Strandstuvikens
naturreservat 
 Länsstyrelsen Södermanlands län. 2019-04-09 15:19 
I dag är det dags för invigningen av det nya
fågeltornet i Strandstuvikens naturreservat! I
samband med invigningen kommer även
utflyktsguiden "50 utflykter i sörmländsk natur" att
officiellt lanseras.

© Länsstyrelsen Södermanlands län
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Handikappanpassat fågeltorn öppnar i naturreservat 
 Sveriges Radio Sörmland. 2019-04-03 12:24 
Nu kan även personer som har nedsatt rörlighet skåda fågel i Nyköping.

Ett nytt fågeltorn med ramper, bänkar och bord har byggts vid Strandstuvikens naturreservat utanför Nyköping.

 Länsstyrelsen har byggt tornet i samarbete med Nyköpings kommun, Funktionsrätt Sörmland och fågelföreningen
Tärnan. Och det ingår som en del i EU-projektet Life Coast Benefit.

© Sveriges Radio Sörmland
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Ett säkert vårtecken - i tryckt format 
 Länsstyrelsen Östergötlands län. 2019-03-01 11:56. Uppdaterad 2019-03-02 15:58 
Blåsippor, tussilago, hassel och al blommar.
Sånglärkan drillar högt i skyn. Våren är på gång! Nu är
dessutom programmen för Östergötlands natur- och
kulturguidningar och naturum Tåkern klara.

© Länsstyrelsen Östergötlands län
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19Östgöta Correspondenten
Lördag 2 februari 2019 LOKALT 

LÖRDAGS�TIPSET

www.mjolbycity.sefacebook.com/mjolbycity

@mjolbycity@mj

St. Torget 4D, Mjölby
0142-347 73

Vid köp av en plattång från
HH SIMONSEN TRUE DIVINITY
med 5 års garanti för 1195:-

får du ett
VÄRMESKYDD

till ett värde av 249:-

Välkommen att boka tid
på vår nya hemsida med
ONLINEBOKNING

på www.harhornan.se

Aktivitetsbana byggs 
för små naturvänner
TÅKERN
Det ska bli roligare 
för barn som besö-
ker Naturum Tå-
kern. En aktivi-
tetsbana byggs för 
dem som snarare 
har lek i kikaren.
– Det är vår utställningsbyg-
gare Roland Thörnqvist som 
bygger banan. Den ska invi-
gas 14 april, berättar Malin 
Granlund Feldt som är före-
ståndare på Naturum Tåkern 
i Glänås.

Banan, som blir av typen 
”inte-nudda-marken-bana”, 
byggs vid rastplatsen intill 
parkeringen. Där finns infor-
mationstavlor, tre grillplat-
ser, bänkar och bord och de 
stora äggen som hittills lock-
at fram klättringslängtan hos 
besökande barn.

Nu blir det flera möjligheter 
att klänga och springa av sig 
lite energi för de mindre na-
turvännerna.

– Den blir omkring 50 me-
ter lång och börjar vid rast-

platsen och går en bit in i 
skogen. Den är platsbyggd 
av naturmaterial, mest trä 
och medett nät att klänga i, 
säger Malin Granlund Feldt.

Det är inte Naturums egen 
mark utan den ägs av Glänås 
gård som gett sitt tillstånd 
att bygga.

Förra året var något av ett 
mellanår för Naturum Tå-
kern, liksom för många an-
dra turistattraktioner i Sveri-
ge. Den extremt varma som-
maren ledde till att vissa fri-
tidsaktiviteter blev mindre 
lockande, tror Malin Gran-
lund Feldt.

– Många åkte nog till bad-

stranden i stället. Våren var 
dessutom väldigt sen, vilket 
också påverkade besöksanta-
let nedåt. Vi hade 70 000 be-
sökare mot ett mer norma-
lare 80 000. Även gruppbok-
ningarna minskade något. 
Men vi ser redan ett stort in-
tresse inför den kommande 
säsongen, säger hon.

Den första  av årets gästut-
ställningar blir fotografier av 
fågelfotografen Roine Mag-
nusson. Han utsågs till årets 
naturfotograf 2017. Den öpp-
nar 16 mars. 

I början av juli kommer 
skärgården till Tåkern i form 
av en utställning som avslutar 

projektet ”Life coast benefit” 
i östra Götaland där man ar-
betat med att restaurera det 
gamla odlings- och betesland-
skapet i Södermanlands, Öst-
ergötlands och Kalmar läns 
skärgårdar. Det är de tre läns-
styrelserna som står bakom 
projektet som inleddes 2013.

– Vi hoppas kunna ha en 
skärgårdsmarknad med 
bland annat får- och fiske-
produkter, säger Malin Gran-
lund Feldt.

För övrigt fortsätter Na-
turum med sina temadagar 
om bland annat grodor, få-
gelskådning, ringmärkning 
och småkryp. Under sport-
lovet vecka åtta är det ex-
tra öppet måndag, tisdag, 
lördag och söndag. Från 1 
mars är det helgöppet och 
dagliga öppettider börjar  
1 april.

Sune Johansson
sune.johansson@ostgotamedia.se

"
Den blir om-
kring 50 me-

ter lång och börjar 
vid rastplatsen och 
går en bit in i sko-
gen. Den är plats-
byggd av naturma-
terial, mest trä och 
med ett nät att 
klänga i.

Malin Granlund Feldt,  
föreståndare

Här intill entrén, parkeringen och grillplatserna finns redan en lekmiljö. I vår blir det mer att göra för barn. FOTO: ANDERS TÖRNSTRÖM

MJÖLBY
Den 35-åriga kvinnan var 
påverkad av amfetamin 
när hon körde bil i Skän-
ninge. Trots detta nekade 
hon till brott. 

Det var den 5 augusti 
förra året som polisen 
stoppade 35-åringen när 
hon körde bil i Skänninge. 
Det visade sig att hon var 
påverkad av amfetamin. 

Kvinnan nekade till 
brott och hävdade att hon 
måste ha fått i sig drogen 
omedvetet när hon tidi-
gare samma kväll åt från 
en tallrik eller drack från 
ett glas.

Linköpings tingsrätt 
anser inte att 35-åringens 
uppgifter framstår som 
sannolika och har nu 
dömt henne för rattfylleri 
och ringa narkotikabrott. 
Straffet blev 50 dagsbö-
ter på sammanlagt 2 500 
kronor.  

Fredrik Quist

Förklaringen 
”osannolik” 

MJÖLBY
Tre personer greps på 
tisdagseftermiddagen. De 
misstänks ha stulit i en 
butik i Mjölby. 

Det var strax efter 
klockan 15.00 på tisdagen 
som personal i en butik 
på Stridslyckegatan hade 
ertappat tre personer med 
att stjäla. 

Väktare kom till platsen 
och grep de tre perso-
nerna – två män och en 
kvinna. Polisen övertog 
gripandet. Värdet på stöld-
godset uppgår till cirka 
2 000 kronor. 

Fredrik Quist

Tre greps för 
stöld i butik

Hjälp oss att rädda liv genom 
rent vatten och sanitet!

Varje dag dör 1400 barn 
av  sjukdomar orsakade 
av smutsigt vatten

SMS:a VATTEN till 72980 
för att skänka 50 kronor.

Aktivitetsbana byggs för små naturvänner 
 Östgöta Correspondenten. 2019-02-02. Sida: 19 
Sune Johansson 
TÅKERN
Det ska bli roligare för barn som besöker Naturum
Tåkern. En aktivitetsbana byggs för dem som snarare
har lek i kikaren.

- Det är vår utställningsbyggare Roland Thörnqvist som
bygger banan. Den ska invigas 14 april, berättar Malin
Granlund Feldt som är föreståndare på Naturum
Tåkern i Glänås.
Banan, som blir av typen "inte-nudda-marken-bana",
byggs vid rastplatsen intill parkeringen. Där finns
informationstavlor, tre grillplatser, bänkar och bord och
de stora äggen som hittills lockat fram
klättringslängtan hos besökande barn.

Nu blir det flera möjligheter att klänga och springa av
sig lite energi för de mindre naturvännerna.
- Den blir omkring 50 meter lång och börjar vid
rastplatsen och går en bit in i skogen. Den är
platsbyggd av naturmaterial, mest trä och medett nät
att klänga i, säger Malin Granlund Feldt.
Det är inte Naturums egen mark utan den ägs av
Glänås gård som gett sitt tillstånd att bygga.

Förra året var något av ett mellanår för Naturum
Tåkern, liksom för många andra turistattraktioner i
Sverige. Den extremt varma sommaren ledde till att
vissa fritidsaktiviteter blev mindre lockande, tror Malin
Granlund Feldt.
- Många åkte nog till badstranden i stället. Våren var
dessutom väldigt sen, vilket också påverkade
besöksantalet nedåt. Vi hade 70 000 besökare mot ett
mer normalare 80 000. Även gruppbokningarna
minskade något. Men vi ser redan ett stort intresse
inför den kommande säsongen, säger hon.

Den första av årets gästutställningar blir fotografier av
fågelfotografen Roine Magnusson. Han utsågs till
årets naturfotograf 2017. Den öppnar 16 mars.
I början av juli kommer skärgården till Tåkern i form av
en utställning som avslutar projektet "Life coast
benefit" i östra Götaland där man arbetat med att

restaurera det gamla odlings- och beteslandskapet i
Södermanlands, Östergötlands och Kalmar läns
skärgårdar. Det är de tre länsstyrelserna som står
bakom projektet som inleddes 2013.
- Vi hoppas kunna ha en skärgårdsmarknad med bland
annat får- och fiskeprodukter, säger Malin Granlund
Feldt.
För övrigt fortsätter Naturum med sina temadagar om
bland annat grodor, fågelskådning, ringmärkning och
småkryp. Under sportlovet vecka åtta är det extra
öppet måndag, tisdag, lördag och söndag. Från 1 mars
är det helgöppet och dagliga öppettider börjar 1 april.

"Den blir omkring 50 meter lång och börjar vid
rastplatsen och går en bit in i skogen. Den är
platsbyggd av naturmaterial, mest trä och med ett nät
att klänga i.
Malin Granlund Feldt,
föreståndare"
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Här intill entrén, parkeringen och grillplatserna finns
redan en lekmiljö. I vår blir det mer att göra för barn.
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Mer barnvänligt på Naturum 
 Östgöta Correspondenten Premium. 2019-02-01 17:54 
Sune Johansson 
Det ska bli roligare för barn som besöker Naturum
Tåkern. En aktivitetsbana byggs för dem som snarare
har lek i kikaren.

- Det är vår utställningsbyggare Roland Thörnqvist som
bygger banan. Den ska invigas 14 april, berättar Malin
Granlund Feldt som är föreståndare på Naturum
Tåkern i Glänås.

 Banan, som blir av typen "inte-nudda-marken-bana",
byggs vid rastplatsen intill parkeringen. Där finns
informationstavlor, tre grillplatser, bänkar och bord och
de stora äggen som hittills lockat fram
klättringslängtan hos besökande barn.

 Nu blir det flera möjligheter att klänga och springa av
sig lite energi för de mindre naturvännerna.

 - Den blir omkring 50 meter lång och börjar vid
rastplatsen och går en bit in i skogen. Den är
platsbyggd av naturmaterial, mest trä och med ett nät
att klänga i, säger Malin Granlund Feldt.

 Det är inte Naturums egen mark utan den ägs av
Glänås gård som gett sitt tillstånd att bygga.

 Förra året var något av ett mellanår för Naturum
Tåkern, liksom för många andra turistattraktioner i
Sverige. Den extremt varma sommaren ledde till att
vissa fritidsaktiviteter blev mindre lockande, tror Malin
Granlund Feldt.

 - Många åkte nog till badstranden i stället. Våren var
dessutom väldigt sen, vilket också påverkade
besöksantalet nedåt. Vi hade 70 000 besökare mot ett
mer normalare 80 000. Även gruppbokningarna
minskade något. Men vi ser redan ett stort intresse
inför den kommande säsongen, sger hon.

 Den första av årets gästutställningar blir fotografier av
fågelfotografen Roine Magnusson. Han utsågs till
årets naturfotograf 2017. Den öppnar 16 mars.

 I början av juli kommer skärgården till Tåkern i form av
en utställning som avslutar projektet "Life coast
benefit" i östra Götaland där man arbetat med att
restaurera det gamla odlings- och beteslandskapet i
Södermanlands, Östergötlands och Kalmar läns
skärgårdar. Det är de tre länsstyrelserna som står
bakom projektet som inleddes 2013.

 - Vi hoppas kunna ha en skärgårdsmarknad med bland
annat får- och fiskeprodukter, säger Malin Granlund
Feldt.

 För övrigt fortsätter Naturum med sina temadagar om
bland annat grodor, fågelskådning, ringmärkning och
småkryp. Under sportlovet vecka åtta är det extra
öppet måndag, tisdag, lördag och söndag. Från 1 mars
är det helgöppet och dagliga öppettider börjar 1 april.
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 Image-text:

 Bild: Anders Törnström | Här intill entrén, parkeringen
och grillplatserna finns redan en lekmiljö. I vår blir det
mer att göra för barn.
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Fullspäckat program på naturum 
 Länsstyrelsen Östergötlands län. 2019-01-31 15:21 
2019 blir ett händelserikt år på naturum Tåkern med
tre stora evenemang, 13 temadagar och runt 200
visningar, guidningar och håvningar med mera.
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Naturreservats betesmarker restaureras 
 Barometern Plus. 2018-12-11 19:45 
Victor Grusell 
Restaureringsarbetet med betesmarkerna i Horsö-
Värsnäs naturreservat påbörjas. Detta för att
förhindra att det växer igen. Under vecka 50
påbörjades restaureringsarbetet med naturreservatet
Horsö-Värsnäs betesmarker.

Arbetet görs för att förhindra att de befintliga
betesmarkerna växer igen. Bland annat kommer flera
träd att huggas ner för att frigöra de äldre ekarna som
finns i reservatet, även yngre ekar kommer att
friställas. Även buskar som slån och hagtorn kommer
att lyftas fram för att gynna insekterna i reservatet.

 Åtgärderna som kommer att göras ingår i projektet
LIFE Coast Benefit och finansieras delvis av EUs fond
för naturvård. Projektet kommer att pågå under flera
månader framöver och personer som promenerar på
området uppmanas av Länsstyrelsen och Kalmar
kommun att vara uppmärksamma på skogsarbetet
som pågår.

 Restaureringsarbetet med betesmarkerna i Horsö-
Värsnäs naturreservat påbörjas. Detta för att förhindra
att det växer igen.
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Nytt fågeltorn i Strandstuvikens naturreservat 
 Länsstyrelsen Södermanlands län. 2018-08-31 18:00 
Länsstyrelsen bygger nytt fågeltorn i Strandstuvikens
naturreservat under hösten 2018 inom projektet Life
Coast Benefit. Den 3 september påbörjas arbetet med
att bygga fågeltornet, som ska stå färdigt i slutet av
november.
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