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Ingen har flyttat in i nya seniorboendet - men föreningen Bygg och Bo
i Hannäs vägrar att ge upp
HANNÄS.Publicerad 24 jan 2009 Uppdaterad
Seniorboendet Blåsippekullen i Hannäs byggdes upp med ideella krafter för ett år sedan.
Men ännu har ingen flyttat in där.
- Ingen vill flytta in ensam, säger Lars Karlsson, ordförande i Bygg och bo i Hannäs
ekonomiska förening, som äger boendet.
Tanken med seniorboendet är att möta behoven hos de äldre som är friska nog att klara sig
själva, men som som vill ha en trygghet och gemenskap som annars inte är lätt att få.
Inte tillräckligt sjuka
- De som inte är tillräckligt dåliga för att komma in på särskilt boende i samhället i dag, de får
ingenting, säger Lars Karlsson engagerat.
Tre miljoner i skulder
Flera enkäter hade visat att det fanns intresse för ett seniorboende i Hannäs, och när ett lämpligt
hus dök upp till försäljning förra året tog föreningen chansen.
Nu har den knappt tre miljoner i skulder, och gör vad den kan för att få in hyresgäster.
Den springande punkten är servicen. Kommunen vill inte betala för ett äldreboende i Hannäs.
- De tycker väl att det ligger för långt bort, säger Lars Karlsson.
En anställd i dag
Därför har föreningen riktat in sig på att bara ha en anställd på Blåsippekullen på dagtid, kanske
med stöd från Leader Sommenbygd eller arbetsförmedlingen. Men det är en ekonomisk
omöjlighet att anställa innan någon säkert vill flytta in. De äldre å sin sida vågar inte lova att flytta
dit innan servicen är löst.
Visionen kvar
Men visionen lever. Lars Karlsson ser framför sig åtta pensionärer som har sällskap när de äter,
och framför tv:n.
- Det finns sjuttio personer över sjuttio år i Hannäs, så det måste finnas åtta som det här passar
för. Och det räcker med två-tre för att vi ska dra igång.
Själv skulle han också gärna bo där när han blir äldre.
- Ja, när jag inte klarar mig själv längre.
Rebecka Fredriksson

Ingen vill flytta in ensam, förklarar Lars. Arkivbild: CHRISTER BERG
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Kvinnor kan!
Utefter färdvägen från Åtvidaberg till
Valdemarsvik
passerar
man
Falerum,
Rumma och Kvarnvik. Ihopbyggt med
Kvarnvik finns Holmbo och där ligger
inredningsbutiken ”Tyger & Ting” som
framförallt kvinnor med intresse för
heminredning besöker.
Verksamheten startades av AnnMarie Lundqvist
1985 vid Nyholm i Holmbo. I början hade
AnnMaries make också verkstad där och
tillverkade den välkända Bersbolampan. AnnMarie har byggt upp sin butik under 24 år och
sedan en tid tillbaka har hon också en mindre filial i Norrköping som helt enkelt heter ”Lilla Tyger
& Ting”.
- I sortimentet finns tyger från välkända leverantörer som vi har plockat ut det bästa ifrån och
hela
butiken
är
stiloch
färgkoordinerad,
berättar
AnnMarie.
Trendiga, tidlösa saker förhöjer och förstärker känslan av ett vackert hem. Nu strax före
påskhelgen finns färgglada tuppar och hönor i allsköns former och olika arrangemang är
uppdukade.
Man kan också få hjälp med att sy det som hör till heminredning och sömmerskorna på ateljen
har den utbildning och erfarenhet som krävs. AnnMarie erbjuder också inredningskonsultation till
både företag och offentliga miljöer.
Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM
Länstidningen publicerad 20090409

Väsentliga brister i Hannäs friskola
Corren 2009-05-26

Hannäs friskola får hård kritik av Skolinspektionen. Foto:CHRISTEER BERG/ARKIV 2008
ÅTVIDABERG Hannäs friskola håller inte måttet. Skolinspektionen som granskat skolan
pekar på en rad allvarliga brister och ifrågasätter om skolan kan öppnas i höst.
Det är tung läsning i Skolinspektionens rapport över Hannäs friskola. Inom nio områden finner
Skolinspektionen brister som måste åtgärdas. Lika många områden är i behov av
förbättringsinsatser.
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De nio bristerna strider mot skollagen och gäller bland annat:
* uppföljning och utvärdering av elevernas kunskaper (genomförs inte);
* särskilt stöd till alla elever som behöver det (ges inte);
* åtgärdsprogram för alla som behöver särskilt stöd (upprättas inte) och
* individuella utvecklingsplaner enligt kraven (upprättas inte).
För få elever
Friskolan lever heller inte upp till kravet om minst 20 elever. Sedan 2007 har friskolan drivits på
dispens, eftersom elevunderlaget tillfälligt bedömts vara lågt. Skolinspektionen noterar att
elevunderlaget som nu är nere i 18, inte ser ut att öka. Stabiliteten är därmed inte garanterad.
Få elever har också påverkat skolans ekonomi negativt. 2008 redovisades en förlust och för
kommande läsår har friskolan beräknat fortsatt negativt resultat. Som en säkerhetsåtgärd har två
anställda sagts upp.
Inspektionen vid friskolan gjordes i slutet av februari. Av rapporten framgår det att många på
skolan upplevt den senaste tiden som turbulent och orolig. Mycket av det kontinuerliga arbetet
hade under höstterminen fått stå tillbaka för ett flertal konflikter mellan elever, men också mellan
elever och vuxna.
Bråkigt
Eleverna gav vid intervjuer uttryck för att det var "bråkigt och stökigt" med inslag av hårda ord,
under såväl raster som i klassrummet. Skolinspektionen påpekar att friskolan behöver arbeta
mer intensivt så att alla elever kan känna sig trygga och respekterade i skolan.
Vidare i rapporten skriver Skolinspektionen att friskolan saknar personal med specialpedagogisk
utbildning. I vissa ämnen arbetar personal utan pedagogisk utbildning. Skolinspektionen skriver i
en kommenterar att det "kan ge konsekvenser för elevernas kunskapsresultat".
Skolinspektionen konstaterar att utbildningen vid friskolan inte uppfyller kraven för godkännande
enligt skollagen. Bristerna bedöms som väsentliga och ett "fortsatt godkännande måste därför
ifrågasättas".
Kan återkallas
Enligt skollagen ska ett godkännande för en friskola återkallas om skolan inte uppfyller kraven
och om bristerna inte avhjälps. I ett föreläggande får Hannäs föräldraförening, som driver skolan,
nu tre månader på sig att redovisa åtgärder, både vidtagna och planerade.
Sara Johansson, undervisningsråd inom Skolinspektionen, säger att föräldraföreningens svar
blir avgörande för skolans framtid.
- Vi vill se hur de tänker lösa de brister vi påtalat. Om inte, så kan deras tillstånd återkallas,
säger hon.

Stora brister kan få Hannäs friskola på fall
NT 2009-05-27
Inte mindre än nio områden uppvisar allvarliga brister, som strider mot skollagen. Dessutom
återfinns lika många krav på förbättringar och nu betvivlar Skolinspektionen att skolan kan
öppna till hösten.
Men den springande punkten är elevantalet. För närvarande drivs verksamheten på dispens.
Kravet är 20 elever. Men Hannäs friskola kan i dag bara mobilisera 18 elever. Enligt den
granskande myndigheten, så kan man inte skönja någon ökning av elevantalet.
- För få elever påverkar givetvis vår ekonomi. Vår strävan är dock att vi ska fortsätta i höst. Inom
en till två veckor kan vi konstatera om vi får fler elever till höstterminen. Får vi inte det, så
kommer vi att lägga ner, eftersom vi inte kan räkna med någon förlängd dispens, säger Lina
Jonsson, kassör i Hannäs föräldraförening, som driver friskolan.
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Vad skolan, bland annat,
brister i är uppföljning och
utvärdering av elevernas
kunskaper, särskilt stöd till
alla elever som behöver det
samt åtgärdsprogram för
alla som behöver särskilt
stöd.
Av rapporten framgår också
att friskolan saknar personal
som har specialpedagogisk
utbildning. Det förekommer
också att personal utan
pedagogisk
utbildning
arbetar som lärare i vissa
ämnen.
Skolinspektionen
menar att "det kan ge Hannäs friskola har dispens för sin verksamhet eftersom man
konsekvenser för elevernas bara har 18 elever. Blir det inte fler så måste skolan läggas ner.
ARKIVBILD: ANDERS STEINER | Bild: Anders Steiner
kunskapsresultat".
- Att lösa personalfrågan ser jag inte som något större problem. Överhuvud taget ser jag inte
några svårigheter att lösa den pedagogiska delen av kritiken. Nej, det stora frågan är
elevantalet, säger Lina Jonsson.
Skolinspektionen slår fast att friskolans utbildning inte uppfyller kraven för ett godkännande
enligt skollagen. Bristerna är så allvarliga att "ett fortsatt godkännande måste därför
ifrågasättas".
Hannäs friskola startade i slutet av 1990-talet och hade som flest 44 elever år 2005. Med
nuvarande elevantal fick skolan vidkännas ett förlustresultat under 2008, vilket det också
beräknas bli under innevarande år. Den dåliga ekonomin har medfört att två lärare har sagts
upp.
Nu får skolansvariga tre månader på sig att presentera vad som har gjorts och vad som är
planerat.
Bo Cederqvist

Hannäs friskola läggs ner efter drygt 10 år
Hannäs
Hannäs Friskola läggs ner. För få elever har bland annat fått friskolan på fall.
För snart två veckor sedan kunde vi berätta att Hannäs friskola, som startade för drygt tio år
sedan, ådragit sig svidande kritik från Skolinspektionen eftersom man inte har levt upp till de
lagar och förordningar som styr en skolverksamhet.
Allvarliga brister
Det här var allvarliga brister som var tvungna att åtgärdas.
Dessutom har skolan för få barn, vilket innebär att verksamheten för närvarande drivs på
dispens, vilken skulle upphöra i och med skolårets slut.
I dag går 18 elever på skolan och beskedet om en nedläggning fick barnen av sin rektor Mia
Bodelsson.
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Skola och förskola ändå
Kerstin Massawe på kommunen barn- och utbildningsförvaltning i Åtvidaberg, uppger till Östgöta
Correspondenten, att föräldraföreningen, enligt uppgift, kommer att fortsätta driva förskola och
skolbarnomsorg i Hannäs.
En del av föräldrarna väljer att placera sina barn i Tryserums friskola i Valdemarsviks kommun,
en del väljer det kommunala alternativet, Långbrottsskolan i Åtvidaberg.
Bo Cederqvist 0123-516 68 bo.cederqvist@nt.se
Publicerad 2009-06-09

Midsommarfirande i Kvarnvik
Valdemarsvik
Tea Johansson prövade lyckan i barntombolan. Turligt
nog var det även vinst på nitlotterna.
Foto: Hanna Andersson
Midsommardagens firande på Kvarnviks festplats
har hängt med i över 40 år. Några hundra personer
kom till Kvarnvik för att fortsätta sitt
midsommarfirande på lördagen.
Arrangemanget leds enligt tradition av Hannäs IF:s
supporterklubb.
- Från början anordnades firandet för att få in lite
sponsorpengar till fotbollslaget. Men numera görs det
nog lika mycket för ortens skull, för att det ska hända lite, säger Tobias Svensson, kassör i
föreningen vars fotbollslag spelar i division 6.
Ett antal hannäsbor, men även många ditresta midsommarfirare, deltog i lördagskvällens firande
på Kvarnviks festplats. När firandet startade på 1960-talet hölls det även dans på kvällen.
Numera bjuds det mest på underhållning för barnen samt fikaservering och tombolalotterier.
För att glädja barnen fanns även trollkarlen Mister Goran på plats. Med snabba, ibland
uppenbara tricks, lockade han såväl gammal som ung till snabba skratt. Efter sedvanlig dans
kring midsommarstången avrundades kvällen med gratis glass till alla barn.
Hanna Andersson
Publicerad 2009-06-21

Bra ålderdom
En kvinna som kan hantera en symaskin.
Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM
Den något ovanliga åsikten framför 91 åriga Siri Karlsson som
bor för sig själv i Björklund mellan Hannäs och Kvarnvik. Hon
flyttade vid 90 års ålder från ett pensionärsboende i Hannäs
kyrkby till ett eget boende.
Siri Karlsson föddes 1918 i Ringarum men växte upp i Breviksnäs i Hannäs socken. I familjen
fanns 8 barn som nu alla, utom Siri, är borta. Hennes mor och far gick bort i början av 1970 talet.
I samband med att hon gifte sig så bosatte hon och maken sig i Blidstena för att därefter flytta till
närbelägna Storsjö där de bodde i 8 år. 1964 flyttade de till Ukna och bodde där i eget hus.
Maken avled 1974 men Siri berättar att hon trots det inte känt sig ensam så många dagar. Siri
har ett barn, en son, som är lärare och boende i Linghem utanför Linköping. Hon har också två
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barnbarnsbarn. Siri arbetade som kokerska på ålderdomshemmet i Ukna fram till sin
pensionering. Efter att i 10 år bott i en pensionärslägenhet i Hannäs kyrkby så var Siri inställd på
att flytta in i det nyuppförda äldreboendet i Hannäs men det enda som blev med det var, att där
hade hon sitt 90-års kalas men någon inflyttning blev det inte. Goda vänner som Siri umgåtts
med, Aine och Evy Svensson, erbjöd Siri att flyttta in i en liten stuga som de har intill sin villa när
Evys svärmor gått bort. Hon klarar sig själv utan kommunal hjälp och turligt nog så finns
lanthandeln i Kvarnvik inte så långt borta och därifrån får Siri sina varor hemkörda.
Fortsättning publicerad 20090904

Lola kurerar dig
Lola Johansson, Naturkraftens Källa &
SPA, hälsar välkommen in till sin
behandlingslokal.

I
Hannäs
socken
finns
det
anmärkningsvärt
många
duktiga
kvinnliga entreprenörer med rörelser
som Tyger & Ting, Marias Hus, Eva´s
Café, lanthandeln i Kvarnvik och nu
även Lola Johansson och hennes
företag Naturkraftens Källa & SPA.

Text och bild:
KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM
Lola Johansson är en ung och välutbildad person med rötterna i Hannäs som nyligen invigde sin
nyinredda verksamhetslokal vid gården Mantorp i hjärtat av Hannäs socken. I en byggnad som
man tidigare förvarat spannmål i har Lola och hennes man Jan-Olov Karlsson åstadkommit en
mycket varm och smakfull miljö för sin verksamhet. När Länstidningens utsände når
förstukvisten öppnar Lola dörren och hälsar välkommen. Innanför tröskeln möts man av en varm
och inbjudande atmosfär och det första man lägger märke till är golvet som består av klinkers
med en däri liggande åtta av avvikande färg och form som stäcker sig över hela golvytan på
nedre planet. Lola som förstår att besökaren funderar vad ”åttan” skall vara bra för, förklarar ”att
från den skall energin flöda kontinuerligt” och det är inte utan att man känner av det. På nedre
botten hittar vi behandlingsrummet med två behandlingsbritsar sedan förflyttar vi oss till ett stort
och vackert badrum som också är ett behandlingsrum med ett stort badkar och de tekniska
finesser som behövs när man däri får en vederkvickande behandling.
Fortsättning publicerad 20091016

Snart föds en ny församling i Åtvid
ÅTVIDABERG
Publicerad 25 nov Uppdaterad
Vid årsskiftet blir fem församlingar till en, när Åtvidabergs församling ser dagens ljus.
Förra våren beslutade stiftsstyrelsen att de fem församlingarna i Åtvids pastorat skulle slås
samman. Nu hålls möten runtom i kyrkorna för att diskutera hur verksamheterna där ska te sig
framöver.
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En anledning till sammanslagningen är att inte alla församlingar uppfyllde de kriterier som en
församling ska uppfylla. En församling ska fira gudstjänst varje söndag och varje kyrklig helgdag,
och det gör inte Gärdserum och Hannäs.
Rädslor av olika slag
Det var också anledningen till att Björsäter och Yxnerum, liksom Grebo och Värna, gick samman
år 2006.
En majoritet av de förtroendevalda var denna gång för en sammanslagning.
- Naturligtvis finns det rädslor av olika slag, till exempel vad gäller namn. Vi kommer att heta
Åtvidabergs församling, men kyrkorna kommer ju fortfarande att heta det de heter, säger
kyrkoherde Karin Björk.
Det har också funnits en oro kring att förändringen innebär en ökad centralisering, med följd att
de flesta aktiviteter kommer att äga rum i Åtvidaberg. Så blir det inte, menar Karin Björk.
Inga stora förändringar
- Inte alls. Snarare funderar vi över hur varje kyrka kan vara en kyrka på bästa sätt. Men det
kräver förstås engagemang från medlemmarna.
Rent administrativt innebär det inte så stora förändringar, eftersom personal- och
fastighetsfrågor redan skötts inom pastoratet. Men förtroendeorganisationen förändras. Fem
kyrkoråd blir till ett, som väljs av ett kyrkofullmäktige.
Charlotte Simonson

Boendemiljö för alla
Bedårande vackert ligger Johnny och
Beryl Johnssons hus alldeles intill
stranden av Storsjön.

Text och bild:
KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

I Hannäs socken inom Åtvidabergs kommun ligger Rumma by som består av två delar
Övre och Nedre Rumma. Namnet Rumma är mycket gammalt och betyder glänta eller en
öppen plats i skogen. Om man färdas igenom delarna så upplever man bebyggelsen som
vilken annan by som helst men känner man till lite om de som bor och lever där så
händer mer än man kan ana.
Trakten runt omkring Rumma är rofylld och vacker och till skönheten bidrar sjöarna Västersjön
och Storsjön som innan Storsjön sänktes hängde ihop. Här kan man finna boende med kvalitet
för både pensionärer såväl som för yngre barnfamiljer och sommarboende från storstaden.
Dessutom kan det, inom en snar framtid, bli en mindre industrietablering i byn. När man färdas
landsvägen fram mellan Falerum och Kvarnvik kommer man först till Övre Rumma som är den
delen av Rumma som har mest bebyggelse. Här finns idag en verkstad utefter genomfarten och
en samlingslokal som tidigare utnyttjades för regelbundna dansarrangemang. En gång i tiden
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fanns också här en skola som numera fungerar som bostad. Trakten blev redan på stenåldern
en plats, som tack vare att man kunde, på vattenvägar nå hit, där man slog ner sina bopålar och
livnärde sig först på jakt och fiske. Man har hittat urholkade stammar som var dåtidens båtar och
man har även hittat yxor från den tiden.
Länstidningen publicerad 20091127

