
3. Fristad 2013 

Fortsättning av köket + Tåby årsmöte 

4 Mars Agneta o Gunnar målar sista strykningen. Färgen har ljusats upp lite. All 

målning ”Moddlas! Agneta ”moddlar”. Resultatet på dörren blir en vacker 

finish. All färg slutdragen åt samma håll. 

 

6 Mars Gunnar sätter upp hyllorna 

 

Som med allt i detta hus får man parera med att huset är snett åt alla håll o 

kanter. 



8 Mars Fortsatt hylluppsättning Karin, Carl Fredrik o Gunnar diskuterar  var o 

vilken sort lampor som ska sättas upp. Var de ska sitta och var lysknapparnas 

plats ska vara. Det blev glober. En vid spisen o en i taket vid köksfönstret mot 

gården. Martin Backgården kontaktas. Spis o frys inköpta. 

Janne Svensson från Spiscentrum har tittat på järnspisen. Han tycker vi ska låta 

spisröret vara som det är. Alltså omålat. Låta ”Fjärilsvingen ej vara fastskruvad i 

spisen. Använd 556 för att få loss skruven. 

Boris och CF städar i vindsutrymmet uppe hos Inez. Skruvar tillbaks hyllorna . 

13Mars PEO och CF slutstädar. Alla stolar och bord avtorkade. Kylen o frysen på 

plats. Elen nästan klar. 

Våren är mycket långsamt på väg. Mycket kalla nätter och strålande sol om 

dagarna. Ån i Söderköping ser fortfarande vintrig ut. 

 

 

 



16 Mars Så var det dags för årsmöte i Tåby hembygdsförening. Gästgiveriet 

fylldes till bristningsgränsen med intresserade medlemmar. Många ville se det 

nya , nu nästan klara köket. 

 Eva Peterson kollar skåpen  och diskbänken 

som kommer från Jonsberg. CF och Gunilla ser till att det kommer lite värme i 

huset. Det går åt . Det var -16 grader under natten. Svårt att få upp värmen. 

Men många glada medlemmar höjer värmen betydligt. 

                                                            



 Två eldsjälar från Vikbolandet AnnMarie 

Folkesson och Ewa Wahren laddar för årsmötet. 

Tåby hembygdsförening har nu  265 medlemmar. Styrelsen har nu 6 personer 

under 50 år. Rätt så unikt för att vara en hembygdsförening.  

Årsmötesförhandlingarna flöt på bra och så var det dags för dagens föredragare 

Ulf Svensson. Kåserade under ämnet ”Svenssons svindlande affärer”.Han 

berättade om hur Kolmårdens  djurpark kom till ,från idé till verklighet. Detta 

tog tre år. Kolmården var en egen liten fattig kommun på den tiden. Tåby 

allmänning ägde marken. Alla avrådde från att starta en djurpark. Men Ulf 

lyckades få idén förankrad hos bl.a Per Eckerberg som då var landshövding. 

Gunnar Sträng var med på ett hörn. Dåvarande AMS bidrog. Det gällde att få 

sponsorer och investerare. Mattssons byggnadsbolag var en intressent. 

 Ingalis Moberg o Ulf Svensson är gamla goda 

vänner. 



 

När man kommer med en idé  är det tre faser 1: förlöjligandefasen 

2: motståndsfasen(insändare,personangrepp m.m)3. Visa att det här blir bra. 

Loftstugan från 1753 köptes in. 36 hus köptes in från Prästtomta skjutfält. Flera 

hus med vackra tapeter. NTÖD från 1758 på väggarna. Man var rädd om 

träden. Tåby skulle ha betalt för varje träd som avverkades. 1964 togs första 

spadtaget. CG Hammarlund hjälpte till med finansiering. Bensinbolaget BP 

lånade ut pengar mot att få parkeringsavgifter. DÄNKO  AB Malmö stod för allt 

ät o och drickbart mot en check på 300 000. 27/5 1965 invigdes parken. Entré 

4.50kr. 4000 personer. Marknadsföring viktigt. Lyckades komma med i ”Det 

bästa” 31 miljoner ex. De hade 10 sidor om djurparken.  

23000 besökare på Pingstdagen. 1970 startade en gymnasial utbildning för 

djurvård. Senare kom Vildmarkshotellet. Nu finns även Safaripark  och Aphus. 

Stig Malm  LO har sponsrat Loanläggningen. Delfinarium. Kolmårdskyrkan 

inkluderar 13 samfund. Askmark Biskop invigde. Besöksrekord HSB dagen 60 

000 besökare. 1,4 miljoner besökare som mest på ett år. 

Nu är det ca 530 000 per år. 

http://www.google.se/imgres?q=kolm%C3%A5rdens+djurpark&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1280&bih=664&tbm=isch&tbnid=n4mHIBESkfqZQM:&imgrefurl=http://www.bravikslandet.se/Djurparker__1053.html&docid=Q5r4BKESr8e0SM&imgurl=http://www.bravikslandet.se/bilder/bildbank/upplev_djurparker_sv.jpg&w=444&h=200&ei=yuxnUYj5PKzn4QS9r4D4Dw&zoom=1&ved=1t:3588,r:52,s:0,i:273&iact=rc&dur=1907&page=3&tbnh=146&tbnw=324&start=35&ndsp=19&tx=163&ty=70


 Nu är det ett av 

Norrköpings kommuns största turistmål och skapar många arbetstillfällen. Tack 

Ulf för ett mycket givande föredrag. Tur det finns människor med vilda idéer. 

Sen blev det fika och trevliga samtal. 

Nu fortsätter jobbet med att slutföra köket. Skåp ska på plats. Ev hörnskåp.  

Marmor muséet i Kolmården  ska kontaktas för att sätta dit en marmorskiva. 

Nästa evenemang blir den 20 April kl 10.00. Då är det samling i Tåby City för 

vandring till Kämpestads gravfält. Medtag kaffekorg. 

24 April har Vikbolands Arkiv o Historieförening årsmöte i Fristad Gästgiveri kl 

19.00. 

11Maj Gökotta 8.00 tillsammmans med Björkekinds hembygdsförening på 

Nybbleberget. Kaffekorg. Parkering vid Nybble. 

11 Maj Även öppet hus 12.00 till 15.00 på Fristad Gästgiveri i samband med 

Kosläppet på Odenstomta. Membon Pär Jacobssons skärgårdsbilder 

visas.(Fotografiets år 2013). Kommer fler punkter så boka in 15 Maj , 31 Maj, 6 

juni,18 juni ,22 juni 2 aug., 21 aug, 7-8 sept, 22 sept, 31 okt, 24 nov. Se Tåby 

hembygdförenings program. 

Glöm inte heller att Tåby hembygdsförening fyller 25 år i år. Firas med en stor 

fest i Helgestad hage. Troligtvis 17 augusti. 

http://www.google.se/imgres?q=kolm%C3%A5rdens+djurpark&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1280&bih=664&tbm=isch&tbnid=qt-AKAk3BJMmUM:&imgrefurl=http://metrobloggen.se/sandraworkaholic/kolmardens-djurpark/&docid=dQRvw_T6LaLCnM&imgurl=http://metrobloggen.se/sandraworkaholic/files/2010/06/EntreKolm%C3%A5rden1.jpg&w=800&h=600&ei=yuxnUYj5PKzn4QS9r4D4Dw&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:165&iact=rc&dur=2431&page=2&tbnh=191&tbnw=259&start=15&ndsp=20&tx=112&ty=115


Nu önskar jag alla en god fortsättning på våren och välkomna  till  Gästgiveriet 

och alla aktiviteter som är på gång i bygden. Utan besökare inget roligt. 

Jag som skrivit,fotat och försökt dokumentera är Karin Lagander 

 


