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HALVA PRISET
PÅ SOMMARBLOMMOR

Mammor ställer 
ut på biblioteket

Jenni Taipale och Martina Stenman ställer ut sina teck-
ningar på Öxnehaga bibliotek. Foto: OLA PILHEM 

Fest för husbilsälskare
Drättinge populärt under midsommar| Ragge har landat i poolen
DRÄTTINGE
Drättinge vid Landsjön
strax utanför Kaxholmen
blev platsen för ytterli-
gare en stor husbilsträff i
helgen. 

– Den här platsen är så
himla vacker så jag kom-
mer hit nästa år också,
säger en av deltagarna,
Bosse Andersson från Es-
kilstuna.
Husbilsklubben.se är både en
förening och ett internetfo-
rum för alla husbilsintresse-
rade i Sverige. Av något av en
slump bildades föreningen i
IK Vistas klubblokaler i Kax-
holmen i april 2006, inte
långt från Drättinge där paret
Ragnar Stener och Susanne
Salminen bor. 

Över 8 000 medlemmar
– Vi hade varit på husvagns-
och husbilsmässan på Elmia
i flera år och tog kontakt med
fritidsförvaltningen om det
fanns någon annan lämplig
uppställningsplats i den ös-
tra kommundelen. Det ledde
oss till slut hit och vi fick då
kontakt med Ragnar och Su-
sanne, säger ordförande Ca-
rina Ollén från Tyresö och be-
rättar att Husbilsklubben.se
nu har drygt 8 000 medlem-
mar och är landets största av
sitt slag.
– Intresset för husbilar

fortsätter att öka. Det är fri-
heten och att kunna stanna
vart man vill som drar, tror
Carina Ollén.

Träffa nya vänner
Och nu samlas ett stort antal
husbilsägare på de stora grö-
nytorna nära Landsjön under
midsommarhelgen och
under husvagn- och husbils-
mässan i september. Och i
helgen kom det 48 fordon till
Drättinge från Eskilstuna i
norr och Malmö i söder. Det
betydde ett drygt hundratal

personer och ett 20-tal hun-
dar.
– Jag äskar den

här festen och
vackra platsen. Det
stora mervärdet är
inte att prata om
husbilar utan att få
träffa nya vänner,
säger Bosse Anders-
son från Eskilstuna.
Och husbilsträf-

fen är ingenting an-
nat än en stor fest i
tre dagar fylld med gemen-
skap, mat och dryck, bad, tru-

badurafton och andra akti-
viteter. Flera av gästerna hade

också med sig
sina radiostyrda
modellplan.
– Det är en stor

hobby som flera
av oss har och det
blir lite kamp i
luften också. Mil-
jön här vid sjön
passar utmärkt
för att leka med
modellplan, säger

Janne Kjellberg från Partille.
På programmet stod i öv-

rigt tipspromenader och fis-
ketävling och meningen var
att det skulle ha dukats ett
rekordlångt middagsbord på
midsommaraftonen. 
– Vi gjorde en halvcirkel i

stället, det blev mysigare så,
säger Susanne Saliminen
som var mycket nöjd med
årets arrangemang trots lite
regn då och då.
– Det hör till på midsom-

marafton, men vi hade ju tak
överhuvudet och ett gott hu-
mör och det kommer man
långt på. 

Janne Johansson
janne.johansson@jonkopingsposten.se

Värden Ragnar Stener mer känd som ”Ragge” och för sina små flygplan och andra flygfarkoster ser
ut att ha landat skönt i poolen. Foto: DANIEL HELLSTRÖM

Sex av deltagarna på husbilsträffen i Drättinge i helgen var från
vänster Annica och Lars Pettersson från Jönköping, Runar
Schmidt och Lovisa Ahlin från Halmstad samt Anette och Christer
Berndtsson från Onsala.

Husbilsägare kan även leka med radiostyrda modellplan, i alla
fall Janne Kjellberg, Partille och Jan Ek från Hönö.

Carina Ollén.

Man fick lugnas
ner av polis
HUSKVARNA

POLIS FICK på lördagsefter-
middagen larm om att en man
boende i en lägenhet i centrala
Huskvarna uppträdde våld-
samt. Mannen omhändertogs
för transport till länssjukhuset
Ryhov. Mannen är i inte miss-
tänkt för något brott.

Helene Jönsson hart öppnat ny butik på Brahegatan i före
detta ABF-lokalen. Foto: HANS JÄREBY

Grodor och rosor
på Brahegatan
GRÄNNA
En ny butik har öppnats
på Brahegatan 69 i
Gränna, Frogs and Ro-
ses är namnet och öpp-
nade lagom till natio-
naldagen. 
I en mysig 1700-tals lokal
har man skapat ett klädkafé
inomhus och på en lite ve-
randa, här kan man avnjuta
en god kopp kaffe med dopp
eller en kall färskpressad ju-
ice. 
Och så frossa bland ro-

mantiska kläder, skor,
smycken och inredning. 
Här finns naturligtvis,

som namnet antyder en
mängd grodor, men också
rosor och mycket somriga
kläder, bland annat av
dansk och engelsk tillverk-
ning.  

Startade i Vreta
Frogs and Roses startades
sommaren 2007 av Birgitta
Hemming i Roslagens
hjärta i Vreta utanför Norr-
tälje av Birgitta Hemming. 
Nu har hon och dottern

Helen Jönsson flyttat till
Gränna och öppnat en butik
här också.

Hans Järeby
hans.jareby@jonkopingsposten.se

NYTT PÅ STAN

Kristina är ny husmor på Wettershus
ÖLAND
Tanken var att själv åka
på retreat. Istället upp-
täckte Kristina Magnus-
son en annons om att Wet-
terhus sökte en ny hus-
mor. Hon sökte och fick
tjänsten och sedan några
veckor tillbaka är hon där.

– Det känns helt rätt, sä-
ger hon.
Resan dit går på en väg genom
hundkex och midsommar-
blomster. Det blir smalare och
smalare, E4 passeras under-
ifrån och plötsligt bara ligger
Wettershus där.
– En fantastisk plats att vara

på, säger Kristina och ser ut
över Vättern.
Någon mil söder om Gränna,

på en hylla mellan motorvä-
gen och branten ner mot sjön,

ligger gården med huvudbygg-
nad, gästlängor och kapell. 
Kristina tar emot i köket där

frysarna precis frostats ut. Det
luktar nybryggt kaffe och ren-
göringsmedel.
– Oftast pågår retreaten tors-

dag till söndag. Temana varie-
rar men rytmen är den samma
med bön, måltider och medi-
tationer, berättar hon.

Viktig tystnad
Ofta förknippar man retreat
med tystnad och tystnaden,
menar Kristina, är en bristvara
i dag. Viktig dessutom i en
värld med mobiler, datorer och
ständig uppkoppling.
– Kanske blir det ännu vik-

tigare i framtiden. Man be-
höver inte alltid prata utan här
finns en möjlighet att möta sig
själv och landa, säger hon.
Arbetet som husmor är dock

inte någon tyst tjänst. Tvärtom
kan köket bli en liten frizon
där gästerna kan få smygprata
om allt från den vackra utsik-
ten till fästingbett.

Arbete i Pakistan
– Annars handlar mitt arbete
om att se till att det finns mat.
Städa och ta emot gästerna.
Men också om att vara ansik-
tet utåt, fortsätter Kristina.
Som liten hade hon en dröm

att bli missionär och utbildade
sig därför till sjuksköterska.
Åkte i 25-årsåldern till Pakistan
och arbetade där under två år.
Kom hem och läste först teo-
logi i tre år för att sedan vidare-
utbilda sig till barnmorska.
– 1997 reste jag ut igen. Även

den här gången till Pakistan.
Jag skrev på för fyra år, när
hälften av dem gått åkte jag
hem och gifte mig. Min man

följde sedan med mig ut till
Pakistan i två år.
Sedan 2002 är hon åter i Sve-

rige, bor i Bankeryd och har ar-
betat som barnmorska på
landstinget. Nästan 50 år gam-
mal såg hon förra året den där
annonsen om tjänsten på Wet-
tershus och nu är hon där.

– Med det jag har i bagaget
tror jag att jag passar in bra
här, säger hon.
Bland gästerna finns alla

sorters människor, i olika ål-
drar och med olika bakgrund.
Samma sak med volontärerna,
eller husfolket som de kallas.
– Det är helt otroligt med

alla dessa ideella krafter som
hjälper till. Även om det finns
plats för fler och gärna från
närområdet. Fortfarande är
Wettershus lite anonymt
bland dem som bor i trakten.
Det är synd tycker jag.

Anette Svensson
anette.svensson@jonkopingsposten.se

”Med det jag har i bagaget tror
jag att jag passar in bra här”,
säger Kristina Magnusson.

Foto: ANETTE SVENSSON

FAKTA
WETTERSHUS HAR FUNNITS som retreatgård sedan 1966. Den
leds av en ekumenisk stiftelse med representanter från de
flesta kyrkor och samfund.

GÅRDEN BYGGDES från början av konstnären Gunnar Zilo som
sommarbostad och ateljé. Mycket av den ursprungliga konst-
närsmiljön har bevarats.

RETREAT ÄR ENGELSKA för reträtt och ses som ett sätt att dra
sig undan vardagens stress och möda för vila och rekreation.

TANKEN ÄR ATT deltagarna under tystnad och stillhet ska få tid
till fördjupning och eftertanke. 

TENHULT
I samband med att en ny
entreprenör tar över skol-
skjutsarna så avtackades
de busschaufförer som i
samband med skolavslut-
ningen slutar sin anställ-
ning vid depån i Tenhult.
Några av de chaufförer som
Smålandsbussen har anlitat är
formellt pensionärer och nå-
gra har varit timanställda. När
en ny entreprenör tar över tra-
fiken, efter en kommunal upp-
handling i höstas, så slutar de
chaufförerna. 

Igenkända bussar
Det innebar också att Små-
landsbussens depå i Tenhult

försvinner efter tjugofem 
år. De välbekanta bussarna och
deras förare har genom många
år blivit igenkända, inte bara
bland skolbarn, utan även
bland folk i allmänhet.

Goda minnen
I förra veckan var det ”gravöl”,
minerna på förare, bussbola-
gets vd och utsända från Jön-
köpings kommun varierade
från glädje i många goda min-
nen till uppgivenhet och en
viss sorg när nu gänget splitt-
ras och de dagliga kontakterna
upphör.

Sakna gemenskapen
Flera av chaufförerna är Ten-
hultsbor med djup förankring
i samhället och lokalkunskap.

Bernhard Stenvall säger att
trots att han inte kört så värst
mycket, så kommer han att
sakna gemenskapen och
sammanhållningen som finns
i gruppen. 
Även Jan-Erik Brandt, väl-

känd profil bakom Smålands-
bussratten, intygar värdet av
det samarbete som funnits.

Erbjuds arbete
Smålandsbussen har träffat
ett avtal om att vara underle-
verantör till den nye entrepre-
nören, Nettotaxi och Netbus. 
Det innebär att flertalet av

chaufförerna erbjuds fortsatt
arbete. 
Smålandsbussen kommer

även att fortsätta köra skol-
skjutsen till särskolan, efter att

ha vunnit den upphandlingen.
– Vi har räddat de flesta job-

ben, utom de som varit timan-
ställda eller pensionärer, säger

Smålandsbussens vice vd Su-
sanne Holm.

Ingemar Ström
huskvarna.red@jonkopingsposten.se

Mångåriga busschaufförer avtackades

Smörgåstårtan står mitt på bordet, nästan uppäten och slut. I
veckan var det avtackning för de busschaufförer som slutar i och
med att Smålandsbussen inte kommer att fortsätta med skol-
busstrafiken. Foto: INGEMAR STRÖM

ÖXNEHAGA
Under fyra måndagar
deltog de i en teck-
ningskurs. Nu ställer de
ut sina verk på Öxneha-
ga bibliotek och hoppas
kunna inspirera andra
konstintresserade.
– Vi är intresserade av att
teckna. Det är ganska unikt
att starta en grupp för att
uppmärksamma mammor,
säger Jenni Taipale.
Hon är 30 år och bor på

Österängen, till vardags ar-
betar hon som biolog och
driver en webbutik.

Öppna förskolan
Martina Stenman, 33 år, bor
också på Österängen och ar-
betar som musiklärare. 
Båda två nappade när Ma-

ria blomgren, projektledare
för Handlingskraft, bjöd in
föräldrar på öppna försko-
lan att delta i en tecknings-
kurs.
Under fyra måndagar fick

de prova på att teckna i
olika tekniker som blyerts,

kol och pastellkrita under
ledning av ABF:s kursledare
Anna von Koch.
Fördelen med gruppsam-

mansättningen är att de be-
finner sig i ungefär samma
ålder och livssituation, att
gå en kurs innebär att de får
möjlighet att utveckla sin
egen kreativitet vid sidan
av föräldraskapet. 

Teckna porträtt
Tecknandet kan de också ha
glädje av när de ska teckna
tillsammans med barnen.
De kunde vara i en lokal

intill biblioteket som an-
nars används av Hyresgäst-
föreningen. På kursen har
de bland annat övat sig i att
teckna porträtt. Genom ut-
ställningen hoppas de på
att fler ska bli intresserade
att delta, om det blir fler lik-
nande kurser.
Utställningen ska pågå

under en månad, det var
vernissage i måndags.

Ola Pilhem
ola.pilhem@jonkopingsposten.se

Lindrigt skadade
vid mc-olycka
HUSKVARNA

EN MAN och en kvinna, fick fö-
ras till länssjukhuset Ryhov på
fredagseftermiddagen efter en
mc-olycka på Hakarpsvägen i
Huskvarna. Föraren av motor-
cykeln körde av okänd anled-
ning omkull. Enligt räddnings-
tjänsten fick de lindriga skador.


