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Hos snickargänget i kvarteret Fiskaren spirar 
kreativiteten. På egentillverkade arbetsbänkar filas 
och slipas delar till de specialtillverkade träföremål 
som förgyller Söderköpings gator, torg, lek- och 
badplatser. Här jobbar arbetsledare Bengt ”Lockis” 
Wilhelmsson, Magnus Larsson och Mikael 
Eriksson med alla möjliga – och nästan omöjliga – 
snickeriarbeten.

RIKTIGT TOPPENPROJEKT
Högst upp på Ramunderberget med en bländande 
vy över Söderköping finns de mest natursköna rast- 
och utsiktsplatser. Vägen upp till bergets topp går 
via en exceptionell trappa med 318 handgjorda steg, 
alltsammans byggt av dagens guider – ”Lockis” och 
Magnus.

-Trappen har fått mycket uppmärksamhet, det var 
ett av de första stora byggen vi gjorde tillsammans. 
Det känns kul att vara med och bidra till att fler kan 
komma upp och njuta av skönheten på berget, säger 
”Lockis”.

PÅ NYBYGGDA ÄVENTYR
Snickarna på Arbetsmarknadsenheten (AME) ritar, 
designar och bygger allt själva. På snickeriet görs 

Alla uppskattar en välskött sommarstad med inbjudande platser 

att njuta, leka och bada i. Men en snygg stad bygger inte sig själv. 

I Söderköping gör Arbetsmarknadsenhetens snickare sommarfint 

och vi fick chansen att hänga med på rundtur i en delvis hemma-

byggd hembygd. Mysigt lekfulla platser, väl värda ett besök.

lottstånd, bollplank, leksaker, pergolas, utedass och 
bänkar. Högt på agendan ligger kostnadseffektivitet 
och allt som byggs ska i möjligaste mån vara 
handikappanpassat och miljömässigt hållbart. 

Vi far till nya Kottebanan och möts av lyckliga 
förskolebarn som sedan i våras har nya och 
upprustade stationer att leka, klättra och busa i. Här 
har snickargänget byggt och renoverat i omgångar. 

Ett helt nytt klätterhus, rutschkana, balansbrädor 
och gott om lianer mellan träden är några av 
roligheterna som erbjuds längs äventyrsbanan. Av 
lek blir man hungrig och precis intill Kottebanan 
har ”Lockis” och killarna snickrat ihop en grillplats, 
perfekt för lunch i det gröna. 

Förskollärare Frida Kilberg från Högby kallar 
platsen en riktig pärla.

-Vi är glada över att Kottebanan blivit så fin. Inte 
minst är säkerhetsaspekten viktig. Vi känner oss 
tryggare nu när stationerna är renoverade och i 
så fint skick. Och barnen älskar att äta ute, det är 
toppen att vara här, säger Frida.

SOMRIG SNICKARGLÄDJE 
FÖR STORA OCH SMÅ.

SÖDERKÖPINGS FRILUFTSBAD 
– EN RIKTIG SOMMARPÄRLA!
Bara ett stenkast från centrum hittar du Söderköpings friluftsbad 

med flera tempererade bassänger. Badet är ett populärt besöksmål 

för alla åldrar och en perfekt plats för den som gillar att bada, leka, 

äta glass och njuta av sommaren i Söderköping.

SKÖNT CITYHÄNG
På väg mot Klarsjön, en av Söderköpings nära 
natursjöar, stannar vi till på Hagatorget. Här hänger 
en skön hammock, att njuta av för den som vill vila 
fötterna efter shoppingturen. Vi kan också välja att 
ta plats i någon av de 35 vackra Söderköpingssoffor 
som står längs ån.

-Söderköpingssofforna är välkända och har funnits i 
decennier. För ett par år sedan fanns bara rester kvar 
av de gamla sofforna. Vi pusslade helt enkelt ihop 
bitarna och byggde nya efter samma mall, förklarar 
Magnus. 

VÄLKOMNANDE BADPLATSER
Visst gillar man när det finns toaletter, 
omklädningsrum, schyssta sittplatser och 
någonstans att grilla när det är dags för badutflykt? 
Vid Klarsjön, Skiren, Husbyvik och andra lokala 
vattenhål fanns tidigare en del övrigt att önska. 

Inför årets badsäsong har snickargänget rustat 
upp med grillplatser och bänkar, de flesta 
matbord med plats för rullstol eller permobil. Nya 
omklädningsrum finns på plats vid Skiren och 
nymålade, skärgårdinspirerade utedass väntar på 
att sättas samman vid Husbyvik. Oavsett om du 
bor här året runt eller är turist på tillfälligt besök, 
bygger Snickargänget en bättre plats till oss alla. Allt 
de levererar är bekvämt, naturskönt, prisvärt och 
hållbart. Precis som en sommar i Söderköping ska 
vara.
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Utöver att vara en härlig samlingsplats, erbjuder 
friluftsbadet också simskola och motionssim. 
Med start från vecka 22 har friluftsbadet öppet 
för motionssim och den 15 juni öppnar badet för 
säsongen och håller sedan öppet varje dag, med 
undantag för midsommarhelgen. Redan den 16 
juni är det dags för extra festligheter, när badet 
håller familjedag i samband med temaveckan ”Sätt 
Söderköping i rörelse”. Du kan då passa på att testa 
vattenjumpa och annat skoj. Under familjedagen är 
det fri entré för alla under 15 år. 

Varmt välkommen till friluftsbadet!

Friluftsbadet ligger naturskönt vid stora 
fina grönområden utan störande trafik. 
Utomhusbadet består av en 50 meters bassäng, en 
undervisningsbassäng, en barnpool och en liten 
plaskbassäng för de allra minsta. På området finns 
också en beachvolleybollplan och en lekplats med 
gungor och ett buskul piratskepp. Badets café och 
kiosk erbjuder korv, glass och annat smått och gott.  

Både barn och vuxna gläds åt den nyrenoverade Kottebanan med alla roliga stationer. Bus på hög nivå!

Skärgårdsvackert med handgjorda detaljer och 
maritima inslag. Bengt ”Lockis” Wilhelmsson tar 
snart med sig dassdörrarna till Husbyvik.

Rast och ro vid en av Söderköpings badpärlor. 
Här har snickarna platsbyggt en omsorgsfullt 
omfamnande långbänk vid Klarsjön.

De populära Söderköpingssofforna har funnits i 
årtionden. De nya som finns här idag är varsamt 
skapade efter gamla tiders modell.

Utöver att vara en härlig samlingsplats, erbjuder friluftsbadet också simskola och motionssim.

Den 15 juni
öppnar badet!

    Vill du veta mer om det vi skriver om.    
    För öppettider, priser och övrig information 
    gå in på: soderkoping.se/sommartips


