
Hej Ola, 

 

roligt att höra reaktioner på omvandlingsplanerna från någon som har så lång erfarenhet av både 
staden och kulturlivet. Jag tar tacksamt emot tipsen och informationen om de behov som du 

signalerar. De är bra att ha med i bagaget i den fortsatta processen. 
 

När det gäller uppställningsplats för husbilar så är det något vi arbetar med tillsammans med Tekniska 

kontoret. Avvägningar måste göras mellan tillgänglighet (mer eller mindre centralt), trafikbelastning 
och attraktivitet. Husbilsbesökare är viktiga för staden. 

 
Jag tror att förändring av Berga, satsning på småbåtshamnen och fler bostäder öster om 

Brunnsparken kan vara ett lyft även för parken - mer människor, staden når ända fram till parken så 
att säga. Med kulturell verksamhet i en del av Berga skulle det passa bra med fler evenemang, exv 

skulpturbiennal, konserter och föreställningar. En utomhusscen kan säkert spela en viktig roll för att 

vitalisera parken och skapa en attraktiv plats för teater och musik under trädkronorna. 
 

Det låter som om man utelämnade en viktig del vid ombyggnaden av Ramunder. Det behöver 
framöver säkert göras en grundlig analys av i vilken utsträckning och hur satsningen på rum för kultur 

bör ske framöver där både Stinsen, Ramunder och Berga måste finnas med. De behov som du 

beskriver i de två sista punkterna bör man också ta med i en sådan analys och tillhörande 
lösningsförslag. Kanske kan en del av detta landa i Bergahallen eller Brunnslasarettet. I slutändan är 

det en politisk prioriteringsfråga och d:o beslut som måste komma till stånd. 
 

Än en gång tack för dina synpunkter. 
 

Hälsningar, 

 
Per Haupt 

Stadsarkitekt 
Söderköpings kommun 

 
Från: Ola Lönnqvist [ola.lonnqvist@gamma.telenordia.se] 

Skickat: den 9 oktober 2013 20:04 
Till: Haupt Per 

Ämne: Bergaområdet 

Hej! 
  
Jag som skriver flyttade till kommunen 1971 och arbetade några år som lärare och har sedan 
under över 30 haft uppdrag som skolledare i kommunen. Jag är pensionär sedan 6 år 
tillbaka. 
På fritiden har jag varit delägare i driften av vandrarhemmet Mangelgården fram till 1/5 i år, 
varit med i drygt 10 år i styrelsen för hembygdsföreningen S:t Ragnhilds Gille (på 80/90-
talet), detsamma i Lions Club (på 90-talet), guidat i kommunen sedan början av 80-talet, 
varit verksam i Teater Sythercopie sedan 1981-84, 1997 och fortfarande, skrivit en del om 
Söderköpings historia. hållit föredrag mm mm. 
  
Detta gör att jag intresserar mig för de historiska och  kulturella områdena i kommunen.  
  
Att Bergaskolan skulle få en annan funktion var jag klar över för länge sedan (jag gjorde i 
några år kommunens befolkningsprognoser). Idéerna som du presenterar tror jag på, men 
det finns några saker som jag vill framföra: 
  



1* Någon stans, centralt, i staden behövs en ganska stor Stellplatz för husbilar. Jag har haft 
husbil i 10 år och rest i stort sett hela Europa, norr, syd, väst och öst. Det finns sådana 
platser där man betalar en avgift i automat för el, vatten. Även WC kan finnas. Det behöver 
inte vara regelbunden tillsyn. 
  
2* Någon stans skulle behövas en utescen för konserter  och teater. Jag har sett en 
intressant sådan i Tyskland men även i Lerbäck i Närke. Kanske att en sådan skulle kunna 
byggas i Brunnsparken. Jag visar gärna bilder på de 2 jag syftar på. 
  
3* Bergaskolans gymnastiksal kan mycket väl renoveras och fungera som teatersalong, men 
det skulle kanske varit ännu bättre om Salong Ramunder, när den gamla aulan ställdes i 
ordning, hade fått utrymmen bakom scenen för omklädnad, kulisser, förråd mm mm. Men 
det gick inte då. Skulle det gå att bygga om där nu så får scenen stor betydelse även för de 
närliggande skolorna. 
  
4* Teater Sythercopie, där jag är ordförande, (och manusförfattare och regissör) står snart 
utan lokal för förvaring av kostymer och rekvisita (vi hyr nu på Vimman). Ett av de tre stora 
rummen på bottenvåningen i Brunnslasarettet skulle passa oss perfekt, och ännu bättre om 
gymnastiksalen kunde användas som spelplats vintertid  och i området en utescen 
sommartid. 
  
5* För kulturella ändamål behövs även ett bättre och större  kommunalt arkiv, ett nytt 
muséum, forskarsal och föreläsningssal. Vad går att lösa i Bergaområdet? 
  
Ola Lönnqvist 
Kamrersgatan 2 E 
614 32 Söderköping 
0121-21885 
  
  
 


