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Vattnet fick
stängas av
efter läcka
Söderköping
En vattenläcka i Kull-
borg gjorde att vattnet
fick stängas av i tio
villor under gårdagen.

Det var vid 23-tiden på sön-
dagen som VA-enheten
först fick in uppgifter om
att det skulle stå vatten på
enparkering iKullborg.Vid
10-tidenpåmåndagenhade
manhittat läckanochäven
lyckats få tag i ägarna till de
bilar som behövde flyttas
på på parkeringen. Vattnet
som kommit upp ur mar-
ken leddes om till en dag-
vattenbrunn förattminska
risken för halka.
–Detär ju rena ramavin-

tern ute så det blev en isga-
ta direkt, säger Jonas Wils-
son, VA-ingenjör på kom-
munen.

I samband med att läckan
skulle lagas var vattnet
tvunget att stängas av i tio
villor påHasselgatan.
–Vi gick runt och knack-

ade dörr för att prata med
de boende, säger Jonas
Wilsson.
Vid tretidenpåeftermid-

dagen var arbetet klart och
villorna återfick sitt vatten.
Det här är den fjärde vat-

tenläckansomuppstår i Sö-
derköpingdenhärvintern.

LouiseÅsenheim

Läcka. Vattnet leddes om
till en dagvattenbrunn.

Söderköping
Förra året lämnade Anders Jansson och Ewa
Fellnert Söderköping för en seglingsresa på
obestämd tid. Resan gick först genom Europas
kanalsystem. 351 slussar senare nådde de sitt
mål; Medelhavet.
Anders och Ewa har tillfällig lämnat
sitthemi segelbåten förattunderen
månad fira storhelgerna med släkt
och vänner i Sverige.
De ser sig själva som rätt vanliga

Söderköpingsbor,dehar jobbat,um-
gåttsmed familj ochvännerochspe-
lat saxofon i Söderköpings storband
på fritiden. Tanken på att lämna allt
och ta siggenomkontinentenvia flo-
der och kanaler kom när paret just
köpt sin segelbåt i England 2012.

–När vi körde hemdengickvigenom
kanalerna i Holland och upptäckte
att det var fantastiskt. Vi kom folk
och livet där nära och vi insåg också
vilket enormtsystemavkanaler som
finns i Europa, säger Ewa.
–På båten vi köpt kan man fälla

upp kölen och göra den grundgåen-
de och det var också en orsak till att
tankarnabörjademala, sägerAnders.
De bestämde sig för att sticka iväg

så snart Anders gått i pension och

den 29 maj i fjol började äventyret.
Då hade de hyrt ut sin lägenhet, ma-
gasineratmöblerna och sålt bilen.

Efter att ha avverkat Göta kanal gick
färdenvidaregenomDanmark, Tysk-
land, Holland och Frankrike. För att
välja vilkaavallakanalerde skullegå
lästedepåochgickpårekommenda-
tioner i böcker.
–Det man inte vill uppleva är att

gåmotströms i en flod. En segelbåts-
motorär inte tillräckligt starksåman
kommer liksomingenvart.Detärett
viktigt val, säger Anders.
Samtidigthar frihetenattändrasig

ochvälja enannanrutthela tidenva-
rit viktigt förAnders ochEwa. Ibland
harplanernaändratspågrundavytt-
re omständigheter, ibland för att de
själva velat det.

I början av septemberhadedekorsat
hela Europa och nådde Medelhavet
genomRhone-floden. Då hade de ta-
git sig genom 351 slussar, åkt genom
kilometerlånga tunnlaroch färdats i
enorma båtlyft.
–Det största båtlyftet vi åkte i var i

Belgien.Den togoss 73meterneroch
skulle teoretiskt sett kunna ta 30 bå-
tar av vår båts storlek.
Den längsta tunneln de åkte ge-

nom var 5,6 kilometer lång och där
blevdebogseradeaveneldrivenbåt.
–Man kunde inte ha motorer

igång fördåhadedetblivit förmyck-
et avgaser där inne, säger Ewa.

Efter att hamastat på i den franska
hamnstaden Port Saint Louis börja-
dede letaefter enhamnattövervint-
ra i. Mellan oktober ochmars är det
vanligast attmansomseglareharen
fast plats i en hamnoch omman vill
haettbraprismåstemanboka långt
i förväg. Valet föll på Tarragona som
ligger åtta mil söder om Barcelona.
Där har de spenderat dagarna med
vaddekallar ”vardagsliv”, av det lug-
nare slaget ska tilläggas.

–Viharkopplat av.Detharvarit en
fantastisk höst med svensk sommar
fram till december, säger Anders.
–Det är en stad med mycket kul-

tur. Vi cyklar ochgårmycket, och kö-
per godmat, säger Ewa.

Många har följtderas resagenomden
blogg som Ewa under den första ti-
den uppdaterade nästan varje dag.
–Det är många som följt bloggen

somvi inte förväntat oss.Många seg-
lingsvänner och annat båtfolk tyck-
er det är spännande, men det är alla
möjliga.
Endelavdemkanskedrömmerom

att våga ta steget till en annan typ av
liv, precis somAnders och Ewa gjort.
–Det är många som tycker det är

modigt gjort. Det är klart attman ib-
landsaknarbarnochbarnbarn,men
vihar valt att göranågot extraunder
ett par eller flera års tid. Iblandmås-
te man släppa något för att få något
annat.
Planen framöver är att segla över

tillMallorca och runt i ögruppenBa-
learerna.
–Vi vet intehur länge vi blir borta.

Så längedetärkuloch funkarekono-
miskt så puttrar vi på.

LouiseÅsenheim
louise.asenheim@ostgotamedia.se

Fakta
Om båTeN
Båttyp: Southerly 110
Tillverkad av Northshore-
varvet Chichester 2004
Längd: 10,80 m
Bredd: 3,5 m
●Båten har fällköl vilket

innebär att vi med hydraulik
på styrpedistalen steglöst kan
förändra djupgående mellan
2,2 m och 0,72 m.
●Den är försedd med dubbla
roder för att kunna stå stadigt
i tidvattenområden.

Om pareT
Ålder: Anders 65 år,
Ewa 60 år.
Familj: Anders har tre söner
och fyra barnbarn. Ewa har
fyra barn och fyra barnbarn.
Gör: Anders har huvud-

sakligen jobbat inom verk-
stadsindustrin i 43 år och
samtidigt som deltidsbrand-
man i 30 år. Ewa har jobbat
på kostenheten. Nu seglare
på heltid.
Intressen: Båda har spelat

saxofon i Söderköpings stor-
band i många år. Nu ägnar de
sig åt båtlivet.

●Vill du se parets rutt
genom Europa, gå in på
www.fellnert.se.

De tog kanalvägen
genom kontinenten

"
Vivet inte hur
längevi blir borta.

Så länge det ärkul och
funkar ekonomiskt så
puttrarvi på.

Ewa Fellnert, Medelhavsseglare

Slussexperter. De kan det där med att slussa nu, efter 351 stycken. Mot tunnel. På väg in i den 4820 meter långa tunneln Balesmes.

Söderköping
Det är fortfarande oklart
vad som startade bran-
den i den villa som total-
förstördes i Söderköping
under natten till sönda-
gen. Polisen i Norrköping
planerar att göra den tek-
niska undersökningen av
platsen idag, tisdag.
–Vi lät det vara under

måndagen, bland annat
behövde vi en annan ut-
rustning, sa kriminal-
tekniker och tillfällig
gruppchef Allan Jensen
i Norrköping.
Enligt räddningstjäns-

ten kan det ta flera dagar
innan branden svalnat
ordentligt. Ingen person
skadades vid den kraftiga
branden.

Polisen planerar
undersökning
av brandplatsen

Brand. Ingen skadades vid
helgens villabrand.



21Norrköpings Tidningar
Tisdag 23 januari 2018 Söderköping ValdemarSVik 21Norrköpings Tidningar
Tisdag 23 januari 2018

Elisabeth Bergqvist 0768-40 82 35 Kontakt:
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Tillfälligt tillbaka. ”Vi har ingen lägenhet kvar här utan vi bor hos släktingar. Alla är väldigt gästfria”, säger Anders Jansson och
Ewa Fellnert som annars bor på sin segelbåt. När du läser det här har de redan lämnat Söderköping.

Båten.Masten fick ligga på däck för att de skulle
komma under broarna. ”Men vi ville ha den med
oss i fall vi skulle ändra rutt”, säger Ewa.

Högt båtlyft. Strépy Thieu i Belgien. Framme. Här har paret nått Medelhavet.

Ljuset i tunneln. Flera kilometer genom berget går tunneln som tar dem ut
på andra sidan.

Stilla. En vacker vy på den fransk-schweiziska
floden Le doubs.

Högt. Här har paret kört in i det 73 meter höga
båtlyftet – Strépy Thieu – i Belgien.

Upplevelser. ”Vi har fått en massa
upplevelser; härlig natur, häftiga
slussar och vi har träffat mycket
folk av olika nationaliteter.”

Ger inte upp
sökningen
efter ”Lollo”
Gusum
Trots svåra väder-
förehållanden och
reducerad sökstyrka
från Missing People ger
inte polisen upp fallet
”Lollo”.

– Nej, nu kan vi bara vänta
på bättre förhållanden och
det blir det längre fram i
vår. Vi ger inte upp utan
kommer igen när det är
snöfritt. I lördags uppmät-
tes 35–40 centimeter snö i
skogarna runt Gusum och
då blir det svårt att hitta
någonting när man tving-
as pulsa fram. Fallet är inte
löst och polisen fick i förra
veckan in nya iakttagelser
som vi nu kollar upp och
bearbetar, säger polisin-
spektör Anders Selevik, av-
delningen för grova brott,
Norrköping.

Polisen bedömer tipsen
som intressanta för ären-
det.
Det handlar om vittnes-

uppgifter som allmänhe-
tenhar lämnat someventu-
ellt förutredningen framåt.
– För oss gäller det att

kunna tidsbestämma upp-
gifterna. Antingen via upp-
giftlämnarnasjälvaelleran-
dra personer somkan säga
när iakttagelserna gjorts.
Jag kan berätta att det gäl-
ler tvåolikaplatser somkan
harelevans för fallet. Envik-
tig faktor somvimåsteveta
ärvilkaeller vilketdatumvi
pratar om.

Berndt ”Lollo” Karlsson,68,
försvann spårlöst i april
2016. Den sista säkra iakt-
tagelsen av honom gjor-
des den 2 april då han åkte
buss till Valdemarsvik för
att handla. Klockan 17.39
åkte han tillbaka igen till
bostaden i Gusum efter ut-
rättadeärenden.Sedandess
vet ingen vad somhäntho-
nom.
Polisuppgifter som ta-

lar för att ”Lollo” inte har
försvunnit av fri vilja är
att hans rollator stod i bo-
staden och inte i trapphu-
set som i vanliga fall. Dess-
utom reagerade ett vittne
på att persiennerna i köket
för ovanlighetens skull va-
rit neddragna. En av ”Lol-
los” nycklar hittades sena-
re i en park i Finspång.

rikardWlarsson

Tuff terräng. Polisen och Missing People brottades med
tuff terräng och mycket snö i lördags i jakten på ledtrådar
i fallet ”Lollo”. Foto: Louise Åsenheim/arkiv

noterat
●PRO Gusums första må-
nadsmöte för 2018 (Den 18
januari) lockade ett 30-tal
medlemmar till Viran i Fol-
kets hus. Mikael Leonardsson
från ABF informerade om
studier samt underhöll med
trevlig sång och musik. Han
spelade en knippe gamla go-
dingar från 60-talet som rev
ned många och långa applå-
der. Sekreteraren Kerstin Jo-
hansson tog upp en rapport
från Kommunala Pensionärs-
rådet (KPR). Kaffe med smör-
gås serverades. Månadsmö-
tet avslutades med lotteri-
dragning. Den 15 februari
håller PRO Gusum årsmöte.

●Gryts PRO höll årets första
möte i Bygdegården tisdagen
den 16 januari. Medlemmar-
na inledde träffen med att
äta gröt och skinksmörgåsar.
Därefter fortsatte mötes-
förhandlingarna. Det rappor-
terades från den lokala
PRO-konferensen i Ringa-
rum. Diskussionerna i Ringa-
rum kom bland annat att
handla om de många försla-
gen om att anordna möten
och andra arrangemang som
händer i distriktet. Till
exempel samarbeten, resor
och kurser. Servering och
lotteri avslutade januari-
träffen.

"
Vi ger inte
upputan

kommer igennär
det är snöfritt.
i lördags upp-
mättes 35–40 cen-
timeter snö i sko-
garna runt gusum
ochdå blir det
svårt att hitta nå-
gonting närman
tvingas pulsa fram.
Anders Selvik, avdelningen
för grova brott, Norrköping


