
NR 12 11 juni 2020 

26 juni är sista möjligheten att påverka  

Nyköpings kommuns översiktsplan 2040 

På kommunens hemsida: https://nykoping.se/mot-
framtiden/nykoping2040 , kan ni gå in och botanisera om ni 
vill se vad kommunen anser som projekt m.m. för att bland 
annat utveckla landsbygden. 

Nyköping 2040 

Från hemsidan: ”Nyköping 2040 är kommunens förslag på ny översiktsplan. 

Den visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till 

år 2040. Den visar också kommunens övergripande strategier och ställningsta-

ganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela 

kommunen. Var med och tyck till om förslaget under samrådet som pågår 12 

maj - 26 juni 2020. Här kan du ta del av de texter och kartor som samrådsför-

slaget omfattar”. 

 

Reds kommentar: Det är ett omfattande dokument som kan ta viss tid att titta 

igenom och hitta det som kan vara intressant för oss i Nyköpings kommuns pe-

riferi, speciellt under rubriken Landsbygd .  

 

26 juni är sista dag för att lämna in kommentarer. 

 

 
 



 
 
Söndag 14 juni – 1:a söndagen efter trefaldighet 
 
Lids kyrka kl. 10: Friluftsgudstjänst vid stigluckan. Ellinor Svensson. 
 
Lördag 20 juni – Midsommardagen 
 
Råby-Rönö kyrka kl. 14: Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet.  
Jenny Marmgård Grape & Kurt Nordström. 
 
Söndag 21 juni - Johannes döparens dag 
 
Ripsa kyrka kl. 19: Musikgudstjänst med Ronny Lövgren som spelar. 
Invigning av dopklänning. Ellinor Svensson. 

Sommaröppet i kyrkorna! 
 
Våra sex kyrkor, Ripsa, Råby-Rönö, Lid, Runtuna, Spelvik och Ludgo,  
hålls öppna alla dagar ca kl. 9 -18 under sommaren, välkommen in! 
 
 
 
Kontakta oss:  
Expeditionen tel. 0155-24 10 16, mail: rono.forsamling@svenskakyrkan.se 



SEMESTER I HEMBYGDEN 

Några förslag till utflykter i närområdet ! 

I vårt närområde finns många olika utflyktsmål att besöka. Beror ju förstås på vad man 

kan ha för intressen men det finns nog något för alla som kanske inte vill resa för långt 

från hemorten. 

I detta nummer tar vi upp två exempel. Dagnäsöns naturskyddsområde och Ludgo kyrka . 

Dagnäsön: 

På Länsstyrelsens hemsida (https://

www.lansstyrelsen.se/sodermanland/

besoksmal/naturreservat/dagnason.html ) 

kan man läsa:  

Dagnäsöns naturreservat består av en halvö 

i Båvens sydöstra del. Här bjuds du på ett 

typiskt sörmländskt kulturlandskap med ett 

rikt växt- och djurliv. Om du följer rundslingan som går i reservatet får du många fina vyer över Bå-

ven. Är du här på våren kan du njuta av gulsippa, lungört och andra vårblommor.  

Rundslingan tar dig runt i den omväxlande och vackra naturen på halvön. Flera anordningar finns 

längs med slingan. Ex. Torrdass och grillplats. Vid Långudd som ligger längst ut på halvön kan du slå 

dig ner och njuta av matsäcken eller grilla en korv. Under din promenad genom markerna får du 

uppleva böljande betesmarker, örtrika lundar, skog, hällar och vida vyer. De trädbevuxna delarna av 

ön består av vackra ekbackar, strövvänliga björkhagar och täta barrskogsområden. Åkrar, ängar och 

hagar på Dagnäsön sköts genom slåtter och bete. 

I hagarna går betesdjur som håller markerna öppna. Floran är rik och gynnas av betet och den ba-

siska berggrunden. Trots att området inte är större än 53 hektar har över 400 arter av kärlväxter 

noterats. Här kan du hitta till exempel kattfot, nattviol, ormrot och ängsnejlika. Området har även 

ett rikt fågelliv och inom området strövar får och vilda hjortar.  

 

Alla vet nog redan var det ligger men : 

Reservatet nås från väg 223 mellan Björnlunda och 

Nyköping. Från väg 223, cirka 14 km söder om 

Björnlunda, sväng in på vägen som är skyltad "Sofielund" 

och "Dagnäsöns naturreservat 8". Följ grusvägen i cirka 

8 km, ta höger precis innan du kommer fram till gården 

Sofielund och fortsätt fram till parkeringen på Dagnäsön.  

 

Foton: Ovan Länsstyrelsen, Sädesärlan H Liljeroth 



Om det är av historiskt, kulturellt eller reli-
giöst intresse är Ludgo Kyrka ett givet 
utflyktsmål för såväl besökare som boende 
i området. 
 

Den medeltida kyrkan ligger vackert på en 
höjd över Ludgosjön där man på medelti-
den kunde segla från havet till tingsplatsen 
i Aspa.  
Den ger ett imponerande intryck, både ex-
teriört och interiört. Platsen har pekats ut 
som socknens gamla hedniska kultplats – 
den medeltida stavningen av sockennam-
net var ju Liuthgutawi, där förleden har tol-
kats som .en fruktbarhetsgudinna, och 

efterleden, vi, betyder helig plats. 
 

Redan den medeltida kyrkan, sannolikt uppförd under slutet av 1100-talet, hade en för trakten ovan-
lig storlek. Man har gissat att. den har spelat roll som häradskyrka. Kyrkan byggdes om under 1600-
talet och fick sitt nuvarande utseende på 1670-talet Restaureringen och även den konstnärliga ut-
smyckningen förknippas med bygdens 2 stora familjer – Silfverstierna från Ludgonäs (Trollesund) och 
Drakenhielm från Öster  Malma. Det Silfverstiernska gravkoret byggdes redan 1640-talet av Johan 
Månsson Silfverstierna. Han var torparson som blev en av 1600-talets största jordägare i Sörmland 
och en av Sveriges rikaste män med över 300 hemman.  
 

Kyrkan  kan visa upp flera imponerande konstverk 
bl.a.: 
Altarprydnaden är ett verk från 1600-talet, utförd 
av Burchard Precht.  
I nischer i långhusets väggpilastrar står ett par 
skulpturer, Jungfru Maria och Johannes Döparen, 
utförda i sandsten omkring 1400.  
 

Två runstenar från 1000-talets mitt står vid in-
gången till kyrkogården. Dopfunten är tillverkad på 
1200-talet av kalksten från Gotland. 
 

 
Porträttmålning av Johan Månsson Silfverstierna 

(1604-1660) i kyrkans kor, målad av holländaren Henrik Münichhofen år 1656. 
 

En Karolineruniform som tillhörde den 19-åriga löjtnanten Carl Vilhelm Drakenhielm som stupade vid 
Fredrikshald 1718, (visas inte offentligt). 
 

Fyra porträtt i mansstorlek finns i kyrkans långhus av Johan Silfverstierna, hans maka Katarina Storm-
hatt samt deras barn. Ett femte porträtt är av Anna Maria Silfverstierna, gift Drakenhielm, som även 
stod för uppbyggnaden av Öster Malma. 
 
Kyrkan är väl värd ett besök!   Foton: Laurie Chapman och Ludgo-Spelviks Hembygdsförening 

LUDGO KYRKA 



 
 
 
Information om Årsmötet  
Ludgo-Spelviks hembygdsförening 

 

Årsmötet blev inställt i mars pga. coronaviruset. och sedan dess 
har verksamheten gått på lågvarv med många inställda aktivite-
ter.  
Vi hinner dock med arkivuppdateringar och dylikt arbete.  
 
Nu har vi satt ett preliminärt datum för mötet:  
söndagen den 23:e augusti på Bygdegården i Ludgo.  
 
Planen är att hålla oss till det som stadgarna föreskriver utan an-
nat program och utan den vanliga kaffeserveringen. Vi ordnar 
sittplatser utomhus eller inomhus beroende på väder med väl 
tilltaget avstånd mellan platserna.  
Vi hoppas att alla förstår vårt ställningstagande och fortsätter att 
stödja oss.  
Vi har många fina aktiviteter planerade när det är dags att 
återgå till mera normala förhållanden! 
 
Vi återkommer när det är aktuellt. 
 
Laurie Chapman, Ordförande 



 
Redaktion för Nyhetsbrevet 

Laurie Chapman - laurie.chapman@telia.com 
Bengt Anglered - bengt.anglered1@gmail.com 

Maggan Hornberg - margareta@hornberg-co.se 
Hans Liljeroth – hans.akla@hotmail.com 

Bidrag till nästa nummer av Nyhetsbrevet bör vara redaktionen tillhanda senast tisdag 23 juni. 

DAGS IGEN !  
MOBILA ÅTERVINNINGEN  

KOMMER TILL ASPAVALLEN   
16 JUNI 14—19 

Bortskänkes 

            1) Trädgårdsmöbel med bord och 4 stolar, märke Hillerstorp, Sweden.  
                 Behöver lackas eller målas om. 
 

            2) Bensindriven gräsklippare, märke Stiga.  
          Behöver reparation av gashandtaget.  
 

                 Ring för mer info tel. 070-304 92 35 
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