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Pontonstationen i Skokloster.
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Karl-Erik Hamström, pensionär:

Jakten Alexandra var ett finskt projekt i Skokloster som Karl-Erik Hamström var delaktig i.
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Båtar och vatten
är hans passion
SKOKLOSTER/LÄNET

I juli 2010 flyttade de till Norrköping där de bor i ett radhus och
har cirka sex mil till skärgården.
Kalle minns tiden i Skokloster
som ett stycke fin historia i sitt liv
och han besöker vänner och bekanta där så ofta tillfälle ges.
– När jag ser på mitt snart
79-åriga liv i dag, så minns jag så
otroligt många fina stunder tillsammans med båtmänniskor och
andra. Ibland sitter jag och drömmer mig tillbaka till ungdomsåren
i Finland och de yrkesverksamma
åren i Sverige, i Skokloster. Jag
njuter och känner mig helt nöjd
med vad jag fått uppleva.

”Kalle på macken”. Ja, så kallades han, Karl-Erik Hamström, som kom till Sverige från Finland 1961.
De första åren bodde han i Södertälje men 1964 flyttade han till Uppsala. Det var då han kom i kontakt med
sjön och båtar för andra gången i sitt liv.

K

alle har i stort sett alltid
haft anknytning till vatten och båtar. Redan i
sin barn- och ungdom,
när han bodde i Finland, fick han
känna av havets krafter.
– När stormarna tjöt och den vindpinade fyren, där min far arbetade som fyrvaktare, var utsatt för
vädrets makter fanns jag med, säger Kalle och minns sin barndom.
– Det kunde vara slitsamt men
å andra sidan äventyrligt och roligt, något som jag uppskattade i
den åldern.
Kalle berättar att det var i jobbet med att testa båtmotorer i
Uppsala som han kom i kontakt
med Folke Pettersson i Skokloster.
– Folke hade en pontonstation
där och vårt samarbete kom igång

1971, då vi tillsammans bildade
Skokloster Marin.
År 1974 flyttade Kalle och hust
run Birgitta till Skokloster där de
bodde till 2010. Sedan gick flytten
till Norrköping.
– Vi trivdes väldigt bra i Skokloster, både med boendet och
med mitt marina arbete. Jag ägnade en stor del av min fritid åt
bygdegårdsföreningen där jag var
ordförande i 17 år, ända tills vi
flyttade och lite till.
Åren gick och vid årsskiftet
2002/03 ombildades Skokloster
Marin och Kalle fick möjlighet att
ägna sig mer åt projektet Alexand
ra, sig själv och familjen.
Att Kalle gillar sjön förstår man
eftersom han har jobbat med båtar, men också för att han stöder
det finländska projektet att bygga
jakten Alexandra, något han var

Karl-Erik Hamström är bland annat känd som ”Kalle på macken”. Han trivdes i Skokloster och ses här på besök i Stenhuset som ligger intill slottet.

delaktig under åren i Skokloster.
– Det var ett stort projekt som
startade 1996 där en förening
med ideella krafter och med hjälp
av sponsorer byggde en skuta.
Den sjösattes den 21 juli 2002
och var seglingsklar till midsommar 2003. Efter det gick båten i
trafik under flera somrar. Första
året var Kalle med och seglade

från Mariehamn till hemma
hamnen Borgå i Finland.
– År 2000 köpte Birgitta och
jag tillsammans med sonen Mikael en fritidstomt med två friggebodar vid Snäckevarp i Gryts
skärgård, där vi även byggde en
västkuststuga. Det var anledningen till att vi på äldre dar flyttade
från Skokloster.

Kalle tycker det är skönt att kunna förfoga över sitt liv när man
inte måste gå upp och prestera
något.
– Att få göra precis det man
vill och när man vill, det känns
fantastiskt bra. Birgitta och jag
är pensionärer sedan många år
tillbaka och det ger oss möjlighet
att tillsammans kunna ta vara på
livet på ett helt annat sätt än tidigare, säger Kalle Hamström.
TOMMY HILDORSSON

Miljarder till jobb och tillväxt i Mellansverige
LÄNET Europeiska kommissionen har godkänt Östra Mellansveriges regionalfondsprogram
för investeringar i tillväxt och
sysselsättning.
Fram till år 2020 genomförs
nu satsningar på sammanlagt
1,17 miljarder kronor i Uppsala
län, Västmanlands län, Örebro
län, Södermanlands län och
Östergötlands län.
Regionalfondsprogrammen är en

del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte
är att stärka
konkurrenskraften i EU:s länder
och regioner.
Programmen
Landsbygds
utgör ett väsent- minister Svenligt bidrag till Erik Bucht (S).
den regionala FOTO: KRISTIAN POHL/
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och för utveckling av näringslivet
och sysselsättningen i Sverige, vilket är avgörande för att hålla ihop
landet.
– Sveriges ekonomiska styrka
kommer av att vi förmår sälja
framstående och innovativa varor
och tjänster på globala marknader. Det är därför glädjande att
kunna rikta in våra regionalfondsprogram på insatser som stärker
den här förmågan, säger lands-

bygdsminister Sven-Erik Bucht.
Programmet kommer huvudsakligen att finansiera insatser för
att utveckla näringslivet, stärka
innovationskraften,
underlätta
klimatomställningen samt tillföra
riskkapital till företag i behov av
finansiering.
Länen i Östra Mellansverige får
dessutom genom EU:s samarbetsprogram Mellersta Östersjön och
Östersjöprogrammet del av me

del från regionalfonden för samarbete med partners från andra
länder för att främja regional tillväxt.
Programmen omsluter cirka 4,2
miljarder och ska främja samarbete mellan regioner inom bland
annat forskning- och innovation
samt ökad konkurrenskraft hos
näringslivet i gränsregioner.

