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Vårdnäs är för mig personligen förknippat med starka minnen - där har jag både skrattat och gråtit,  
badat bastu och ätit gott, bett i kapellet och samtalat om alla tänkbara ämnen. Det är en plats man 
återkommer till och en plats vi kan vara glada över att ha i vårt stift.  

Pandemin har slagit hårt 
mot stiftsgården Vårdnäs. 
Men Vårdnäs vore inte 
Vårdnäs om man inte 
samtidigt hade passat på 
att förbereda sig på bästa 
sätt inför tiden efter corona. 

När stiftssidan kommer på 
besök är aktiviteten i full 
gång, nästan som i en 
tomteverkstad dagarna 
innan julafton. ”Jämfört med 
många andra aktörer i vår 
bransch ligger vi väldigt bra 
till”, säger stiftsgårdschef 
Jonas Ridderström.
Den lilla trappan utanför Vårdnäs 
fasad är på väg att byggas om. De 
entreprenörer som lade dit den 
på 1990-talet använde en lösning 
som gör att väggarna hotas av 
fukt. Därför har jorden tagits bort 
och nu är en grävmaskin i full färd 
med att lägga tillbaka allt igen, på 
rätt sätt och finare än förut.

Nere på parkeringsplatsen på-
går förberedelser för att sätta 
upp platser för husbilar. I spåren 
av pandemin vill många sluta sig 
inne i sin egen lilla bubbla, även 
när man är ute och reser på se-
mestern. Samtidigt vill man njuta 
av god mat och bad, vilket förstås 
är Vårdnässpecialiteter.

OCH ”GLAMPINGEN”, den glamourösa 
campingen som gjorde debut i fjol, 
kommer att utökas. Möjligheten 
att bo i ett enkelt vindskydd men 
med lyxig inredning, god mat och 
all bekvämlighet nära inpå locka-
de mängder av gäster i fjol, och i år 
är schemat redan bra bokat, trots 
att säsongen inte ens har börjat.

Vårdnäs blickar alltså framåt 
med tillförsikt, enligt stiftsgårds-
chef Jonas Ridderström.

– Med tanke på hur otroligt 
stort intäktstapp vi har haft så 
har den ekonomiska skadan bli-
vit väldigt liten ändå. Det beror 
dels på att vi sökt och fått alla de 
olika bidrag som funnits, dels på 
att vi haft en enormt flexibel per-
sonal, som jobbat när det behövts 
jobba, och inte jobbat när det inte 
behövts.

Året har varit svårt för all be-
söksnäring och Vårdnäs har sagt 
upp flera anställda. Men mitt i allt 
har man försökt hålla ångan uppe 

och tänka framåt, tänka lång-
siktigt. Så många människor har 
minnen från Vårdnäs och långva-
riga band till platsen – då måste 
man försöka överleva och ta vara 
på de möjligheter som erbjuds 
här och där.

– I början av pandemin gjorde 
vi matlådor, skolluncher, allt som 
var lite nytt då. Det fångades upp 
väldigt väl och visar att vi har en 
stark lokal förankring – människ-
or vill gärna hjälpa oss på de sätt 
de kan, säger Jonas Ridderström.

Restaurangen har hela tiden 
varit öppen på de sätt det går. Jo-

nas Ridderström har gjort vad 
han kunnat för att inte stänga 
helt utan ha åtminstone någon-
ting öppet hela tiden. Samarbe-
tet med människor i grannskapet 
har varit viktigt, men även med 
Linköpings kommun. 

– Kommunen förstår att be-
söksnäringen skapar väldigt 

många jobb, och framför allt väl-
digt mycket instegsjobb. Därför 
instiftar de lite olika kickstart-
bidrag för att få i gång besöks-
näringen igen, och det har vi fått 
både för glampingen och husbils-
uppställningen, det är roligt. Och 
vi är den enda hotell- och konfe-
rensanläggningen på landsbyg-

den i hela kommunen! Jag är en 
stor landsbygdsförkämpe. Man 
får inte glömma landsbygden.

EN AV Vårdnäs uppgifter är att låta 
människor möta en varm och god 
miljö, där en kristen omsorg kan 
komma till uttryck på ett icke 
påträngande sätt. Målsättning-
en är gästerna ska tas omhand 
med kärlek. Det gäller stora såväl 
som små. En viktig del av livet på 
Vårdnäs är mixen av åldrar, enligt 
Jonas Ridderström.

– Ungarna ska få ta plats också. 
De ska också få njuta på restau-
rangen. Jag tycker att det är vik-
tigt. Väldigt många av de gäster vi 
har här har kommit för att de har 
minnen härifrån.

Det arbete som görs i dag kom-
mer att bära frukt i många decen-
nier. På Vårdnäs vet man det. Läg-
ger man gullfiber direkt mot fa-
saden så måste man riva upp och 
göra om 25 år senare. Därför be-
hövs omsorg i varje detalj.

MAX WAHLUND

Så klarade stiftsgården pandemin: 
Vi har en stark lokal förankring

VÅRDNÄS:

Jonas Ridderström vid sin nyförskaffade husbil. Stiftsgårdschefen är angelägen att hitta sätt att få människor att hitta Vårdnäs, och upp-
ställningsplatser för husbilar är en av årets nyheter. FOTO: MAX WAHLUND

Fastighetsskötare Michael Nilsson och stiftsgårdschef Jonas Rid-
derström vid ett av de nya glamping-vindskydd som är under upp-
byggnad.

Med tanke på hur 
otroligt stort intäkts-
tapp vi har haft så 
har den ekonomiska 
skadan blivit väldigt 
liten ändå.
Jonas Ridderström,  
stiftsgårdschef.


