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Rean pågår mellan 26/6 – 14/7 
och gäller solglasögon i butik. 
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25%
Sommar-REA

på solglasögon

Vi stänger för semester v 29-30 och
passar på att önska alla en skön sommar!

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg
Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Välkommen att boka en tid!

www.tandvardsgruppen.org

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

träna utan
bindningstid 

prova en vecka gratis
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Folkungagatan 10,  411 02 Göteborg
Tel. 031–15 60 25 | info@edlunds.nu

www.edlunds.nu

Sedan år 1894 har Edlunds fått
förtroendet att arrangera och ordna
begravningar i Göteborg. Vi hälsar er
välkomna till en modern och trygg

begravningsbyrå med lång erfarenhet.
Väl mött,

Jenny Backman och Tobbe Lander
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Klädlagret AB
Med barn- dam- och herrkläder samt mycket mer Alltid generösa priser

OLSKROKEN – REDBERGSLID
Klädlagret AB   Hökegatan 32   416 66 Göteborg Tel. 21 76 00

SOMMARTIDER!
ÖPPET: MÅNDAGFREDAG kl. 10-18

LÖRDAGAR STÄNGT
Lördagsöppet igen från och med 19/8, kl. 10-15

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10

Glayol
Salong

KLIPPNING
Herr, pensionär, barn: 150:-

Dam: 200:-
FÄ R G |  SL I N G O R |  PE R M A N E N T |  HÅ L I  Ö R A/NÄ S A
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I sommar är det extra roligt att var ung och 
bo i Örgryte och Härlanda. För andra året i 
rad har stadsdelen fått pengar från regering-
en för att kunna erbjuda barn och ungdomar 
massor av gratis aktiviteter. 

Satsningen vänder sig till dig som är mellan 6-16 
år och syftet är att alla barn ska ha ett lustfyllt 
och roligt sommarlov oavsett storleken på famil-
jens plånbok. Det ska också bidra till att barn från 
olika samhällsklasser möts och det ska öka inte-
grationen. 

– Det är jätteviktigt att alla ungdomar ska ha 
ett aktivt sommarlov som inte kostar pengar. 
Därför är detta en av de viktigaste satsningarna 
som görs för unga, säger Therese Wennsten, som 
tillsammans med Sofia Aldén jobbar på Kålltorps 
fritidsgård under sommaren. 

Dessa trevliga tjejer kommer att bli välkända 
ansikten för de barn och ungdomar som deltar i 
satsningen. Kålltorps fritidsgård kommer att vara 
öppet i stort sätt hela sommaren, men det kom-
mer inte vara drop-in verksamhet i själva lokalen, 
utan fritidsgården blir ambulerande, vilket bety-
der att aktiviteter sker i dess regi. 

– Vi kommer att lägga ut på facebook vad som 
händer. Vissa saker behöver man anmäla sig till 
innan, andra inte. På facebook kan man läsa var vi 
träffas och vilken tid, säger Sofia Aldén.

Massor av aktiviteter är inplanerade i sommar. 
Vad sägs till exempel om ridning, badning, airhop 
och ett cykelkök, där de mellan 12 och 16 år får 

bygga sin egen cykel? Vildmarksläger och en resa 
till Skarasommarland finns det också önskemål 
om från barnen, men det är ännu inte bestämt.

Den fjärde juli anordnar Kålltorps fritidsgård 
ett ridläger i Kyrkekvarn, som ligger i närheten 
av Jönköping. Sofia Aldén kommer att vara med 
på lägret.

– Det kommer att bli ett läger för bara tjejer. Vi 
ska bo i en stuga, laga mat tillsammans och rida 
på Islandshästar. Jag ser fram emot det och tror 
det kommer bli jättekul, säger hon. 

Ett annat ridläger sker i augusti. Det kommer 
att anordnas av Göteborgs fältridklubb. Målgrup-
pen är barn med funktionshinder, men alla är 
välkomna.

Kålltorps fritidsgård kommer också att arrang-
era en filmutbildning under sommaren. Man 
kommer att hålla till i Härlanda park och där få 
lära sig hur man filmar och redigerar.

– Vi vill få ungdomar att göra något själva. Det 
är viktigt att de själva är aktiva och vid vissa aktivi-
teter kommer det vara unga som leder unga, säger 
Therese Wennsten.

Vid två tillfällen kommer det att vara lajv på 
fritidsgården på Kåken. Datumen är förlagda till 
den 18 juli och 21 augusti. 

– Det är rollspel med Harry Potter och Drakens 
ägg tema, säger Sofia Aldén.

Att främja läsandet är också en del i satsningen 
och därför kommer bibliotekarie att åka runt i 
stadsdelen på olika mötesplatser som badplatser 

och lekplatser. Vid dessa tillfällen kommer biblio-
tekarierna att ge en bokgåva till de ungdomar som 
närvarar.

– Det är härligt att kommunen nu kommer ut 
till invånarna. Det är verkligen att bra sätt att mö-
tas, säger Therese Wennsten.

Förutom sommarlovssatsnigen som får bidrag 
från MUCF (Myndigheten för ungdoms och ci-
vilsamhällesfrågor) anordnar föreningarna i stads-
delen en rad aktiviteter, som till exempel bangolf 
och seglarläger. Information om detta kan man 
läsa på kommunens hemsida. 

Eftersom det är andra året som Sommarlovs-
satsning äger rum, har rutinerna lagt sig lite och 
allt flyter på smidigt. 

– Jag har upplevt att personalen varit lite friare 
i tanken vid ansökan detta år när ansökningarna 
skrevs för att söka pengar till aktiviteter, säger 
Therese Wennsten.

Barn och ungdomar som bor i stadsdelen har 
fått vara med och planera årets Sommarlovssats-
ning. Det kommer att finnas pengar till Sommar-
lovssatsnigen fram till år 2019 och man har redan 
tankar på vad som kan komma att ske nästa år. 

– Det är viktigt att sysselsätta ungdomar på lo-
ven och vi har massor av drömmar om saker vi 
kan göra. Pengarna till satsningen kommer väl till 
pass, speciellt för de föräldrar som har dålig eko-
nomi, men som ändå vill att deras barn ska ha ett 
aktivt sommarlov. Det blir en guldkant i tillvaron 
för dem, säger Sofia Aldén.

Lena Andersson

SOMMArTidEr! Therese Wennsten och Sofia Aldén jobbar med Sommarlovssatsningen på Kålltorps fritidsgård. De ser fram emot en rolig sommar 
fylld av aktiviteter för barn och unga. Foto: Lena andersson

Ett sommarlov fyllt av aktiviteter
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LIVSKVALITET & DRÖMBOENDE
Går ni i tankar om att köpa ett semesterboende längs Västkusten? Vi har just nu 27 attraktiva hem i ljuvliga 

miljöer att välja bland. Besök www.skeppsholmen.se eller kontakta oss på 031-18 22 00 för mer information.  
Trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar,
Magnus Helin | Reg. fastighetsmäklare

0739-82 80 39, magnus.h@sothebysrealty.se

www.skeppsholmen.se

Varmt välkommen!
Fira vår förening med djupa rötter i vackra Örgryte.
Öppet hus i villa Överås söndagen den 3 september
kl 13-16. Samvaro, fika, lekar, aktiviteter och information. 

Föreningen för dig som bor i Örgryte
www.orgryteforeningen.se

Välkommenpå kalas den3 sep

Örgryteföreningen
90 år 1927-2017
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

Vi har garage- &  
p-platser i Lunden  
och Olskroken.

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

– Varma hälsningar, det är JU NI! hälsar 
Anders Nielsen.

Här kommer fler aktuella vitsar och 
tankar i juni månad:

Skolavslutning: Varför går Du barfota?
– Jag har sko-lov!”

HHH

– Vad sjöng ni för er fröken som gick i 
pension?

– Du gamla, Du fria!
HHH

I sommar ska jag gå i simskola och prata 
flytande!

HHH

– Nu går jag hem från skolan! Ty alla 
SKOLA vi den vägen vandra…

HHH

Vid avslutningen i dansskolan sade jag:
– Fröken, får jag lov?

HHH

I går var jag jäst hos en nybakad student!
HHH

Vår fröken har köpt en hund, ty hon ville 
bli bra i matte!

HHH

Båtvits: Är Din mor bra på sjön?
– Ja, hon känner till alla FAR-vatten!”

Hästvits: När en travkusk åker skidor 
använder han sol-valla!

HHH

I system-kön: Har ni öl på lager?
HHH

Om pengar: Var har Du Dina små-
mynt?

– I växellådan!
HHH

Kungliga avdelningen: Kungen skulle 
ut och fiska och tog med en HÅV-leve-
rantör!

HHH

Inför midsommar: Hur får Du hem 
jordgubbarna?

– Jag får ha bär-hjälp!

Den 7–11 augusti är det återigen dags för 
Sommarkulturskola i stadsdelen.

Under en vecka befolkas Lundenskolan 
av unga konstnärer och berättelser i form 
av dans, teater, fotografi, skulptur, musik 
och bakning.

Sommarkulturskolan är till för alla som är 10-
15 år och vill prova på eller utveckla sig inom 
konst och kultur.

Tillsammans med professionella konstnärer 
arbetar deltagarna under en vecka som ett ska-
pande kollektiv.

– I år ingår Sommarkulturskolan i projektet 
Kulturskolan berättar som vill uppmuntra till 
att dela berättelser människor emellan, säger 
Carin Nordberg, kultursamordnare och ansva-
rig för veckan.

– Under våren inleddes projektet genom att 
kulturskolans skrivarcirkel fick inreda en in-
spirationsväska. Den väskan är nu startpunkt 
för Sommarkulturskolans deltagare att skapa 
nya berättelser. Det ska bli spännande att på 

veckans avslutande Öppet Hus se vad alla har 
gjort med det som utgångspunkt!

Alla ämnen kommer under veckan att på 
något vis hämta inspiration från väskan för att 
sedan skapa fritt inom sitt konstområde. Pla-
nen är att det ska vara spännande, utmanande 
och mynna ut i en överraskande avslutning på 
fredagen.

– Fokus för veckan är att ha roligt och att 
skapa utifrån sina egna förutsättningar, berät-
tar Carin vidare. Sommarkulturskolan star-
tades för att erbjuda barn och unga en härlig 
vecka i kulturens och konstens tecken. Vi ge-
nomför den i augusti eftersom det i slutet av 
lovet kan kännas tomt och tråkigt. Vi hoppas 
att veckan ger sommaren en avslutande knorr 
och att alla återvänder till skolan med energi 
och glädje. ÖHP

– Kom och fira Örgryteföreningen, säger 
Titti Thorsell som tillsammans med 
några ur föreningens styrelse visar var 
festligheterna ska äga rum den tredje 
september.

Just det – som du ser på bilden – på villa Över-
ås. Föreningen är pigg för sin ålder, i konstant 
utveckling med näsan mot framtiden och i 
ständigt arbete för ökad trivsel i stadsdelen.

Året runt flaggas det välkomnande vid 
Sankt Sigfrids plan.

De tre flaggstängerna och den stämningsful-
la julgranen som lyser upp decembermånaden 
är tydliga markörer för entrén in i Örgryte.

Det är också exempel på föreningens arbete. 
– Informationsskyltarna som placerats vid 

historiskt och kulturellt intressanta bygg-
nader och platser är viktiga. Skyltarna, i dag 
sammanlagt 25 stycken, sprider kunskap och 
känsla för området, säger Petra Ekengren och 
Hans Manner instämmer och fortsätter:

– Föreningen medverkar till att bygga upp 
kunskap och samhörighet. Känner man fler 
i området än de närmsta grannarna på gatan 
skapar det trygghet. Att vara delaktig och 
känna ansvar för närmiljön bidrar också till 
trivseln.

Örgryte var en gång i tiden en socken som 
sträckte sig från Sävenäs ända bort till Sandane 
i Majorna.

Gränsen för vad som anses vara Örgryte har 
sedan dess ändras många gånger.   

Enligt stadgarna så verkar föreningen inom 
det område som omfattas av Örgryte för-
samling. Vilket enligt SCB senaste statistik, 
den sista december 2016, betyder att här bor 
16 632 örgrytebor.

– Det är en ökning med 467 invånare på ett 
år. 2017 kommer minst lika många att flytta 
in i nybyggda området Örgryte Torp, säger 
Titti Thorsell, som tycker föreningens 90-års 

kalas är ett ypperligt tillfälle lära känna både 
föreningen och människorna i Örgryte. 

Infrastrukturfrågor går som en röd tråd 
genom föreningens 90 åriga historia. Förr 
handlade det om jordkablar för alla elektriska 
ledningar i Böö och att få brevlådor på samt-
liga spårvagnar på linje 5. I modern tid om 
hastighetsbegränsning på Sankt Sigfridsgatan 
och övergångställen.  

– Det bästa föreningen gjort på senare tid 
är att få vägtullarna flyttade från rondellen på 
Sankt Sigfrids plan ned mot Liseberg och ut-
farterna. Den frågan engagerade många, säger 
Fredrik Blidberg. ÖHP

Foto: FiLippa oLssonFoto: rebecca de Jong nordberg Foto: FiLippa oLsson Foto: ida Lindström

Missa inte Sommarkulturskolan!
Sommarkulturskolan
4 Ålder: 10–15 år
4 Datum: 7–11 augusti, vecka 32
4 Tider: 9.00–15.00, samling och avslut i 
skolans aula varje dag
4 Plats: Lundenskolan, Kärralundsgatan 3
4 Kostnad: Gratis
4 Lunch: Ingår
4 Ämnen: Teater, Dans, Fotografi, Musik, 
Skulptur, Bakning
4 Maximalt antal deltagare: 80 st
4 Ledare: 6 konstnärer, en resursperson 
och stadsdelens kultursamordnare

4 Mer information: sommarkulturskola.blogspot.se/ eller maila sommarkulturskolan@orgryteharlanda.goteborg.se

Örgryteföreningen
4 Örgryteföreningen värnar om stads-
delens gemensamma boendesituation, 
påverkar myndigheter, trafiksituation och 
driver lokala miljöfrågor. Bidrar till kunskap 
om områdets historia och natur.  
4 Julgranen på Sankt Sigfrids plan lyser 
upp decembermånaden sedan 1949.
4 De tre flaggstängerna på Sankt Sigfrids 
plan invigdes 1986.
4 Kulturpromenaden omfattar i dag 25 
skyltar som utmärker intressanta platser.
4 Föreningen administrerar Facebooksi-
dan Örgryte Grannsamverkan.

www.orgryteforeningen.se

Örgryteföreningen firar 90 år

 Foto: privat
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ERBJUDANDETS 

VÄRDE:

Synundersökningen avser glasögon och 
utförs av legitimerad optiker. Inget köpt-
vång. Intyg, recept remiss etc. debiteras. 
Gäller t.o.m. 2017-08-12. 

Ring din butik eller boka enkelt på: www.optikkallaren.se  

Värde 395:-
Gratis synundersökning

995:-
Glasögon
kompletta från:

Mer info 
i butiken

Vid köp av progressiva, får du läsglasögon för 
bara:

195:- Mer info 
i butiken

Ord. pris 

995:-

BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset),  Tel: 031-23 98 88 
MAJORNA Stigbergsliden 22,  Tel: 031-780 60 18
OLSKROKEN Redbergsvägen 17,  Tel: 031-19 84 70
ASKIM-Sisjön Stora Åvägen 18,  Tel: 031-68 25 88
KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3,  Tel: 031-795 22 30
KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80 
MÖLNLYCKE Allén 4,  Tel: 031-50 88 95
LERUM Brobacken 3,  Tel: 0302-138 83 Välkommen!

Brygginvigning och roddskola. Göteborgs 
Roddklubb är en av landets äldsta rodd-
klubbar och satsar vidare på framtiden. 

I slutet av maj hölls det brygginvigning på Gö-
teborgs Roddklubb i Delsjön. 

– Som en del av att få igång Göteborgs 
Roddklubb i rullning så arrangerar vi klubb-
kvällar med olika teman. Nu handlade det om 
ny brygga och nya båtar, säger Ebba Rundqvist 
som är suppleant i styrelsen för roddklubben.  

Anledningen till att man satsat på en ny 
brygga, både i Delsjön och i klubbens verk-
samhet på Krokholmen, är helt enkelt att man 
har fler roddare på sjön. En glad nyhet för en 
av landets äldsta roddklubbar. 

– Vi försöker bygga på det engagemang som 
finns. Och det är ett engagemang som vuxit de 
senaste åren. Efter satsning på ny tränare, nya 
strategier och investeringar de senaste åren har 
vi en stabil återväxt i olika ålderspann. De nya 
bryggorna är en del av satsningen framåt.

Redan 1851 grundades Göteborg Ro-club, 
som är upphov till dagens förening. Klubbens 
första båthus låg vid Kvillebäcken på Hisingen 
och har därefter legat vid Säveån och på Ring-
ön innan Göteborgs Roddklubb flyttade till 

Delsjön 1976. 15 år senare var första gången 
som Ebba Rundqvist kom i kontakt med rod-
den och föreningen. 

– Ja, jag har varit 26 år i klubben och det 
började med roddskolan. Några av oss som var 
med i roddskolan då hänger fortfarande ihop, 
så där kan man kan få vänner för livet.

Och nu är det dags för ytterligare en upplaga 
av roddskolan. Under vecka 25 och 26 så är de 
10–14 år välkomna att testa på rodd.  

Skulle du vara äldre än så och vill testa på att 
ro på delsjön, är det så klart bara att ta kontakt 
med roddklubben. 

– Vi är ju en klubb som är till för alla. Det 
handlar mycket om glädjen till naturen och 
glädjen till de olika elementen. Tycker man 
det är tråkigt att gå till gymmet så kan man 
uppleva kraften och känslan i en båt istället, 
säger Ebba Rundqvist och avslutar:

– Hos oss handlar det om att det är ett hant-
verk. Man får inte vara otålig, det tar några 
gånger innan man får kläm på det. Men det 
är en häftig känsla när man hittar balansen, får 
kontakten med vattnet och glider fram. Då är 
det värt de timmar man lagt på träningen.

Olof Lidh

Roddskolan Datum: 19–22 juni och 26–30 juni Tid: 10:00–13:00

4 Under dagarna får du lära dig om vattenvett, träffa nya kompisar, leka och självklart ro en 
hel del! Rodd är en ny sport för många vilket gör att möjligheterna oändliga.
4 Du som deltagare kan förvänta dig två härligt äventyrliga veckor. Som deltagare förväntas 
också att du kan simma 200 meter. Kom iklädd i träningskläder, ha med ombyte, badkläder 
och lätt lunch i en väska.
4 Syskon och föräldrar är varmt välkomna att hjälpa till både i början och slutet av varje pass 
och får så klart även prova på att ro.

TAR DET MED RO. Göteborgs Roddklubb invigde i våras sin nya brygga i Delsjön. Nu i 
sommar är du som är mellan 10 och 14 år välkommen till klubben för att testa rodd.
 Foto: privat

Nu tas det nya
tag i roddklubben
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Alldeles häromdan, den 21 juni, var det 
330 år sedan grundstenen till Skansen 
Lejonet lades. Då tog bygget av skansen 
alltså sin början, och det kom att fullbor-
das med sina sista detaljer under år 1690.

Månadens krönika ägnar jag dock även 
åt en läsarfråga, rörande Kålltorps så 
kallade herrgård.

Tittar vi på en Olskroksbild som 
jag knäppte för inte alls många år 
sedan, så är vyn sedan dess nästan 

totalt förändrad. Vi ser en traktor uppe på 
bron i ett akut bättringsarbete, men trots alla 
försök att hålla bron i någorlunda skick var 
den i många år så osäker att tågen fick hålla 
orimligt låg fart, nästan bara krypa fram. 
Och under stekhett soliga sommardagar hade 
skenorna ett beteende som inte var så lustigt 
för lokförarna.

Denna gamla bro är alltså riven sedan 
dess. Vi ser i bakgrunden nere till höger den 
klassiska mörkbruna gamla Gasklockan, som 
nu också är ett minne blott – även om där är 
arbete kvar att göra på rivningstomten.

Ni kan säkert gissa att jag stod på Bauersga-
tan och knäppte fotot. För mitt arkiv har jag 
från Bauersgatan givetvis inte enbart plåtat 
från lägsta nivå utan även uppifrån taket, 
så det också blivit skaplig överblick över 
stadsdelen Gullbergsvass där bortom den lilla 
fästningen.

Skansen Lejonet är i dag det enda som 
återstår av vad vi ser på bilden. Tja, arbetaren 
som syns uppe på bron kan ha jobbet kvar 
någon annanstans, men annars är allting för-
intat, då till och med traktorn lär ha skrotats.

Jag har genom åren skrivit så mycket 
om Skansen Lejonet (och dess föregångare 
Gullbergs fäste), så jag upprepar inte detta i 
dag. Men när vi vet att grundstenen lades den 
21 juni 1687, eller enligt vissa källor dagen 
därpå, så är ju en ständigt återkommande 
läsarfråga: Vet vi vilket år skansen invigdes?

Nja, man framhåller gärna hösten 1689, då 
skansen i princip i själva fästningsfunktionen 
stod klar vid ett festligt besök av kung Karl XI 
och hans lille son – den med tiden så mycket 
mer välkände Karl XII. Men det var mest att 
betrakta som en taklagsfest. Kvittenser och 
noteringar visar sedan kompletterings- och 
dekorationsarbeten utförda långt in på 1690.

Vid Karl XI:s besök var lejonskulpturen på 
taket inte av koppar utan bara provisoriskt 
gjord, av trä. Gyllene målad bör den nedifrån 
betraktat ändå ha sett pampig ut. Träsnidar-
gesällen Nils Swahn hade arbetat med lejonet 
i tjugo dagar, under varje vaken timme, 
varefter mäster Marcus Jäger 
finputsat detaljerna.

Det fanns två Marcus 
Jäger – far och son – som i 
göteborgska historieböcker 

ibland förväxlas. De hade vunnit burskap 
i Göteborg som bildhuggare 1683 respek-
tive 1685. Vem av dessa var det då som på 
arkitekt Erik Dahlberghs uppdrag skulpterade 
det första ”riktiga” lejonet? Svar: Båda två, 
tillsammans.

När lejonet efter ett antal generationer bli-
vit alltför illa åtgånget av väder och vind, satt 
där under många år bara en stor gyllene kula 
uppe på taket. Det kopparlejon vi numera 
ser kom på plats våren 1893; det renoverades 
förresten för bara några år sedan, vilket man 
på internet kan hitta bland annat Göteborgs-
Postens utförliga artikel om.

Nå, här har som sagt kommit en läsarfråga 
om Kålltorps fritidsgård, eller ”Kolltorps her-
regård” som den för hundra år sedan kallades. 
En ung blivande designer, Elisa Johnson, 
undrar var fakta kan finnas om Kålltorps 
1800-talsinteriör, utöver det lilla som finns i 
museala och kommunala arkiv.

Det har dokumenterats betydligt mer om 
dess jordbruk, dess ägare och exteriören än 
om hur det invändigt såg ut med kakelugnar, 
möbler, dörrar, friser med mera. Ett besök på 
nutida fritidsgården säger inte mycket om hur 
där förr sett ut, men ett tränat öga kan väl 
ändå göra vissa associationer. Ett av rummen, 

från Ekströmska och 
Virginska epokerna, kom-
mer jag att beskriva senare 
i år, i någon av höstens 
krönikor, men utöver vad 

som är noterat i gamla köpebrev, brandför-
säkringsbrev och liknande är inte mycket känt 
om Kålltorps dåtida inre.

En och annan numera bortglömd detalj om 
Kålltorps herrgård, om än bara nämnd i för-
bigående, bör dock kunna finnas hos ättlingar 
till personer som för länge sedan bott där. 
Oavsett vilken känd gammal byggnad ni kan 
vara nyfikna på, så sök inte endast i böcker 
och offentliga arkiv, utan vänd er till berörda 
släkter, då det i släkthistorierna ofta finns så 
mycket hittills oanvänt att lyfta fram!

Kapten Pontus Virgin sålde sista biten av 
sitt Kålltorp, nämligen sin bebodda sista tju-
gofjärdedel av Kålltorp Nedergårdens mark år 
1900, då han inte sedan 1898 haft någonting 
kvar av Övergården.

Västergötlands regementes underlöjtnant 
J. A. Virgin, som efter nyfikna sommarvis-
telser i barndomen kunde trakten utan och 
innan, höll vid ett besök i vuxnare år ett 
ännu bevarat nedskrivet tal, där han hyllade 
såväl Nedergården som de av generationer 
upptrampade naturstigarna åt Stora Delsjön, 
och förstås hyllade själva sjön.

Denne J. A. Virgin (med tiden överste) 
hade ridit från herrgården sannolikt sista 
gången 1876. Därefter har jag vid ytlig 
överblick inte sett något Öfwre eller Nedre 
nämnas i personliga Virginska handlingar, 
utan endast i ägarlängder etc. Kulturperson-
ligheter som nationalskalden Viktor Rydberg 
och redaktör Sven Adolf Hedlund har ”bara” 

kallat huset ”Kolltorps herregård” och hellre 
beskrivit exteriör och omgivning än interiörer.

Vid J. A. Virgins överdådigt firade 
65-årsdag i Stockholm den 22 november 
1909 fanns ingen gratulation från Göteborg. 
Släkten Virgin, som lämnade Kålltorp år 
1900, var knappast aktuell här i staden när 
stadsfullmäktige 1936 namngav Virginsga-
tan. Den så kallade herrgården fick då adress 
Virginsgatan 13. Även om Virgin är den 
första släkt man bör vända sig till, med tanke 
på att den dominerade Kålltorp i nästan ett 
halvsekel, kan släktens arkiv vara bristfälligt 
och mer behandla regementen och utmärkel-
ser än bostäder och familjeliv.

Däremot har släkten Silfverstolpe (adlig 
sedan 1751) utmärkt sig genom ett kulturellt 
arkiv- och faktasinne. Axel Gabriel Silfver-
stolpe, riddarhussekreterare och ledamot (från 
1794) av Svenska akademien, lade grunden 
för släktens 1800-talskrönika. Gustav Ab-
raham Silfverstolpe, radikal i Uppsala, gav i 
femton år ut Journal för svensk litteratur (till 
1812). Fru Malla Silfverstolpe (född Montgo-
mery, död 1861) studerade och beskrev verk 
av Geijer, Atterbom med flera.

Carl Silfverstolpe, arkivarie vid Riksarkivet, 
hade hand om släktarkivet samt utgav av klart 
större allmänintresse tidskriften Historiskt 
Bibliotek (till 1880). Nå, dessa levde ju 
innan major Claes Silfverstolpe blev ägare till 
Kålltorp, från 1898. Men släktkrönikan har 
fortlevt.

Vid Handelshögskolan i Göteborg fanns 
1923-32 som professor (och under en period 
även som rektor) nationalekonomen Gunnar 
Westin Silverstolpe, vars verk med utgivning 
in på 50-talet ännu är välbekanta, åtminstone 
för vår stads ekonomihistoriker.

Nästan vilken nutida Silfverstolpe som 
helst borde kunna upplysa om vem som i dag 
handhar släktkrönikan. (Jag ämnar själv inte 
under överskådlig tid fördjupa mig i den, då 
det närmast är Stora Torp, Kärralund, Gub-
bero och bitvis Fräntorp jag efter läsartips 
tänker ta upp lite nytt om.)

Nåja, Kålltorps interiör... Vill ni ha en 
knivigare gåta att grubbla på i sommar, så 
erbjuder exteriören en sådan. Svaret på gåtan 
är lätt men kräver en smula ansträngning i 
närmast ungdomlig deckarstil. Låna gärna 
Fritz Stenströms ”Örgryte genom tiderna” på 
biblioteket, se i boken fotograf Bruces foto på 
”Kolltorp herregård” 1920 och jämför med 
hur Kålltorps fritidsgård ser ut i dag. (Eller se 
i min bok ”Örgryte i flydda dar” mitt Kåll-
torpsfoto från 1993.)

Bläddra sedan i 1964 års upplaga av boken 
”Redbergslid med omnejd genom tiderna” 
(utgiven av Gamla Redbergspojkar) till sidan 
37 och bilden där på ”Kålltorps herrgård” 
under tidigt 1960-tal. 

Jämför – och häpna.

Den 13–16 augusti mellan klockan 
13.00 och 16.00 kan barn i åldrarna 
7–12 år kostnadsfritt prova på minst två 
sporter/aktiviteter per dag. På schemat 
finns bland annat basket, bordtennis, 
brottning, golf, handboll, innebandy, 

ridning, taekwondo och volleyboll.
Syftet med sportskolan är att främja 

fysisk aktivitet samt föreningslivet i Kal-
lebäck. Föreningarna får en möjlighet 
till rekrytering och uppvisande av res-
pektive verksamhet vid arrangemanget.

Medverkande föreningar är bland an-
dra Göteborgs Fältrittklubb, Göteborgs 
Roddklubb, Göteborg United Volley-
boll, Göteborgs Bordtennisförbund, 
Delsjö Golfklubb, Kaidi Taekwondo, 
Redbergslids IK, Örgryte brottning.

Kick Off sker i samband med att Mi-
nivarvet arrangeras den 12 augusti i Kal-
lebäcks Terrasser.

Anmälan görs på www.vgidrott.se.
 ÖHP

Sportskola i Kallebäcks Terrasser
Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arrangerar 
sportskola i Kallebäcks Terrasser, Mejerigatan 3 i Göteborg. Tillsammans 
med flera idrottsföreningar och i samarbete med Föreningsrådet Örgryte-
Härlanda erbjuder vi barn möjlighet att prova på idrott helt gratis.

Foto: privat

Olskroks- och Kålltorpsglimtar

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

MINNESBILD. Bilden är bara några år gammal, men vyn är i dag helt annorlunda. Den 
gamla bron här i Olskroken är riven. Gasklockan i bakgrunden likaså. Men Skansen Lejo-
net nere till vänster i bild håller stånd mot all utplåning av historien. Foto: sören skarback
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GYMKORT FR.

träna utan
bindningstid 

prova en vecka gratis

148
KLUBBAR

I SVERIGE!

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

Kort hår 110:- Ord. pris 220:-

Mellanlångt hår 125:- Ord. pris 250:-

Långt hår 140:- Ord. pris 280:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 31 juli 2017

Färgning av ögon-
bryn NU 50:- ord pris 100:-

Färgning
av ögonfransar
NU 50:- ord pris 100:-

Noppning av ögon-
bryn NU 50:- ord pris 100:-

Danska vägen 79  •  Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
031-84 62 97 0736-14 61 53

Vi bakar 
till er 
hela

sommaren!

men stängt
midsommarafton

och
midsommardagen

Välkomna in i olskrokens bakverkstad på
Kobbarnas Väg 4 (mittemot systembolaget).

tis-fre kl. 7-18, lör kl. 9-14
tel 031-19 99 96

Vi finns även på mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
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Vilket tryck. Det är nästan som att gå in 
i en annan värld och tid. Att dessutom 
få använda de gamla tryckpressarna på 
Rundqvists Boktryckeri är så klart en 
chans som ska tas. 

– Vi vill välkomna folk hit på öppen 
verkstad och workshops för att de ska få 
väcka sin kreativitet och att jobba med 
händerna, säger Eva Lindegren. 

Det är som att gå in i en annan tidsepok när 
man kliver in på Rundqvists Boktryckeri på 
Nelickevägen. De gamla tryckpressarna är det 
första man möts utav, och de moderna digitala 
pressarna står lite i skymundan. De må klara 
av de allra mest avancerade och tekniska gre-
jerna, men rent estetisk är det de äldre pres-
sarna som drar till sig uppmärksamheten. 

– Detta är den första tryckpressen som kom 
in i Rundqvists historia, säger Eva Lindegren 
och visar hur pressen från slutet av 1800-talet 
fungerar. 

– Det var Mikaels (Rundqvist, fjärde gene-
rationens ägare av tryckeriet) farfars far som 
var bokbindare som införskaffade denna. På 
den tiden var det väl ungefär som att skaffa en 
dator. Han hade den i sitt garage och startade 
Rundqvists boktryckeri 1908, berättar hon.

Den fungerar alldeles ypperligt fortfarande, 
och det är på de här gamla pressarna, och någ-
ra nyare, som du själv kan få möjligheten att 
testa att trycka om du kommer till tryckeriet. 

– Vi är inte som alla andra tryckerier, vi är 
även en kreativ plats för privatpersoner och 
företag som vill lära sig mer om den gamla 
boktryckarkonsten á la Gutenberg, eller bara 
sin egen kreativitet, säger Eva Lindegren, som 
är ansvarig för Rundqvist & Co, ett mindre 
socialt företag som lever i symbios med Rund-
qvists Boktryckeri.

Dels handlar det om workshops, öppen 
verkstad och Artcaching där de som vill kan få 
vara med och skapa. 

– Vem som helst kan trycka på de här maski-
nerna. Det går att göra väldigt enkla grejer till 
mer komplicerade tryck. Det är bara att prova 
sig fram.

Och prova får man mer än gärna göra. 
– Vi vill välkomna folk hit på öppen verk-

stad och workshops för att de ska få väcka sin 
kreativitet och att jobba med händerna, säger 
Eva Lindegren och fortsätter:

– Viktigt att slå ett slag för detta. Mycket 
som är digitalt idag, och det är roligt i och för 
sig för vi utnyttjar ju det själva, men att hålla 
på med händerna är viktigt. Inte minst för 
barn, att få skriva ord med händerna.

En annan del av Rundqvist & Co är Art-
caching, som innebär att det varje vecka pro-
duceras cirka 50 analoga tryck som hängs upp 
runt om i Göteborg, som betraktaren gärna får 
ta med sig. 

– Sedan vi startade med det 2015 har jag 
räknat ut att det rör sig om uppemot 6 000 
handgjorda tryck som vi hängt upp runtom i 
staden, säger Eva medan hon visar upp några 
av de alster som göteborgarna fått ta del av. 

Något som fler göteborgare också borde ta 
del av är miljön inne på Rundqvists tryckeri. 
Bara inredningen är väl värt ett besök men att 
även få prova de imponerande gamla pressarna 
kommer säkerligen få igång din kreativitet. 

Olof Lidh

4 Är du intresserad av att testa på tryckeriets 
ädla konst? Läs mer om Öppen Verkstad, 
workshops och Artchaching på rundqvistco.se.

Tidigare i somras premiäröppnas det 
första av fyra planerade minibibliotek i 
Örgryte-Härlanda.

I samband med Örgryte-Härlanda Stadsdels-
festival invigdes det 50x50 centimeter lilla 
biblioteket och trots dess blygsamma storlek 
kommer det att innehålla litteratur av alla de 

slag för flera olika läsargrupper och -intres-
sen.

Minibiblioteken är en satsning från Kul-
turhuset Kåken för att öka läslusten och när-
heten till litteraturen i lokalsamhället.

Lånen behöver inte registreras någonstans 
och är gratis. Platsen för det första minibib-
lioteket är Björnplan.  ÖHP

Nytt minibibliotek på plats
kOM 
OCH 

LÅNA! 
Det första 

minibib-
lioteket 
står på 

plats på 
Björnplan.
 Foto: privat

De ser fram emot högtryck

KLASSIKER. Inne på Rundqvists Boktryckeri andas det klassisk boktryckarkonst. Foto: oLoF Lidh

VILL VÄCKA KREATIVITETEN. Eva Lindgren och Mikael Rundqvist på Rundqvists Boktryckeri. Foto: oLoF Lidh
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Food trucks ser vi allt oftare runtom i vår 
stad. På Olskrokstorget har vi under maj 
sett en annan typ, nämligen en gardering 
truck. Den kör Petra Månsson runt för att 
underlätta odling i staden. 

– Jag är jätteglad för det mottagandet 
som Stadsgrodd har fått av Göteborg. 
Folk är så himla fina och glada och jag 
har inte stött på några surisar.

Under maj månad har man vid ett flertal till-
fällen kunnat besöka Stadsgrodd på Olskrok-
storget.

Det är Petra Månsson som med sin garde-
ring truck stannat till och sålt ekologiska väx-
ter, sättpotatis, jord och allt som hör odling 
till. Allt för att underlätta odling i staden.

– Jag är inte utbildad trädgårdsmästare utan 
bara en hängiven stadsodlare, säger hon och 
tillägger:

– Stadsgrodd finns till för att jag själv är 
stadsodlare och tycker att det har varit ganska 
obekvämt att odla i stan för att det är problem 
att få tag grejer så som pallkragar, jord och 
även ekologiska växter som är viktigt för mig. 
Då har jag länge tänkt på att det borde finnas 
någonting som kan tillgodose det behovet.

Sagt och gjort. Resultatet blev därmed en 
gardering truck som åker runt till olika platser 
i staden för att underlätta stadsodlingen. I maj 
har Petra och Stadsgrodd besökt Olskrokstor-
get frekvent. Under sommaren kommer dock 
besöken inte ske lika ofta. 

– Jag kommer åka runt på lite olika events 
nu under sommaren, men jag kommer absolut 
komma tillbaka till Olskrokstorget också. 

Att underlätta stadsodling var en av anled-
ningarna till att hon startade Stadsgrodd, men 

också för att det är en viktigt del av framtiden.
Att kunna ta vara på staden som odlings-

plats. 
– Det var när jag läste humanekologi som 

intresset för stadsodling startade och då väck-
tes  också insikten att det är oundvikligt att 
inte odla i staden inför framtiden.

– Dels för att minska påfrestningen på det 
ekologiska fotavtrycket som vi sätter i andra 
länder och att kunna odla maten nära oss själ-
va för att exempelvis minska transporter, säger 

Petra och fortsätter:
– Men även för att vi ska se vart maten kom-

mer ifrån. Hur mycket det faktiskt krävs för 
att få upp en grönsak och uppskatta den mat 
vi har. Jag tror att man kan drivas till att inte 
slänga så mycket mat om man odlar själv och 
inser hur mycket tid och engagemang som 
krävs.

För den som vill se vart Petras gardering 
truck befinner sig och när kan man kika in på 

stadsgrodd.se. Där kan den som inte hinner 
med ett besök framöver även kunna beställa i 
webbshoppen. 

– Jag har bara inte riktigt haft tid med shop-
pen ännu. Men den kommer förhoppningsvis 
öppna under sommaren. Allt har gått så fort så 
jag har inte hunnit med allt som jag vill göra så 
jag längtar redan lite till nästa säsong så man 
får större förberedelser och uppfylla alla de 
idéer jag har kring Stadsgrodd.

 Olof Lidh

Sommar, sol – och simskola. Det 
hör på något vis lovet till. Svenska 
Livräddningssällskapet fyller 175 år 
2017 och har sedan 1842 lärt göte-
borgare med omnejd att klara sig i 
halv och sjöar.

En av platserna där flest blivit 
simkunniga är Härlanda Tjärn.

– I början på 1900-talet var det 
endast Saltholmen (1908) och Jo-
hannelund (1914) som hade sim-
skola och 1938 fick de sällskap av 
Härlanda Tjärn, vilket innebar att 
den snabbt växande befolkningen i 
stadens Östra del fick lättare chans 
till undervisning. De hade hittills 
haft den längsta vägen till frilufts-

baden. Göteborgs Simsällskap hade 
alltså tre simskolor i egen regi från 
1938. Därefter kom simskolan i 
Bergsjön, berättar Elisabeth Lind 
på Svenska Livräddningssällskapet 
Göteborg.

Redan första året redovisade man 
för 66 godkända elever, 27 kandida-
ter och 4 magistrar. 

År 1939 blev märkestagning 
mycket populärt bland ungdomar. 
Promotionerna var stora tillställ-

ningar med 400-500 besökare. Pro-
motionerna var gemensamma från 
flera bad.

 1952 när Göteborgs simsällskap 
firade sitt 110-års jubileum hade 
Härlanda Tjärn 406 inskrivna elever.

I sommar är det alltså dags att lära 
ut den viktiga konsten till havs och 
sjöss. Simskolan – för barn från fem 
år och uppåt och pågår under veck-
orna 28–31, med kostnadsfri mär-
kestagning varje fredag.

Svenska Livräddningssällskapet 

Göteborg är en ideell förening som 
har till ändamål och främsta uppgift 
att främja allmän simkunnighet, ver-
ka för utbredd kunnighet i livrädd-
ning och propagera för säkerhet vid 
all verksamhet i anslutning till vat-
ten och isar. 

– Organisationens vision är helt 
enkelt noll drunkningar, säger Tina 
Heiker Hult, verksamhetschef på 
Svenska Livräddningssällskapet Gö-
teborg. ÖHP

Sommar, sol – och dags för simskolan i Härlanda Tjärn
Frågan är hur många som tagit sina första simtag i Härlanda Tjärn?

Sommaren 2017 ska nya elever utbildas i den populära sjön Precis 
som det gjorts sedan 1938.

Foto: privat

Det är Petra som emellanåt dyker
upp och sätter färg på torget

BLOMSTERFLICKAN. Petra Månsson har under våren synts till på Olskrokstorget med sin blomsterlast och hon lär dyka upp fler gånger.
 Foto: privat

VI PÅ
Ols-kroken
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Du som är 7 – 12 år är välkommen till vår kost-
nadsfria sportskola den 13 – 16 augusti! 

Vi kommer att hålla till på mötesplatsen Mitt i 
Kallebäck. Där kan du prova basket, bordtennis, 
brottning, golf, handboll, innebandy, ridning, rodd,  
taekwondo och volleyboll. Du kan prova på minst 
två aktiviteter per dag.

Anmälan görs på www.vgidrott.se. Först till kvarn 
gäller, men anmäl dig senast den 4 augusti! Obs! 
Du måste ha en vuxen med dig under sportskolan.

Missa inte detta, anmäl dig nu!

NÄR 13 – 16 augusti kl. 13.00 – 16.00 
VAR Mitt i Kallebäck (Mejerigatan 3) 
HUR Anmälan på www.vgidrott.se senast  
 den 4 augusti (först till kvarn gäller!)

Sportskolan Mitt i Kallebäck arrangeras av Västra Götalands 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i samarbete med 
flera idrottsföreningar och Föreningsrådet Örgryte-Härlanda.

MISSA  INTE  
SPORTSKOLAN

M I T T  I  K A L L E B Ä C K !

Redbergsvägen 12 i Olskroken • Måndag-Fredag 10-18 | Lördagar 10-15

Barnsäkerhet Amningsprodukter Bärselar Babykuddar Bröstpumpar

30-70%
Butiken upphör – allt ska bort
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Butiken har bara varit öppen i en 
dryg månad, men känns redan som 
ett givet inslag. Myrorna trivs också 
på Olskrokstorget. 

– Det är verkligen alla möjliga 
typer av människor som bor här, 
vilket ger en härlig kundkrets. Jät-
teroligt att vi fått komma hit säger 
Selma Kylén, biträdande butikschef. 

Secondhand har varit en stor trend de 
senaste åren. Det märks inte minst på 
Myrorna som vi kan konstatera var långt 
före sin tid.

Redan 1907 öppnade den första buti-
ken i Göteborg. Butikerna skiljer ju sig 
så klart en hel del från då till nu, fram-
för allt ser man det kanske på vilka kun-
derna är. 

– Nu har jag inte jobbat här så länge, 
men som jag förstått när jag pratat med 
kollegor så har kundkretsen blivit myck-
et bredare de senaste åren, säger Selma 
Kylén och fortsätter:

– Det märks också att intresset är 
stort för second hand, och även kring att 
skänka gåvor. Det växer hela tiden, vilket 
är jättekul. 

När vi besöker den relativt nyöppnade 
butiken på Redbergsvägen är också hör-
nan där man kan lämna gåvor rela-
tivt full. 

– När vi har öppet är det bara 
att komma in med vad som 
helst egentligen. Den här buti-
ken kan vi däremot inte ta emot 
några större möbler utan det får man 
åka till vår andra butik på Järntorget och 
skänka där. Vi har också en givarservice 
som kan åka hämta större grejer, eller om 
han har mycket att skänka. 

Sedan finns ju dessutom de utplace-
rade boxarna runtom i staden där man 
kan skänka sina kläder. 

På Myrorna får inte bara dina gamla 
prylar och kläder nytt liv. Allt överskott 
går till Frälsningsarméns sociala arbete 
som hjälper de som behöver det som 
mest. 

– De förvaltar pengarna på bästa sätt 
där de behövs. Sedan är det ju också så 
himla bra för miljön att vi återanvänder 
våra grejer. 

Men det är slutar inte där. Myrorna 
hjälper till även på andra sätt då man er-
bjuder människor arbetspraktik, där de 

kan få arbetsträna och/eller språkträna 
för att lära sig det svenska språket. 

– Det tycker jag är en av de ro-
ligaste grejerna. För det känns 
väldigt viktigt eftersom det är så 
svårt att få jobb idag. Bra att de 
kan få lite erfarenhet innan de 

söker sig vidare. Oftast fungerar 
det också väldigt bra och vi är väldigt 

tacksamma för det. Blir en härlig dyna-
mik på jobbet och det är viktigt med 
mångfalden. 

Och att Selma Kylén trivs med sitt 
jobb råder det inga tvivel om. 

– Jag älskar secondhand och handlar 
bara på secondhand själv. Tror även att 
det är samma för nästan alla mina kol-
legor, säger hon och fortsätter:

– Sedan får man träffa så mycket olika 
människor och att samtidigt få känna att 
man faktiskt gör något som är bra både 
för miljön och samhället. Det är jätte-
roligt. 

Så det är inte bara kunderna som ger i 
form av prylar, de anställda på Myrorna 
ger också tillbaka i form av engagemang 
och glädje.

Olof Lidh

Kvalitetsmattor sedan 1970!

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

JUST NU:
EXTRA

FÖRMÅNLIGA
PRISER!

Etab 1970

Lillkullegatan 24 | Göteborg Tel: 031-40 61 20
Mittemot Ekmanska vårdcentralen 0707-65 30 69
Öppettider: Mån 13-19 | Tis-Fre 9.30-18 | Lör 10-15

SALONG
LILLKULLE 24

Klippning
 pensionär/student 200:-
Permanent 399:-
Färgning 299:-

Fri parkering Varmt välkomna!

Gör ocKså hembesöK För KliPPninG!
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VI PÅ
Ols-kroken

NYÖPPNAT. Amanda Åkerman och Selma Kylén utanför Myrornas nya butik på Olskrokstorget. Foto: oLoF Lidh

”Intresset är stort för second hand”



Kaggeledstorget 2 | 416 74 Göteborg | Tel. 031-25 88 48 | info@gbgzoo.se | www.gbgzoo.se

Stor djuravdelning, många från egen uppfödning.
Kaniner • Gnagare • Fåglar • Reptiler m.m.

ÖPPET ALLA DAGAR
   Vardagar 10-19  Lördagar 10-16

Söndagar 11-16

Hitta till oss: Med spårvagn tar du linje 1 mot Östra sjuk-
huset och går av på Kaggeledstorget. Kör du bil tar du 
E20 mot Stockholm/ Partille och svänger av på Torpa-

motet. Sedan tar du höger in på Torpavallsgatan kör c:a 
500 m och sväger vänster in på kaggeledsgatan förbi bil-
tvätten under spårvägen sedan kommer Kaggeldstorget.

www.gbgzoo.se

GÖTEBORGS ZOOLOGISKAGÖTEBORGS ZOOLOGISKA
ZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOO

Vi har också
hemleverans – kolla för
mer info på hemsidan!

DU HITTAR FÖLJANDE MÄRKEN I BUTIKEN:

KANIN

Fr. 595:-

Stort
sortiment
av kanin-

burar!

DVÄRG-
HAMSTER

Fr. 129:-
Köp

ditt giftfria
fästing-
skydd

här

STÖRST I STAN PÅ REPTILER
– vi har terrarium och alla tillbehör!

INACKORDERING
Fr. 30 kr/per dag
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Snickeriet består bland annat 
av sågverket, som också har en 
”filial” uppe vid Petersplatsen 

beläget strax hitom Brudarebacken. 
Där finns förutom snickerifabriken, 

en förrådslokal samt måleriet eller som 
det internt kallas för ”Dutteriet”. 

På snickeriet tillverkas massor av 
möbler med mera som till exempel 
alla de bekväma bänkar o bord, som 
finns utplacerade på åtskilliga ställen i 
Delsjöområdet. 

För några månader sedan skrev jag 
om ”torrdassen”, som ju finns place-
rade på strategiska ställen i området. 

Även dessa tillverkas på snickerifa-
briken.

Under det senaste året har man 

också placerat ut ett antal hotell, ja inte 
sådana som du och jag kan bo i, men 
våra vänner insekterna kan med fördel 
husera där, i så kallade ”Insektshotell”.

Och hittar du en fin rast- eller ut-
siktsplats så kan du säkert också finna 

en skön bänk att vila ut på. Det är de 
så kallade ”Alexbänkarna”, med sits 
och rygg av trä, uppbyggda på stålske-
lett. Namnet taget efter en idé av en 
tidigare förman på Park & Natur.

Här och var i naturen kan du också 
se fågelholkar, som är levererade av 
snickeriet. Antingen är de redo för nya 
hyresgäster eller redan upptagna. 

Man tillverkar även holkar till 
skolorna, där barnen får göra slutmon-
teringen själva. Ett bra initiativ!

Något som tillkommit den senaste 
tiden, och som är mycket populärt, är 
att tillverka odlingslådor till de kom-
munala odlingslotterna.

Kunder till den aktiva och fram-
gångsrika snickerifabriken är, för-
utom de göteborgska motionärerna 
i Delsjöområdet, 
bland annat de olika 
parkerna i staden, 
de kommunala bo-
stadsföretagen plus 

många andra uppdragsgivare. Fabriken 
med dess ”produkter” är mycket po-
pulär, inte minst då det ligger mycket 
engagemang och hjärta i jobbet som 
personalen utför.

– Ja, vi har ett mycket duktigt och 
starkt team här uppe på Björkedalens 
snickeri, som gillar sitt jobb och säkert 
också märker och förstår hur götebor-
garna uppskattar deras arbete, säger 
Bengt Kronberg, som är arbetsledare 
på Göteborgs Kommun/Park & Natur 
och dess snickerifabrik.

Och det är bara att hålla med. Vi är 
många som uppskattar deras arbete 
och som en av killarna sade:

– Vår arbetsplats och dess place-
ring – frågan är om vi inte har en av 
Göteborgs vackrast belägna …

Ja, det är bara att 
hålla med. Den är 
nog utan konkur-
rens, i alla fall för oss 
naturälskare…

Här har du snickerifabriken mitt i skogen

Specialdesignad 
fågelholk – som du 
kanske ser så är det 
eventuellt nyförvärv på 
gång… Foto: stig andersson

PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss

Det ligger mitt i Delsjöområdet. På vägen upp till Brudaremossen, precis 
efter det att du passerat GrusÅttan. I lokalerna bedrivs verksamhet, som 
är en stor tillgång för oss göteborgare.

Där ligger nämligen Björkedalens Snickeri, som tillhör Göteborgs Kom-
mun/Park & Natur. I fabriken tillverkas det massor av ”nyttigheter” för 
oss göteborgare.

Interiör från fabriken mitt i skogen.

PENSLAR PÅ. ”Målarmästaren” Micke i full färd med att måla armstöd givetvis med ett leende på läpparna.
 Foto: stig andersson

Glenn Mörk med ett av de läckra 
Insektshotellen som håller naturen 
levande.

En av många strategiskt utplace-
rade  ”Alexbänkarna” – den här vi 
ena ändan av GrusÅttan.

BYGGARE. Thomas Gullberg, 
som bland annat bygger bord och 
bänkar. Här sitter han på bänk/
bord för barn. Finns även annan 
höjd för handikappade och samt 
normalhöjd. I bakgrunden ser du 
delar av snickerifabriken. 
 Foto: stig andersson

En nybyggd handikapptoalett som 
en av ”guldklimparna” – Feriz – på 
snickerifabriken tillverkat. Riktigt 
bra!

Saada och Thomas Gullberg 
framför en nyproducerad för-
rådsbyggnad givetvis tillverkad på 
snickerifabriken.

Lön för mödan. När du tagit dig 
uppför Brudarebackens topp vän-
tar denna fina möbel på dig.

Många ”Alexbänkar” som väntar 
på att bli placerade.
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Partille • Mellbyvägen 33 • Tfn: 031-340 05 70
Mölnlycke • Hönekullavägen 21 • Tfn: 031-88 56 88
Göteborg • Danska Vägen 96 • Tfn: 031-337 55 50
Lerum/Stenkullen • Färgvägen 6 • Tfn: 0302-222 45
Askim • Sisjövägen 49 • Tfn: 031-748 47 30
Kungälv • Teknikervägen 7 • Tfn: 0303-630 40
Angered/Gårdsten • Salviagatan 1 • Tfn: 031-797 44 40

  

Alcro BeståAlcro Bestå

Partille, Mellbyvägen 33, Tfn: 031-340 05 70
Mölnlycke, Hönekullavägen 21, Tfn: 031-88 56 88
Göteborg, Danska Vägen 96, Tfn: 031-337 55 50
Stenkullen, Färgvägen 6, Tfn: 0302-222 45
Askim, Sisjövägen 49, Tfn: 031-748 47 30
Kungälv, Teknikervägen 7, Tfn: 0303-630 40
Angered/Gårdsten, Salviagatan 1, Tfn: 031-797 44 40

Partille • Mellbyvägen 33 • Tfn: 031-340 05 70
Mölnlycke • Hönekullavägen 21 • Tfn: 031-88 56 88
Göteborg • Danska Vägen 96 • Tfn: 031-337 55 50
Stenkullen • Färgvägen 6 • Tfn: 0302-222 45
Askim • Sisjövägen 49 • Tfn: 031-748 47 30
Kungälv • Teknikervägen 7 • Tfn: 0303-630 40
Angered/Gårdsten • Salviagatan 1 • Tfn: 031-797 44 40

Vi firar 10 år!
I 10 år har Colorama hjälpt svenska folket att förverkliga sina drömmar.
Det firar vi med massor av fina jubileumserbjudanden i butik. Välkommen
in och ta del av erbjudandena och få tips och råd hur du snabbt kommer
igång med ditt eget renoveringsprojekt!
Erbjudandena gäller 20 februari – 12 mars (tapeter till 5 mars) 2017.

399:-
COLORAMA 
VÄTTLEFJÄLL

KAMPANJPRIS, PER M2

(ORD. PRIS 499:-/M2)

25%
KAMPANJRABATT

PÅ MASSOR 
AV TAPETER

399:-
COLORAMA 
VÄTTLEFJÄLL

KAMPANJPRIS, PER M2

(ORD. PRIS 499:-/M2)

25%
KAMPANJRABATT

PÅ MASSOR 
AV TAPETER

Med reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Alcro Bestå

Extrapriser hela sommaren! Svensk
kvalitetsfärg
från Alcro

Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

Närhälsan Björkekärr
Stabbegatan 2B
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9 
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 92 60
BVC på Ekmanska

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

Närhälsan Gamlestadstorget 
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Helger 10.00–22.00

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Den 15 april bytte den offentliga primärvården i 
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.

Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se
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HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Den 15 april bytte den offentliga primärvården i 
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.

Här är våra vårdcentraler i Örgryte/Härlanda:
NärhälsaN Björkekärr
Stabbegatan 2B
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning:
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

TBE-vaccination
Ring för tidsbokning

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

NärhälsaN Torpavallen
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning: 
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

TBE-vaccination
Drop-in mån, ons, tors 13-15

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

NärhälsaN Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning: 
031-747 92 60
BVC på Ekmanska

TBE-vaccination
Drop-in mån–tor 13.30-15.30

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

NärhälsaN Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning: 
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg

TBE-vaccination
Drop-in mån-fre 8-12

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

VID aKUTa BEsVär
KVällar OCh hElGEr
NäRhäLSaN Gamlestadstorget
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Öppet lör-, sön- och helgdag 
10.00–16.00

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

Nu pågår vaccination mot TBE – välkommen!
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Den 12 juni gick Barngolfen av Stapeln. 
Det är världens största välgörenhetsgolf-
tävling som arrangeras av Insamlings-
stiftelsen för Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus. 

I närheten av Munkebäckstorget finns konto-
ret för Insamlingsstiftelsen för Sveriges största 
barnsjukhus, Drottning Silvias barn- och ung-
domssjukhus, som vänder sig till barn och 
unga upp till 20 år som lider av fysik eller psy-
kisk sjukdom. Det är ett litet, enkelt kontor 
och man sparar in på så mycket personal man 
kan avvara genom att bara ha en och en halv 
tjänst. 

– Det som samlas in går till att hjälpa bar-
nen, ungdomarna och deras familjer, det är 
viktigt för givarna att veta det, säger Jenny 
Jernberg, insamlings- och kommunikations-
ansvarig.

Arbetet på Insamlingsstiftelsen pågår hela 
året. Det sker på många olika sätt, till exem-
pel genom crowdfunding, sponsorer och olika 
samarbeten. Den största insamlingen är dock 
Barngolfen, den årliga golftävlingen på Hills 
Golfklubb i Mölndal, där golfproffs, kändi-
sar och företag spelar golf tillsammans för att 
samla in pengar till sjukhuset. I årets upplaga 
deltar bland annat Helen Alfredsson, Barbro 
”Lill-Babs” Svensson, Niclas Fasth och Tho-
mas Ravelli. 

– Det är ett viktigt tillfälle att nå ut med vår 
verksamhet och att kunna samla ihop mycket 
pengar. Det är också viktigt för våra huvud-
sponsorer och de medverkade som ger med 
hela hjärtat, säger Jenny, som har fullt upp 
hela dagen under Barngolfen med allt som ska 
fixas. 

Tillsammans med Göteborgs Auktionsverk 
förbereder hon även den välgörenhetsauk-
tion som avslutar kvällen, där bland annat 
den signerade samlarboxen ”ABBA The vinyl 
collection” budas ut. Hon tar sig dock tid för 
att prata med ÖHP en stund och berätta om 

Golfkalaset, som pågår under samma dag som 
Barngolfen på hotellet, fast börjar lite senare. 

Det är ett evenemang som riktar sig till barn 
och unga från Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus samt deras familjer. Tillsam-
mans med kändisar får de några roliga timmar 
då de kan slippa tänka på sjukdomen. Några 
artister som medverkar i årets Golfkalas är 
Amy Diamond, Babsan och Bella & Filippa.

– Det har stor betydelse för barnen och ung-
domarna. Ett avbrott som inte handlar om oro 
och smärta, utan då de får göra något annat; 
spela golf med fysisk rörelse ute i naturen som 
är hälsofrämjande utanför den medicinska vår-
den, säger Jenny och fortsätter:

– Det ger också extra energi för barnen att 
få träffa kända personer, sina idoler som de 
har gillat länge och som de nu kan ta en bild 
tillsammans med eller få en autograf. Det blir 
speciella möten.

Örgryte&Härlanda Posten träffar Intisar 
Hamid och hennes 15-åriga dotter Roshin Sa-
lim. De är på Golfkalaset för tredje gången. 
Roshin har en blodsjukdom och har varit sjuk 
i många år, men är sedan en tid friskförklarad 
och går numera på ettårskontroller på sjukhu-
set. 

Roshin säger att det är roligt att få träffa sina 
idoler under Golfkalaset. Förra året var hon 
extra glad över att få träffa artisterna Lisa Ajax 

och Wiktoria. I år ser hon fram emot att få 
träffa några av de youtube-profiler som hon 
beundrar.  

Förra året samlade Barngolfen in 3,5 miljo-
ner kronor. Pengarna användes till att färdig-

ställa barnakutens behandlingsrum på Drott-
ning Silvias barn- och ungdomssjukhus, där 
akuten har gjorts om i djungeltema med ett 
visst djur som tema i varje rum. Detta projekt 
har tagit flera år att genomföra. 

Ett stjärntätt golfkalas – men med ett viktigt mål
SAMLINGSPLATS. Många ville ta kort på kändisarna under årets Barngolf. Foto: Lena andersson

BERÄTTAR GÄRNA. Jenny Jernberg är In-
samlings- och kommunikationsansvarig 
på Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus. Foto: Lena andersson

PÅ PLATS. Laila Haji från vänster), Khairiya Selim och Intisar Hamid var en av de familjer 
som var med under Golfkalaset. Foto: Lena andersson

kOM dÅ! Babsan bjöd upp Annika Sjöö till dans under Golfkalaset. Foto: Lena andersson
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SOMMAR
DEALEN

Gäller vid tecknande av Platinakort.  

349 kr/mån, 12 mån AG. Första  

dragning i slutet av augusti.

TRÄNA 3 MÅNADER

99 kr
BEGRÄNSAT ANTAL KORT!

VÄSKA INGÅR

JUNI • JULI • AUG

PROVTRÄNA

GRATIS
I EN VECKA

Medtag annons

STC GÅRDA, Norra Kustbanegatan 19
STC BJÖRKEKÄRR, Smörslottsgatan 26
STC MÖLNDAL, Flöjelbergsgatan 20B
STC ÅBY, Idrottsvägen 9
STC BACKAPLAN, Backavägen 3
STC LÅNGEDRAG, Redegatan 1 

Ett stjärntätt golfkalas – men med ett viktigt mål
SAMLINGSPLATS. Många ville ta kort på kändisarna under årets Barngolf. Foto: Lena andersson

Hur mycket som samlandes in under årets 
Barngolf är i skrivande stund inte klart, men 
pengarna kommer att gå till saker som pågår 
året runt i verksamheten. 

– Det är sjukhusets personal som ansöker 
om insatser och projekt som det ska användas 
till, eftersom det är de som jobbar med verk-
samheten vet de bäst vilka behov som finns. 
Just nu planeras också en uppfräschning av en-
trén på barnsjukhuset på Östra och där kom-
mer stiftelsen nog vara med och hjälpa till, 
säger Jenny. 

Att ha något att sysselsätta sig med, gör att 
livskvalitén blir bättre under sjukhusvistelsen 
och intäkterna från stiftelsen kan bland an-
nat komma att användas till sjukhusclowner, 
teaterbesök, böcker, sångstunder och leksaker. 

Det finns många som vill ge bort sina gamla 
leksaker, men eftersom det är en sjukhusmiljö, 
måste leksakerna vara nya och inte begagnade, 
så att de inte sprider bakterier.

Barngolfen är en stor del av intäkterna till 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
men insamlingen pågår som sagt hela året om. 

– Många, både privatpersoner och företag, 
brukar ofta ge en gåva till stiftelse istället för 
att köpa presenter till varandra, speciellt vid 
jul. Och vi jobbar med allt från små, enkla di-
gitala sätt till större arrangemang. Till hösten 
har vi till exempel ett samarbete med Liseberg, 
då nöjesparken ger åkpass till barnen. Det är 
mycket uppskattat, säger Jenny.

Lena Andersson

SPÄNNADE PÅ BARNGOLFEN – möjligen slår de mer än ett slag för Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus. Foto: Lena andersson

LOCKAR GÄRNA FRAM ETT SKRATT. Clowner fick barnen att skratta. Foto: Lena andersson
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Klädlagret AB
Med barn- dam- och herrkläder samt mycket mer Alltid generösa priser

OLSKROKEN – REDBERGSLID
Klädlagret AB   Hökegatan 32   416 66 Göteborg Tel. 21 76 00

Månd-Fredag kl. 10-18

Klädlagret ABKlädlagret AB
Med barn- dam- och herrkläder samt mycket mer Alltid generösa priser
Klädlagret AB

29:-
SPANN & SPADE

20:-
BADRING

20:-
ARMRINGAR

20:-
SIMGLASÖGON

Redan på annandag pingst började vi 
pynta för midsommar i den trivsamma 
lokalen. Annandagen är ju numera vanlig 
vardag, men i år blev den en ”klämdag” 
mellan pingstdagen och nationaldagen.

Sören Skarback och inredarproffset 
Monique och jag tog då i foajén emot 
några stycken anländande kompisar uppe 
i gamla brukssamhället Göta.

Orten vid Göta älvs östra strand 
ligger ju bara 25 minuters bilväg 
norrut på E45:an från Olskroks-

motet. Så det är inte konstigt att det på den 
tillfälligt uppställda, solgult målade masonit-
skärmen uppe i lokalen finns glimtar av östra 
Göteborg bland de mer än hundra uppsatta 
fotona, såväl gamla som nya.

Sten-Åke Cederhök som folklig gästartist 
på Torpakolonin i tidigt 80-tal... en ung Lill-
Babs på festplatsen Apslätten i Kålltorp cirka 
1960... operasångaren Hans Josefsson i solig 
torgmiljö... ... och murare Evald Johansson 
som för några år sedan satt på en sten och 
doppade fötterna i den rätt kalla Delsjön är 
bland många lätt sommarklädda personer till 
beskådande.

Bilderna, fritt valda ur Skarbacks arkiv-
skåp, visar helt igenom glädje och avkoppling. 
Monique hade monterat dem på skärmen på 
ett sätt de inte tog skada av – och emellan 
fanns färska blomster, som dock fort skulle 
vissna och på midsommarafton ska ersättas av 
nyplockade.

– Alla tiders! tyckte min kompis Agneta. 
Och vidskepelsen till ära så är antalet olika 

midsommarblomster nio. Somliga har för sig 
det ska vara sju. Kanske förväxlar dom med 
sju sorters kakor eller en sjuarmad ljusstake 
eller något.

– Nio ska det vara, instämde Monique 
(vars T-shirt inte hade blomstermotiv utan ett 
fräsigt porträtt på Tina Turner).

– Torpakolonin, sa gamle chaffisen Rustan 
Nordebratt om två stycken foton med mid-
sommarstång. På färgbilden ser vi det höga 
Östra sjukhuset så nära i bakgrunden, men på 
den svartvita bilden från ´65 finns förstås inte 
någon sjukhusbyggnad. Då fanns väl också 

grannkolonin Fräntorpskolonin. Den röjdes 
bort för sjukhusbyggets skull, mindes han 
och greppade tre lockande Ballerina-kex ur 
skålen, framställd på en stadig men smäcker 
piedestal.

– Men dansen på det stora gräsfältet på 
denna bilden här, sa min kollega Roffe. Så 
stor öppen yta har verkligen ingen koloni 
haft.

– Nej, sa Sören Skarback, det är en nutida 
bild härifrån Göta. Inom Lilla Edets kom-
mun är detta det mest genuina firandet av 
midsommar. Förut hölls det på Disponentvil-
lans mark, men för några somrar sedan flytta-
des det av arrangören Göta BK till gräsplanen 
utanför deras hemmaplan Ryrsjövallen.

Till dragspelsorkester dansas där ”små gro-
dorna” kring stången. Och på kvällen är det 
mogendans, tillade Skarback. Du har ju aldrig 
varit där en midsommar, Alice, så i år blir det 
första gången för dig.

– Ja, det blir kul, sa jag. Har man stuga i 
Örgrytekolonin, som det i regel vill komma 
vänner till, så blir det väl högst vart femte år 
man firar nån annanstans. Men mest vill jag 
sitta här hos oss vid staffliet och måla, mellan 
måltiderna.

Vår invändigt så trivsamma kåk för skri-
vandet och måleriet – en tvåvånings fastighet 
från 50-talet som först var tvätteri och som 
sedan Göta Älvdalens Fototryck ägde fram till 
våren 2005 – är vi alltså några stycken perso-
ner som har haft i dussinet år. Övervåningens 
lokal är sannerligen rymlig. Men i bottenpla-
net är det trängre om saligheten i många små 
mysiga utrymmen. Foajén är en typisk lantlig 
liten bio med filmaffischer, välfyllda bokhyl-
lor, en vrå med LP-skivor och diverse kul 
kuriosa. Finska föreningen, som numera har 
lokaler vid Ryrsjön, hade förr sin bastu lite 
längre in här i huset.

– Underligt, sa Roffe. Inte en sak här vore 
värd att stjäla, för prylarna har ekonomiskt 
sett inget värde, fastän de i känsla och nostalgi 
är närmast oersättliga. Titta bara här på en 
Borås Tidning från sommaren 1930. Första-
sidan basunerar ut att Elfsborg har slagit IFK 
Göteborg med 6–1 på Gamla Ullevi!

Och det modernistiska, läckert målade lilla 
nyckelskåpet här till minne av en MC-träff 
vid ett kafé i Lilla Edet, 
odaterat men tveklöst från 
1950-talet... Och affischen 
här från western-filmen 
”Hämndens väg” med Ran-

dolph Scott, där det står Göta i sån tidstypisk 
stil... Tänk att detta gamla brukssamhälle 
förr hade Folkets hus, biograf, Konsum-affär, 
GDG-mack och tennisbana.

– Du Sören, er samling av ditt och datt är i 
alla fall himla unik, sa Agneta.

Hon bläddrade bland grammofonskivor 
med Lill-Babs, Louis Armstrong, Beatles, 
Sven-Ingvars, Göingeflickorna, Hep Stars, 
Lars Lönndahl, Marilyn Monroe, Anita Lind-
blom, Hootenanny Singers, Pat Boone, Patsy 
Cline – alla skivorna mer än halvseklet gamla.

Musiken vi hörde var emellertid färskaste 
möjliga, medan Monique dukade fram en 
frisk och grann grönsakssallad och jag själv 
hettade upp stekta doftande kycklinglår i 
mikron. Inte minst låten ”Rebellerna” med 
artist Benny Jannerbrink. Den är skriven av 
Sören Skarback och förstås den eminente 
Benny i deras under våren mycket produktiva 
samarbete.

Det slumpade sig så att just då, för två 
veckor sedan, var Benny Jannerbrink största 
affischnamnet på anslagstavlan vid Götas 
busshållplats! (Det gällde Bennys country-
kväll på Teatervinden hos Repslagarmuseet i 
Älvängen, den 15 juni.)

– Jag googlade rebellerna och åtta siffror 
och hörde ”Rebellerna” på YouTube som Alice 
häromdan hade tipsat mig om, sa Agneta. 
Himla svängig country och med bilderna 
på sångtextens Eva bakom killen på svarta 
mopeden, och så bilden på Johnny Cash med 
plåstret över ögonbrynet. Himlar, vad Bennys 
feeling driver storyn i sången framåt.

– ”Rebellerna 20170328”, myste Skarback. 
Siffrorna betyder helt enkelt att låten var 
klar och lades ut på YouTube den 28 mars 
i år. Benny håller på att tonsätta nästa låt, 
som i princip är en fortsättning på denna, 
med minnesbilder av tonårskärlek, moped, 
skolsköterska och rektor.

– Sören, din storasyrra Marita var en 
grandezza! vrålade Roffe. Och det är hon väl 
än i dag, men här på baddräktsbilden när hon 
krönts till Miss Festival i Kungälvsparken på 
60-talet är hon nåt alldeles extra, med den 
höga uppsatta blonda frisyren.

Men, funderade Roffe. Brunetten som 
halvligger och solar i en vilstol, med gårds-
sidan av Redbergsvägens höga gula tegelhus i 
bakgrunden...

– Det är Maritas chef, Raina Sundström. 
Dom jobbade i parfymavdelningen på Do-
mus Avenyn. Raina bodde på Norra Gub-
berogatan och sitter där i Gubberoparken på 
bilden från så där 1975. Jag vet inte om hon 
med tiden flyttade tillbaka till sin ungdoms 
Ljusdal. Men, jo du, Domus Parfym var allt 
ett prima gäng tjejer, som till stor del håller 
ihop än i dag, fastän de flesta är pensionerade.

Gunilla, hans andra syster, serverar på en 
annan solig bild Hagge Geigert en skål glass 
med kex och chokladsås på Paley´s uteserve-
ring på Avenyn ”för så där tretti år sen”.

Nå, vi satte oss till bords för vår annandag 
pingstmåltid, där jag lite hafsigt lagt fram 
udda bestick. Som motvikt till mitt bohemeri 
hade inrederskan Monique sin vana trogen 
vikt servetterna till prydliga små solfjädrar.

Roffe öppnade med pysande läte en immig 
Falcons ölburk, medan Agneta lät isbitarna 
småklirra, när hon ur bringaren slog upp 
citronvatten åt oss andra.

Nu i midsommar sätter 
vi oss förstås med sil-
len, rökta laxen, räkorna, 
kasslern, köttbullarna och 
pirogerna där och myser.

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

Midsommar och enkla ljuva minnen

TRADITION. Dansen kring stången börjar lite stelt och trevande, innan barn och vuxna 
släpper loss i ”Små grodorna” och andra folkliga klassiker. Här dansas det hos Göta BK 
vid Ryrsjövallen till dragspel, gitarr, klarinett och sång.
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terrang.se

Terrängbutik Göteborg, konceptbild

PÅ FRIGGAGATAN 10D LIGGER INGEN VANLIG BUTIK

Vi tror på prylar och plagg som fungerar när det verkligen gäller. 
Därför erbjuder vi ett sortiment som tillgodoser våra kunder som  
har hårda krav och högt ställda ambitioner på att lösa sin uppgift. 

Välkommen till Terräng. Vi har utrustning för uppgiften.NY 
BUTIK

W E B B S H O P :

B U T I K E R : Kungsholmsgatan 20, Stockholm
Friggagatan 10D, Göteborg

Sallerupsvägen 152, Malmö

terrang.se

Kläder • Ryggsäckar • Väskor • Utrustning • Kängor • Skor och mycket mer för  
Soldater • Poliser • Väktare • Sportskyttar • Naturfolk

Odinsplatsen 11  |  411 02 Göteborg  |  031- 15 02 92
www.odinsparkgrill.se

Serverat fantastisk
mat sedan 1959

ODINS PARKGRILL TAR STREETFOOD TILL EN HÖGRE NIVÅ – VI JOBBAR MED NÄRPRODUCERADE RÅVAROR

Vid konsert har vi alltid öppet längre
fram på små timmarna. Se aktuella öppettider
till just din konsert på vår hemsida! Kom och

upplev vår Konsertmeny där du bland
annat hittar vår omtyckta högrevsburgare! 
Du hittar våra sommartider och mycket mer

på hemsidan, www.odinsparkgrill.

VI LOVAR ALLA HAMBURGERÄLSKARE OCH GRILLMÄSTARE EN RIKTIG HÄRLIG UPPLEVELSE!

KOLLA HEMSIDAN

FÖR VÅRA
ÖPPETTIDER

VÄLKOMMEN IN
FÖR EN

SMAKLIG MÅLTID!
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känns flytande hotell med shower 
och hålligång för mycket, välj att 
kryssa med segelfartyg där du själv får 

hugga i lite! Känns Karibien får långt borta, gå 
mellan hamnarna i Medelhavet.

Kryssning är valfrihet, omtänksam lyx, be-
kvämlighet, nya vänner och många upplevel-
ser.

SEADREAM
Nästan som en egen lustyacht
De vanligaste passagerarna är yngre och 
medelålders par som uppskattar avkopplad 
lyx och att se mer än de stora rederiernas stan-
dardrutter. Fartyget stannar till sent på kvällen 
i hamnen för att du ska kunna ses så mycket 
som möjligt.

De här är fartygen som anlöper de mest 
pittoreska och spännande hamnarna. Under 
sommaren kryssar du med de små, lyxiga 
fartygen i det azurblå Medelhavet med spän-
nande strandhugg. Vintertid stävar du istället 
fram i Karibiens varma vatten bland stora och 
små paradisöar.

Utflyktsprogrammet som erbjuds är digert. 
Du kan också låna en cykel för en aktiv dag 
iland. Från aktern fälls plattformen ut för vat-
tensporten, bad och dykning. Pool, jacuzzi, 
gym, golfsimulator och ett exklusivt spa finns 
ombord och den högklassiga maten och dryck-
en ingår. All inclusive togs just till en ny nivå!

SILVERSEA CRUISES
Sviter, butlerservice och elegans
Det här är kryssningarna för dig som har rik-
tigt höga krav på standard, mat och service. 
Ombord finns bara sviter och ungefär lika 
många anställda som passagerare. Här trivs du 
som är berest och vet hur man njuter av livet. 
Barnfamiljer bokar med fördel annat rederi, då 
barnaktiviteter saknas ombord.

Om vi säger la dolce vita, så förstår du! Sil-
versea Cruises kryssar i de vackraste vattnen 
och till de mest spännande hamnarna i både 
Medelhavet, Fjärran Östern, Västindien, Alas-
ka och Afrika men också på närmare håll så-
som Nordeuropa och Östersjön. Ett tips är att 
boka svit med egen balkong… VITA SEGEL, POLERAD

MäSSING OCH NäT I FÖREN
Dessa små smäckra segelfartyg når in i 
hamnar och till atoller som de stora bjässarna 
måste passera. Här finns möjlighet att aktivt 
ta del i seglingen likaväl som att ligga i förens 
nät och räkna delfiner. Vi tror främst att yngre 
och medelåders samt tonårsfamiljer uppskattar 
Star Clippers seglingar.

Star Clippers lägger ut från Cannes och Aten 
på sommaren. På vintern seglar Star Clipper i 
Panamakanalen, Star Flyer i Söderhavet, Royal 
Clipper i Västindien. Glöm strikta dress codes, 
här gäller avslappnad casual smart stil. Royal 
Clipper, Star Clipper och Star Flyer har be-
kväma hytter eller sviter.

Dagen börjar med yoga på däck och solupp-
gångskaffe. För den som vill, skön vila i sol-
stolarna och bad i poolerna på däck. Matsalen 
ombord är välkomnande med bord för två el-
ler så blandas det för den som önskar träffa nya 
vänner från hela världen. När man ligger för 
ankar erbjuds mängder av vattensporter.

Marlene Kettil
Lime Travel, Sankt Sigfridsgatan

SOMMAREXTRA: RESTIPSET

Småskalig lyx i kryssningsvärlden
Glöm allt du tror dig veta om kryssningar. Det finns nämligen så många olika slags 
kryssningar att åtminstone en handfull passar dig som handsken.
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S – X X X X X X X X L
Lillhagsv. 50, buss 52 & 53. Tel. 51 87 40

Vard. 10–18. Lörd. 10–14. Sön. 11–15

Fina kvaliteter • Bra priser • Alla storlekar

SOMMARENS
CHINOS!
FRÅN

OCH

FRIGGAGATAN 4  17.00 - 00.00
IMObo OPEN

OKONOMIYAKi

ARCADE NIGHTS
&

お
好
み
焼
き

FRied “What ever you like” pancake 
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Salong Nicole Han

So� agatan 6 Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93
Här
fi nns
gott

om P-
platser!
TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!

Under perioden 23 juni t.o.m. 22 juli 2017 har jag deltidssemester.

Öppet endast måndag, onsdag & fredag 10.15-18.00

Vid akut friseringsbehov på annan tid, ring 073-735 00 93

TREVLIG SOMMAR!

CYKEL
REPARATIONER

Norra Gubberogatan 12 Tel: 25 23 39

Semesterstängt
fr.o.m. fredag 19 juni

Öppnar
åter måndag

17 augusti
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031 - 21 01 21 
RUM@FRANSSONSRUM.SE 
WINGÅRDSGATAN 1, GÖTEBORG 
WWW.FRANSSONSRUM.SE

Se över säkerheten  
i alla lokaler
– säkra upp nya och befintliga gardinlösningar
Barns säkerhet är av högsta prioritet hos oss, både i privata hemmet och den offentliga 
miljön. Oavsett om det är tillfälliga stunder som ett väntrum, eller längre perioder som 
på skola och dagis, är det viktigt att barn kan få lov att känna sig trygga i den miljö de 
vistas i, oavsett lokal. Och det ställer krav på din solskyddsleverantör. 

Vi arbetar med både Kirsch och Luxaflex produkter. Oavsett vilken gardinlösning du 
väljer hos oss, levereras och monteras den på ett barnsäkert sätt enligt den europeiska 
standarden EN 13120.

Befintlig gardinlösning och reservdelar

De flesta befintliga gardinlösningar går att säkra upp, likaså reparera om något gått 
sönder eller saknas. Vi har ett omfattande reservdelslager här i Göteborg. 

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för att säkra upp din miljö. 
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Vi önskar er en trevlig sommar!
Semesterstängt vecka 29–30

ÖPPET HELA SOMMAREN!

Ånäsvägen 44 • Tel. 84 76 00 • Fax. 84 52 89

Vi gör reparationer och service

Komplett

skadeverkstad

OLSKROKENS BIL AB

Godkänd
enligt

KPL 2000Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

Semesterstängt v. 29-30

Semesterstängt
fr.o.m. söndag 16 juli

Vi öppnar åter
tisdag 1 augusti

Glad sommar önskar
fam. Jerkstrand med Personal

ÖPPET ALLA DAGAR
Vard 07.30-18.00  |  Lörd 09.00-15.00  |  Sönd 10.00-15.00

Danska vägen 110 Tel. 031-84 74 76

Sommartider!Vi önskar er alla
en härlig sommar!

KUL PÅ CUPEN. Högst upp från vänster Theodor Kapnias Olsson,  Fabio Silva, Theodor Ekeros, Kalle Edelswärd, William Warnborg 
Morrisson, Isak Westphal, Christian Skagen, Enzo Bertolino, Noah Larsson, Rasmus Andersson. Foto: privat

Den sista helgen i maj gick handbolls-
cupen Fjordcup av stapeln i Sandefjord 
i Norge. Där vann Redberglids IK:s P-
05-lag silver i sin åldersgrupp.  

– Det var tufft med förlust i finalen men 
vi är väldigt nöjda med turneringen, säger 
Tony Larsson som är tränare för RIK.

I år var det första gången som Fjordcup an-
ordnades. Turneringen är för handbollsspelare 
mellan 8 och 18 år. Sammanlagt deltog det 
omkring 250 lag och RIK var den enda delta-
gande klubben som inte var från Norge . 

RIK:s P-05-lag var ett av tio lag från RIK 
som deltog i Fjordcup. De tog sig genom fyra 
gruppspelsmatcher och kvarts- och seminfina-
len innan förlorade mot norska Kjelsås som var 
väldigt väl taktiskt förberedda. Tony Larsson 
beskriver motståndet i turneringen som blan-
dat och berättar att handboll spelas lite annor-
lunda i Norge.

– Vårt spel bygger mer på kraft medan deras 
bygger lite mer på finess. 

Laget var såklart lite missnöjda efter förlus-
ten i finalen men på det stora hela också väldigt 
nöjda med turneringen. 

– Det var kul att möta andra lag än de vi 
brukar möta och det var kul att spela handboll 
i en annan kultur även om Norge ligger väldigt 
nära, säger Tony Larsson. 

Tony Larsson berättar att det är mycket möj-
ligt att RIK kommer att åka tillbaka till Fjord-
cup nästa år.

– Vi behöver slipa på vissa grejer rent orga-
nisatoriskt men vi kanske återvänder med 15 
lag nästa år!  

Joacim Schmidt

riktigt kul på cupen i Norge



Vi fi nns på Smidesgatan 2, Ringön, Vard 9-18, lör och sön 11-15 

www.eklundsbil.se

Audi A3 1.4 TFSI Sportback Sport S-line Aut (125 hk)
Ibis White, 2016, 2 682 mil.....................209.900 kr 

Stilren design och körglädje.

Audi A4 Allroad 2.0 TDI Avant quattro Aut (190 hk)
Glaciärvit Met., 2016, 1 707  mil............349.900 kr

Förstklassig design med maximal funktion.

Audi A4 Allroad 2.0 TDI Avant Navi Aut (190 hk)
Svart Met., 2016, 2500 mil...................314.500 kr

Intelligens och komfort på högnivå.

Audi A6 2.0 TDI Avant quattro S-line  Aut(190 hk)
Brilliant Svart, 2016, 3 005 mil.............314.500 kr

Familjekombi med exceptionell komfort.

BMW 320 d xDrive Touring Sport Aut (184 hk)
Alpine White III, 2015, 4 902 mil..........284.500 kr 

Elegant kombi med racing i generna.

Mercedes-Benz AMG GT S Performance (510 hk)
Magnetit svart Met., 2015, 802 mil...1 119.900 kr 

Bil för den bilintresserade.

Volkswagen Passat 2.0 TDI SC 4motion Aut (190 hk)
Pure  White, 2017, 569 mil.....................314.500 kr 

Storslagen komfort och oväntad fl exibilitet.

Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT Masters (90 hk)
Solid Vit, 2016, 228 mil........................134.500 kr 

Bränslesnål halvkombi (4, 7L/100km)

Volvo V40 Cross Country D3 Kinetic Aut Drag (150 hk)
Passion Red, 2014, 8 597 mil.................184.500 kr 

En bränsleekonomisk halvkombi.

Volvo V60 D3 R-Design Automat VOC (136 hk)
Ice White., 2014, 5 909 mil.....................254.500 kr 

Designspråk och kördynamik i sitt esse.

Volvo XC70 II D4 Momentum  AWD aut (183 hk)
Svart, 2016, 7 968 mil............................299.900 kr 

Välutrustad klassiker från Volvo.

Volvo XC90 T6 AWD Inscription Navi Aut (320 hk)
Luminous Sand Met., 201, 395 mil........639.900 kr 

Exklusiv desgin och prestanda i världsklass.

Just nu har vi över 170 
bilar i vår bilhall, besök 
oss eller vår hemsida!

2014

Mazda CX-5
Bensin Optimum 2.5 AWD Automat 192 hk 

299.900 kr
Med Webasto 319.900 kr
Diesel Optimum 2.2 AWD Automat 175 hk 

326.900 kr
Med Webasto 339.900 kr
Metallic tillkommer.

Mazda CX-3

Just nu 14.000:- i rabatt när du 
köper en ny Mazda CX-3. 
Erbjudandet gäller nya lagerbilar eller bilar som registreras innan 2017-05-31.

SOMMARKAMPANJ HOS EKLUNDS BIL 
DIN MAZDAHANDLARE I GÖTEBORG

Sommarrea nu  204.900 kr Sommarrea nu 299.900 kr

Sommarrea nu 124.500 kr

Sommarrea nu 244.500 kr Sommarrea nu 619.900 krSommarrea nu 289.900 kr

SÅLd
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 Vi hjälper dig med  
hela din ekonomi
– både företagets och din privata

Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också 
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se   
eller 031-62 28 90. Välkommen!

EKONOMISKT

Förutom berättelser om egna besök lägger 
många ut glimtar av Lisebergs nöjeshistoria 
på nätet. Nostalgin flödar, blandad med 
nutid, och klyftorna mellan generationer 
överbryggas.

Somliga koncentrerar sig på åkattraktio-
ner, vissa på kaféer och restauranger inom 
området, men mest skrivs det om kändisar 
och gästartister som bidragit till att ge nöj-
esparken glans.

ingen säger emot att den mest intelligente 
som någonsin besökt Liseberg var Albert 
Einstein.

Det är värre att enas om den mest musikaliske. 
De som säger Louis Armstrong är av naturliga 
skäl inte så många som förr. Och det finns ju så 
många bra artister att välja på, inom stilar som 
knappast är jämförbara.

Största sångrösterna på Liseberg har rimligen 
på manliga sidan varit Jussi Björling och på 
kvinnliga sidan Birgit Nilsson, båda världsstjär-
nor inom opera.

Sedan finns det de som utan direkt sångröst 
har sjungit sig in i folks hjärtan, till exempel Laila 
Westersund som på Lisebergs ”vin-café” Rondo 
vid 17 års ålder (1959) vann dess vokalisttävling 
med den hemvävda låten ”Ekorren”, medan 
konkurrenterna i snyggare scenkläder mest sjöng 
på engelska.

Laila blev i mognare ålder den som Hagge Gei-
gert på Lisebergsteatern i många år byggde sina 
revyer och till slut också sina farser kring.

Recensenter i GP kunde totalt såga Laila, 
innan hon blev riksbekant. Men visst har GP-
skribenterna likt göteborgarna i övrigt i alla år 
varit mycket positiva till Liseberg. När GP fyllde 
hundra blev legendariske chefredaktören Harry 
Hjörne hälsad och hyllad av estradören Karl 
Gerhard på en av scenerna.

Den mäktigaste som gästat Liseberg är lätt att 
utse. Sovjetunionens ledare Chrustjev gick om-
kring där 1964, efter att först ha tittat närmare på 
ett välmående skeppsvarv och en världsberömd 
kameraindustri (Hasselblads). Men när Göte-
borgs stad ville bjuda Chrustjev på en tur med 
berg-och-dalbanan, tackade han på livvakternas 
inrådan nej.

Den dåtida Bergbanan var vid Chrustjevs 
besök dussinet år gammal. Lisebergs lite oro-
ande olycksstatistik baserades mest på hur pass 
osäker den allra första från 1923 hade varit. Men 
det var inte främst under högsäsong utan mer i 
september den hade haft sina intermezzon, när 
det i vissa svängar låg drivor av hala våta höstlöv 
på skenorna.

Innan datorerna tog över, skrevs förstås be-
tydligt fler böcker än i dag om Liseberg. För att 
nämna två: ”Liseberg från komark till nöjespark” 
av Bo Sigvard Nilsson och romanen ”Döden 
dansar på Polketten” av Sten-Åke Cederhök.

Vill man i dag se dagsaktuella bilder av nöj-
esparken, så är det väldigt många besökare per 
dag som lägger ut sina rykande färska bilder på 
Facebook etc.

Alice Radomska

För att dämpa bostadsprisupp-
gången och hushållens skuldsättning 
vill Finansinspektionen nu skärpa 
amorteringskravet Det innebär höjda 
trösklar in på bostadsmarknaden 
medan den som redan äger sin bo-
stad påverkas mindre.

Finansinspektionen (Fl) har 
meddelat att det amorteringskrav 
som infördes för ungefär ett år 

sedan, ska skärpas. Bakgrunden är att 
bostadspriser och skulder  fortsätter 
att stiga i en alltför riskfylld takt. Det 
amorteringskrav som redan finns siktar 
in sig på belåningsgraden, dvs. bostads-
lånets storlek i förhållande till bostadens 
värde. Den som har ett lån som är större 
än 70 procent av bostadens värde ska 
amortera minst 2 procent per å r. Om 
lånet utgör  50–70 procent av lånet är 
det minst l procent som gäller och om 
lånet är mindre än 50 procent av värdet  
finns inget amorteringskrav.Fl menar att 
införandet av dessa regler har haft effekt 
men att mer behövs.

Det nya förslaget handlar  om skuld-
kvoten,  dvs. relationen mellan lånets 
storlek och låntagarens inkomst. Tanken 
är att den som tar stora  lå n i förhål-
lande till inkomsten måste amortera mer. 
Konkret innebär förslaget att den som 
tar ett lån som är större  än 450 procent 
av hushållets bruttoinkomst (alltså 4,5 
gånger  årslönen före skatt), måste amor-
teral  procentenhet mer per år, än vad de 
gamla  reglerna  säger.

Lägger man ihop de nya och de gamla  
reglerna  blir effekten att den som både 
har en belåningsgrad över 70 procent 
och skuldkvot över 450  procent, måste 
amortera minst 3 procent om året. Är 
belåningsgraden 50–70 procent är det 
2 procent som gäller  och är belånings-
graden under 50 procent blir kravet l 
procent per år i amortering.Den som har 
en skuldkvot under  450 procent berörs 
inte  av förslaget som 
Fl vill ska börja gälla i 
januari 2018.

Vad innebär då 
detta för dig som 

bolåntagare? Det beror på vem du är och 
hur din situation ser ut.

Reglerna ska bara gälla nya lån, dvs. 
lån som beviljas då de nya reglerna  trätt 
ikraft. Du som redan har ditt bostadslån 
och inte tänker ändra det eller flytta, 
berörs inte  direkt. Men för dig som 
planerar att ta ett nytt  lån eller redan 
har ett stort lån men tänker  flytta (dvs. 
byta säkerhet för ditt  lån) kan det nya 
förslaget få effekt.

Om lånet ska amorteras snabbare blir 
den initiala månadskostnaden för lånet 
högre vilket kan göra det svårare att få 
ihop månadsekonomin. Särskilt stor blir 
effekten om och när även räntorna stiger  
ett läge med t.ex. 3 procent amortering 
och 4–5 procent ränta  behöver inte  vara 
något avlägset scenario.

Gör gärna din egen boendekalkyl vid 
sidan av bankens och se till att i den 
både ta hänsyn till högre  räntor, högre 
amortering och det viktiga sparandet. Är 
din boendeekonomifortfarande hållbar 
enligt din egen uppfattning om hur 
mycket du behöver? Eller måste du kika 
på billigare boende  alternativ? På plus-
sidan finns att kostnaderna på längre sikt 
blir lägre eftersom skulden, och därmed 
även räntekostnaderna, minskar snabbare 
med högre amorteringstakt Knepiga st 
blir det för den som ska köpa sin första 
bostad  medan den som kommit en bit i 
bostadskarriären påverkas mindre.

Tanken är att åtgärderna ska bromsa  
pris-  och skuldutvecklingen men man 
ska nog inte räkna med några dramatiska 
effekter. Inte heller  valet mellan bunden 
och rörlig ränta  påverkas av beslutet. 
Med dagens ränteläge (som är lågt men 
förväntas stiga) rekommenderar vi att 
blanda rörlig och bunden ränta  men 
med en övervikt åt bunden. 30 procent 
rörlig ränta  och 70 procent bunden på 
två olika löptider (t.ex. 3 och 7 år) är en 

bra utgångspunkt för 
de flesta. Och håll 
ögonen öppna, fler 
regel  ändringar kan 
komma.

Tuffare amorteringskrav
att vänta 2018

EKONOMISKT
med Jan Berger
– kontorschef
på SEB i Örgryte

GLIDARE. Bland hypermoderna attraktioner på Liseberg har också en del klassiska sin plats i 
besökarnas hjärtan. Med 50-talsmusik och små raggarbilar att glida runt i, eller snarare susa runt 
i uppe i luften, var karusellen Jukebox den kanske naturligaste övergången från 1900-talet till 
2000-talet. Foto: aLice radomska

Liseberg – fart,
fläkt och kändisar!

n Första torsdagen i varje månad kommer Av-
enyns systergata Södra Vägen leva upp lite extra 
och bjuda på happenings och överraskningar.

Torsdagarna kommer att ha ett speciellt tema. 
På premiären den 1 juni var temat ”Smaka på 
Södra vägen” där restaurangerna hade erbjudan-
den på mat och dryck. Även gatans butiker hade 
specialerbjudanden till kunderna.

– Södra Vägen är verkligen en liten pärla med 
många mysiga butiker och restauranger, vi hop-
pas att locka fler göteborgare till att upptäcka den 
gemytliga stämningen och utbudet på gatan, säger 
Sofie Lindström evenemangsansvarig på Aveny-

föreningen.
Torsdagar på Södra vägen arrangeras av Aveny-

föreningen i samverkan med verksamheterna på 
gatan.

Datum och teman för
”Torsdagar på Södra vägen 2017”
6 juli – Quiz
3 augusti – Trubadur
7 september – Garagesale
5 oktober – Fall Fashion
2 november – Pumpaparty
7 december – Julmys

Premiär för nytt koncept på Södra Vägen
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goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60

Halva 
prisetefter RUTavdrag

Vi klipper och vattnar
din gräsmatta

Vi kan tvätta altan
och fasad

Vi beskär träd och buskar

Vi städar

Vi rensar ogräs

Vi tar hand
om trädgården
i sommar!
Njut av sommaren medan vi
tar hand om hus & trädgård.

MISSING PEOPLE SWEDEN
Ovissheten är det värsta någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son 
eller dotter är spårlöst borta och inga svar finns.

Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera 
skallgångar när personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det 
svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare 
mest sökte efter kroppar i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, till-
sammans med polisen, för att rädda liv.

VÅRT ARBETE BERÖR
7-8000 personer anmäls försvunna varje år
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

VI GER INTE UPP!
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat. 
Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!

EN ORGANISATION I  BEHOV AV PENGAR
Material för patrullerna
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.

MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60  -  www.missingpeople.se
FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

www.missingpeople.se

7 000-8 000 personer anmäls försvunna varje år
200-300 försvunna kräver sökinsats

 20-30 hittas inte

VI GER INTE UPP!

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

Stöd Missing People Sweden genom att swisha din gåva till

123-691 95 00

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar
efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera

skallgångar när personer försvinner spårlöst. Hjälp oss att rädda liv.

Korsgatan 3  -  tintino.se

TIN TINO
Korsgatan 3

Vard: 11-18   Lörd: 11-15   tintino.se

REA
50%
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SOMMAR
ÖPPET

Kulturhuset Kåken

Kålltorpsgatan 2

www.goteborg.se/kaken
Sommarlån 9/6-30/7

Lånetid fem veckor

Program   031-365 50 60

Bibliotek   031-365 50 70

Kafé Kåken 031-365 50 69

19 juni - 23 augusti

Måndag       8.30-19

Lördag-söndag   stängt
Fredag        8.30-16
Torsdag       8.30-19
Onsdag       8.30-16
Tisdag        8.30-16

Midsommar     stängt

Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

Närhälsan Björkekärr
Stabbegatan 2B
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9 
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 92 60
BVC på Ekmanska

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

Närhälsan Gamlestadstorget 
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Helger 10.00–22.00

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Den 15 april bytte den offentliga primärvården i 
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral
På vår Drop-In vaccinerar vi med de flesta resevaccin samt
HPV-vaccin, TBE-vaccin och influensa-vaccin till låga priser

Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan. 031-345 04 00

Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

Närhälsan Björkekärr
Stabbegatan 2B
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9 
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 92 60
BVC på Ekmanska

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

Närhälsan Gamlestadstorget 
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Helger 10.00–22.00

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Den 15 april bytte den offentliga primärvården i 
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.

TriSSLOTTEr
i POTTEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 10 augusti till

Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar 
Ånäsvägen 20

416 67 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”
Eller så besöker du Sally Bazar
och lämnar in det personligen.

Jag heter:

........................................................................
Adress:

........................................................................
Postnummer:

........................................................................
Postort:

........................................................................
Telefon:

........................................................................

Förra månadens lösning:

Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset. 
Grattis – och snyggt jobbat – priset 
kommer som ett brev på posten.
4 Marianne Hedin, Hökegatan i 
Göteborg
4 Ruth Johansson, Vidkärrsallén i 
Göteborg
4 Margareta Vanhanen, Gånglåten i 
Västra Frölunda

© Ulf Fransson
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Örgryte-Härlanda

Nämndsammanträde 
Tisdag 29 november
Kl 17.00 börjar ”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att
närvara, men inte att yttra dig. Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på: www.goteborg.se/namndhandlingar

Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen. 
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.

   

 

Välkommen!

På www.goteborg.se finns föredragningslista med handlingar 
samt protokoll. Här kan du också lämna synpunkter.

Kommande möten 2017
26 september, 31 oktober,
28 november, 19 december

Tisdag 29 augusti

Härlanda 031-21 79 70
Högsbo 031-82 20 90
Lundby 031-22 16 45
Majorna 031-14 97 54

Olskroken 031-19 46 90
Sävedalen/Partille 031-26 55 22
Torslanda 031-92 02 20
Västra Frölunda 031-29 06 36

www.fjallmans.se

Härlanda  031-21 79 70 
Högsbo  031-82 20 90 
Lundby  031-22 16 45
Majorna  031-14 97 54 

I tre generationer har Fjällmans 
stöttat andra i stort och smått. Tack 
vare våra egna fl orister, jurister och 
transporter kan vi arbeta omtänk-
samt över hela Göteborg.    Oskar Fjällman

Olskroken  031-19 46 90
Sävedalen/Partille  031-26 55 22
Torslanda  031-92 02 20
www.fjallmans.se 

I tre generationer har
vi på Fjällmans varit
ett stöd för anhöriga
i sorg.
Tack vare våra egna
� orister, jurister och 
transporter kan vi
arbeta omtänksamt
över hela Göteborg.

       Oskar Fjällman

Danska vägen 110, Tel. 031-84 74 76

Välkomna!
fam. Jerkstrand med personal

Danska vägen 110, Tel. 031-84 74 76

Välkomna!
fam. Jerkstrand med personal

SOMMARPRISER!
Juni-Juli-Augusti

Jordgubbspaj
105:-

Barkis 
10:-

Vaniljbullar 10:-
Kanelbullar 10:-

WestCoast Elite – en anläggning
som erbjuder det lilla extra

Ett ställe för dig som vill känna dig
speciell, prioriterad och utvecklas.

Ett Performance Center för dig
som vill ha ut lite mer av din träning.

Vi erbjuder också workshops,
inspirationsdagar, kurser, events,

företagskonferenser och mycket mer.

Se vår nya uppdaterade hemsida:
www.westcoastelite.se
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KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

Vi har lokaler i olika storlekar
som passar från styrelsemöten

upp till stora samlingar.

Konferensutrustning och bredband.
Boka via hemsida el. ring 031-19 66 31

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

www.nordengarden.se

Barn och ungdomsaktiviteter 

SOMMARLOVSKOLLO
27-29 juni kl 10.00-15.00
Dagkollo med bad och massor

av roliga aktiviteter för unga, 7-13 år.

Mer information och anmälan se
goteborg.junis.org eller 

ring Johanna 0701 90 84 29

VÄNERSNÄSLÄGRET
23-28 juni för unga 9-14 år
Veckoläger i tält med massor av

bad, tävlingar, lekar mm.

Mer information via hemsidan
www.vanersnaslagret.se

Välkomna!

Björkekärr församling
För mer info om församlingens

verksamheter
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr

Lördag 24 juni
18.00 Gudstjäns,t Björn Nilsson
Söndag 25 juni
10.00 Högmässa, Björn Nilsson
Tisdag 27 juni
19.00 Veckomässa m förbön, Björn 

Nilsson
Söndag 2 juli
10.00 Högmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 4 juli
19.00 Veckomässa Taizé m förbön, 

Ragnar Olinder
Söndag 9 juli
10.00 Högmässa, Daniel Sandén
Tisdag 11 juli
19.00 Veckomässa m förbön, Ragnar 

Olinder
Söndag 16 juli
10.00 Högmässa, Ezra Gebremedhin
Tisdag 18 juli
19.00 Veckomässa m förbön, Ezra 

Gebremedhin
Söndag 23 juli
10.00 Högmässa, Ezra Gebremedhin
Tisdag 25 juli
19.00 Veckomässa m förbön, Björn 

Nilsson
Söndag 30 juli
10.00 Högmässa, Åke Reinholdsson
Tisdag 1 augusti
19.00 Veckomässa Taizé m förbön, Gun-

nar Holmquist
Söndag 6 augusti
10.00 Högmässa, Åke Reinholdsson
Tisdag 8 augusti
19.00 Veckomässa m förbön, Björn 

Nilsson
Söndag 13 augusti
10.00 Högmässa, Martin Lindh
Tisdag 15 augusti
19.00 Veckomässa m förbön, Ragnar 

Olinder
Söndag 20 augusti
10.00 Högmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 22 augusti
19.00 Veckomässa m förbön, Björn 

Nilsson
Söndag 27 augusti
10.00 Högmässa, Björn Nilsson

Sankt Pauli kyrka
Tisdag 20 juni
11.00  Gemenskapsträff med kaffe och 

andakt
Onsdag 21 juni
11.00 Inför söndagen- bibelsamtal, 

Daniel Bennsten 
18.30 Veckomässa, följt av kaffe och 

bibelsamtal. Bennsten 
Lördag 24 juni
11.00 Högmässa, Bertil Hanberger 
Söndag 25 juni
11.00  Högmässa, Daniel Bennsten 
Onsdag 28 juni
11.00 Inför söndagen – bibelsamtal, 

Johannes Sköldengen 
18.30 Veckomässa, följt av kaffe och bi-

belsamtal. Johannes Sköldengen 
Söndag 2 juli
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen 
Tisdag 4 juli
11.00 Gemenskapsträff med kaffe och 

andakt
Onsdag 5 juli
11.00  Inför söndagen – bibelsamtal, 

Sköldengen 
17.30 Bön för församlingen 
18.30 Veckomässa, följt av kaffe och 

bibelsamtal. Sköldengen 
Söndag 9 juli
11.00 Högmässa, Bertil Hanberger 
Tisdag 11 juli
11.00  Gemenskapsträff med kaffe och 

andakt 
Onsdag 12 juli
11.00 Bibelsamtal – inför söndagen, 

Sköldengen 
18.30 Veckomässa, följt av kaffe och 

bibelsamtal. Sköldengen 
Söndag 16 juli
11.00 Högmässa, Apostladagen Sköl-

dengen 

Tisdag 18 juli
11.00  Gemenskapsträff med kaffe och 

andakt
Onsdag 19 juli
11.00 Bibelsamtal – inför söndagen, 

Hanberger 
18.30 Veckomässa, följt av kaffe och 

bibelsamtal. Hanberger 
Söndag 23 juli
11.00  Högmässa, Bertil Hanberger 
Tisdag 25 juli
11.00 Gemenskapsträff med kaffe och 

andakt
Onsdag 26 juli
11.00 Bibelsamtal – inför söndagen, 

Hanberger 
18.30 Veckomässa, följt av kaffe och 

bibelsamtal. Sköldengen 
Söndag 30 juli
11.00  Högmässa, Bertil Hanberger 
Onsdag 2 augusti
11.00 Bibelsamtal – inför söndagen, 

Larsson 
17.30 Bön för församlingen 
18.30 Veckomässa följt av kaffe och 

bibelsamtal, Larsson 
Söndag 6 augusti
11.00 Högmässa, Björn Larsson 
Onsdag 9 augusti
11.00 Bibelsamtal – inför söndagen, 

Larsson 
18.30 Veckomässa följt av kaffe och 

bibelsamtal. Bennsten 
Söndag 13 augusti
11.00  Högmässa, Björn Larsson 
Onsdag 16 augusti
11.00  Bibelsamtal – inför söndagen, 

Sköldengen 
18.30  Veckomässa följt av kaffe och 

bibelsamtal. Sköldengen 
Söndag 20 augusti
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen 
Onsdag 23 augusti
11.00 Bibelsamtal – inför söndagen, 

Bennsten 
18.30  Veckomässa följt av kaffe och 

bibelsamtal. Sköldengen 
Söndag 27 augusti
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten 

Örgryte gamla kyrka
Söndag 25 juni
10.00 Sommarmässa, Lönnblad, Hildén
Torsdag 29 juni
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Jutvik, Lundgren
Söndag 2 juli
10.00 Sommargudstjänst, Jutvik, Berg
19.00 Sommarmusik, folkmusikgrup-

pen Awilas med Ljungkrona och 
Wallgren, Jutvik, Berg

Torsdag 6 juli
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Andersson, Hildén
Söndag 9 juli
10.00 Sommarmässa, Andersson, Berg
19.00 Sommarmusik, ”Saliga väntan”, 

Lovisa Westbacke med musiker, 
Andersson, Berg

Torsdag 13 juli
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Leijon, Persson
Söndag 16 juli
10.00 Sommargudstjänst, Leijon, Pers-

son
19.00 Sommarmusik, ”Marimba for ever” 

med Fia Forslund, Leijon, Persson
Torsdag 20 juli
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Jutvik, Persson
Söndag 23 juli
10.00 Sommarmässa, Andersson, 

Hildén
Torsdag 27 juli
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Andersson, Hildén
Söndag 30 juli
10.00 Sommargudstjänst, Jutvik, Pers-

son
19.00 Sommarmusik, ”Mellan folkton 

och rymdmusik”, Per Boysen, 
Chapman stick, Jutvik, Persson

Torsdag 3 augusti
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Jutvik, Persson
Söndag 6 augusti
10.00 Sommarmässa, Lönnblad, Hildén
Torsdag 10 augusti
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Lönnblad, Hildén
Söndag 13 augusti
10.00 Sommargudstjänst, Ånestrand, 

Lundgren
Torsdag 17 augusti
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Lönnblad, Lundgren
Söndag 20 augusti
10.00 Sommarmässa, Leijon, Persson
Torsdag 24 augusti
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé 

från kl 16, Leijon, Persson
Söndag 27 augusti
10.00 Sommargudstjänst, Lönnblad, 

Lundgren

Örgryte nya kyrka

Söndag 2 juli
11.00 Konfirmations, Ånestrand, Anders-

son, Lundgren
Söndag 23 juli
19.00 Sommarmusik, ”Orgeldrömmar”, 

Giampaolo di Rosa, Andersson, 
Hildén

Skårs kyrka

Lördag 24 juni
10.00 Midsommargudstjänst, Lönnblad, 

Hildén
Onsdag 12 juli
13.00 Sommargemenskap

Örgryte församlingshem

Onsdag 9 augusti
13.00 Sommargemenskap med filmvis-

ning

Härlanda kyrka

Onsdag 21 juni
19.00 Midsommarfirande på Enander-

gården. Buss fr Härlanda kyrka 
18.00

Lördag 24 juni
11.00 Midsommarmässa med fest, 

Rubenson, Lindström
Söndag 25 juni
11.00 Söndagsmässa, Carlheim, Lind-

ström
Onsdag 28 juni
18.30 Ekum. Gtj i kyrkoruinen
Söndag 2 juli
11.00 Söndagsmässa, Rubenson, 

Lindström
Söndag 9 juli
11.00 Söndagsmässa, Gårdfeldt, Lind-

ström
Söndag 16 juli
11.00 Söndagsmässa, Gripenby
Söndag 23 juli
11.00 Söndagsmässa, Bohlin Ström, 

Johansson
Söndag 30 juli
11.00 Söndagsmässa, Liisasdotter, 

Johansson
Söndag 6 augusti
11.00 Söndagsmässa, Gripenby, Molin
Onsdag 9 augusti
18.30 Ekum. Gtj i kyrkoruinen
Söndag 13 augusti
11.00 Söndagsmässa, Helander, Molin
Onsdag 16 augusti
19.00 Sommarkväll på Enandergården, 

Buss fr Härlanda k:a 18.00
Söndag 20 augusti
11.00 Söndagsmässa, Gripenby, Lind-

ström
Onsdag 23 augusti
18.39 Ekum Gtj i kyrkoruinen
Söndag 27 augusti
11.00 Söndagsmässa, Rubenson, 

Lindström

Högmässa sön 11.00, Veckomässa ons 18.30 
Middagsbön må-fr 12.00 

Välkommen till 
Sankt Pauli församling!

www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

Onsdagar i Pauli 
11.00 Bibelsamtal inför söndagen, i kyrkan. 
12.00 Middagsbön
18.30 Veckomässa  
19.00 (ca) Kaffe och Bibelsamtal 

Intresserad av livets frågor  
och kristen tro? Vill du  
upptäcka eller återupptäcka 
den kristna tron?  

Gå en Alpha-kurs i höst.
10 tisdagskvällar i höst  
med med mat, föredrag och goda samtal.  

Start 12 september. Mer info och anmälan på 
hemsidan www.svenskakyrkan.se/sanktpauli 

Glad sommar!



JUNI

01

JULI

06

AUG

03

SEPT

07

OKT

05

NOV

02

DEC

07

PREMIÄR

QUIZ

TRUBADUR

GARAGE SALE

FALL FASHION

PUMPA PARTY

JULMYS

LÄS MER PÅ

FACEBOOK.COM/SODRAVAGEN

FÖRSTA
TORSDAGEN
VARJE
MÅNAD!

SMAKA
PÅ!
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         Annonsera i

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, c/o Sally Bazar.
Att. Annons, Ånäsvägen 20, 416 67 Göteborg. Du kan också lämna in den i vår låda hos Sally Bazar på Ånäsvägen 20.
OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och frankerat kuvert.

Annonsen
önskas införd:.....................................................

Beställare: ...........................................................

Telefon: ................................................................

!

FAMILJ
o Uppvaktning 

undanbedes 0:–
o Grattis 

(endast text) 0:–
o Grattis + foto 0:–
o Förlovning 0:–
o Vigsel 

(endast text) 0:–

o Vigsel + foto 0:–
o Födda 

(endast text) 0:–
o Födda + foto 0:–
o Till minne 0:–

o Tack 0:–
o Månadens Ros 0:–

RUBRIKANNONSER
Privatannonser

o Köpes 50:–
o Säljes 50:–
o Bytes 50:–
o Djur 50:–
o Förlorat 50:–
o Tillvarataget 50:–

o Dagmamma 50:–
o Platsannons 50:–
o Motor 50:–
o Bostad 50:–
  o Uthyres 50:–
  o Önskas hyra 50:–

o   ............................... 50:–

Företag

o Företag (end. text)
  60x40 200:–
  o Hantverkare
  o Bilservice

  o   .....................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  TELEFON:  ....................................................................................

vAr vÄNLig TEXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

LÄGENHET BYTES

Lämnas: 2 ROK Lunden vid Örgryte Hotell, 
57 kvm med balkong i söderläge. Hyra 6.500 
(mkt fin diskmaskin). Önskas: 2–3 ROK vid 
Olle Nystedts plats. Balkong och hiss är ett 
måste.

Tel. 0701-44 50 40

KÖPES

4 Enstaka exemplar av tidningen Rekord-
magasinet från 1950–1958 önskas köpa. 
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@ 
yahoo.se eller

Tel. 0730 780 336, 0760 963 722

KÖPES

4 Gamla bokmärken köpes, Som yngst 60-
tal, gärna äldre, även gamla bokmärkesalbum. 
Välkommen att ringa! Tel. 0703–94 18 54

MOTOR KÖPES

4 Gammal moped köpes. 50–60-tal. Även 
defekt eller i delar. Tel. 0730–25 49 24

KÖPES

4 Nålmärken från sportklubbar eller rederier 

samt militära märken och medaljer. Även hela 
samlingar. 
 Tel 070–583 11 93

KÖPES

4 Bilar köpes, även skåpbilar. Fr. 500 till 
50.000 kr – allt av intresse! Även def. Häm-
tas. Kontant. Tel. 073-761 44 78

SÄLJES

4 Begagnade körbara cyklar säljes. Bra 
priser. Tel 031-21 83 56 (efter 18)

KÖPES

4 Rolex köpes. Alla modeller, även Omega, 
Jaeger, Patek, IWC, diamanter, guld och 
smycken. Tel. 070–650 13 15

KÖPES

4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till 
exempel köper jag gärna klockor, snusdosor, 
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotid-
ningar, konst, frimärken, brev, vykort, gamla 
kataloger, gamla idrottsprylar, gamla leksaker, 
gamla böcker, gamla fotografi er och gamla 
skyltar m.m. Garanterat bäst betalt för era 
saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även 
hela dödsbon inkl. städ.
e-post: varortillsalu@speedmail.se

Tel 073-708 47 14

Salong Glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Unna dina
fötter en

fotbehandling!
Boka en fotbehandling för Klassisk/ 
Medicinsk Fotvård innan sommaren.

Välkommen
Berzeliigatan 26

Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

Vi söker dig som är 
pensionerad målare och 
vill jobba på egna villkor!

www.veteranpoolen.se

Ring 031-21 77 30

goteborg.ostra@veteranpoolen.seStöd BRIS! Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1

Troligtvis stöder du oss
redan i hjärtat.Tack.

Men vi behöver 
pengar också. Tack igen.

Flitiga Fruars städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 

Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989

Tel: 0736-94 84 31

FÖNSTERPUTS
Rut 50%

Svensk Hemtrefnad 
Magnus, tel 0761-060906

Nordens Ark
-djurparken som gör skillnad!

Foto: Tom Svensson

1 timme från Göteborg
15minuter från Smögen
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PÅ GÅNG annons@ohposten.se

Under vinjetten på gång kan just din fören-
ing tala om vad som står på programmet. 
E-posta till annons@ohposten. se. Och du, 
på det här sättet kostar det inget!

Bouleklubben Seniorerna

4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp 
under synnerligen gemytliga former varje 
måndag och torsdag kl 11, året om.
4 Ring Hans Westberg 84 24 52 eller kom.
4 Stavgång varje söndag kl 10 med start 
från Apslätten. Stavar finns att låna. Ring Erik 
Jones 0704-78 50 36 eller kom.
4 I övrigt Hans Westberg 84 24 52

Isblommans Pensionärsförening

Iskällareliden 14
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas ge-
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo, 
musik m.m. Program finns för avhämtning.
 Tel. 031-365 60 22

Kulturhuset Kåken

Kålltorpsgatan 2
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken på onsda-
gar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata 
svenska. Arrangörer: Röda Korset
 Tel 0705-53 42 98

SPF Björkekärr

 Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
Månadsmöten kl 16.00 i Björkekärrshus

4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gym-
met Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret 
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden

PRO Kålltorp

Kålltorpsgatan 2 www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor, ojämna veckor 
öppet hus och läsecirkel.
 Info: Velta Jaunupe tel. 84 77 48

SPF GöteborgsVeteranerna

Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 2

SPF Skår

Skårsgatan 93 www.spfpension.se/skar
4 Månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i
Skårs-kyrkan (buss 50 eller 62). Efter en kort 
föreningsinformation följer föredrag eller an-
nan underhållning. Därefter blir det kaffe med 
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

PRO Björkekärr
Trätorget 2 (under Jerkstrands)
4 Möten torsdagar ojämna veckor kl 10.30. 
Trivselträffar, underhållning, föredrag.
 Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

SPF Seniorerna Örgryte
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 På vårt program (spfseniorerna.se/orgryte) 
står trevliga sammankomster med intressanta 
föredrag och underhållning samt bridge, 
utflykter och studiebesök. Vi arbetar också i 
flera sammanhang för bättre villkor för äldre.
Vill Du veta mer, kontakta Monica Påhlsson
 0707 43 46 63

HHH

4 För planeringens skull ber vi Dig om anmä-
lan i förväg. Anmälan till föreningsmöten görs 
fredagen eller måndagen före mötet kl 9-11 till 
personerna nedan. Med mail går det bra när 
som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander  tel  0709 90 51 40   
vibeke.carlander@comhem.se
Inger Kannesten  tel 83 13 29 eller mobil 
0708 91 86 61 ingerkannesten@yahoo.com
Margareta von Sydow tel 0723 37 36 27
4 Om Du får förhinder meddela detta mö-
tesdagen kl 8–8.30 till samma nummer eller 
mail-adress. Entréavgiften till mötena under 
våren är 40 kr. 
Tag gärna med vänner! 
VÄLKOMMEN!

MIK-Knuten
Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten

Trivselbridge Club Singelton
4 Vi välkomnar nya och gamla bridgespe-
lare till Lindhultsgatan 25, Dagcentralen på 
torsdagar kl 18.30-22.00. Även för dig som är 
mindre rutinerad.

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar

– i gemenskap med andra!
4 Iskällarelidens träffpunkt
Iskällareliden 14 A 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Kallebäcks träffpunkt
Omvägen 13 031-365 60 24
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

Vi har en hund hemma som lärt mig oer-
hört mycket under de senaste åren.

Han har lärt mig vad tillgivenhet, 
osjälvisk kärlek, överseende och 
förlåtelse verkligen är. Det finns få 

individer i min omgivning som får mig att 
känna mig så älskad, behövd och välkommen 
som han gör.

När jag ser in i hans stora varma bruna 
ögon finns bara äkthet. Det har fått mig att 
fundera över vad vi människor kan lära oss av 
våra fyrfota vänner. Vad skulle hända om vi 
började praktisera följande fyra vanor?

4 Gör varje återseende med dina vänner 
och familjemedlemmar hjärtligt. En hund 
visar med hela sitt väsen hur lycklig han är 
över att få se dig, även om ni bara varit ifrån 
varandra en liten stund. Det får dig att känna 
dig betydelsefull och saknad och du längtar 
efter att få komma hem varje dag till det 
varma mottagandet. Hur många hem skulle 
inte må bra av hjärtligare välkomnanden?

4 Gläds åt det lilla och enkla. Det behövs 
inte mycket för att få en hund på lekhumör: 
en pinne, kurragömma i 
skogen och lite söklekar så 
har du en lycklig hund. Det 
är inte alltid de dyra leksa-
kerna som ger den största 

glädjen. Genom att finna glädjen i det enkla 
finns det mycket mer att glädja sig åt.

4 Visa tillgivenhet. Det finns få saker 
som värmer hjärtat så mycket som när vov-
ven lägger huvudet i knäet och bara låter det 
vila där, eller när du sitter skönt i soffan och 
han kommer och lägger sig över dina fötter 
och värmer dem. Han vågar ta plats med sin 
kärlek genom att visa kärlek. Visa tillgivenhet 
genom närvaro och enkelhet.

4 Förlåt och glöm gammalt groll. En hund 
är sällan långsint. Han kan ha krupit iväg 
skamset när du skällt ut honom med både 
höjd röst och ett och annat höjt pekfinger för 
att han ätit upp kotletten.

Men ganska snart är han tillbaka med sam-
ma varma sammetsblick som om inga hårda 
ord funnits och söker din närhet som om inget 
hänt. Tänk om vi oftare kunde glömma och 
förlåta.

Vad skulle hända i dina relationer om du 
började praktisera endast en av ovanstående 
vanor? Tänk då vad som skulle kunna hända 
om du tog till dig alla fyra. Jag är glad över 
min fyrfota läromästare som dagligen ger mig 

så mycket och kärleksfullt 
påminner mig om att jag 
ständigt kan bli bättre.

Allt gott och glad som-
mar!

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

Ett hundliv…

KONFIRMATION I S:T PAULI KYRKA. Söndagen den 21 maj 2017. Konfirmandpräst 
Johannes Sköldengen. Rad 2 fr.v: Marcus Waldemarson/ledare, Theodor Thörnqvist/fad-
der, Cecilia Wester/ledare, Sam Nygren/ledare, Brandon Sealey/ledare, Emma Saarijärvi/
ledare, Johannes Sköldengen/präst. Sittande fr.v: Sylvester Thörnqvist, Sebastian Bergvall, 
Zara Martinsson, Julia Kumlin, Saga Wilhelmsen Lignell, Matilda Antonsson Hjälmedala, 
Melissa Nieminen Al Hanache. Foto: thomas samueLsson – sportFoto/väst

KONFIRMATION I HÄRLANDA KYRKA. Lördagen den 3 juni 2017. Konfirmandpräst VT 
Carlheim. Rad 4 fr.v: Hampus Udén, Siri Berg, Alicia Karlsson, Linnea Werner, Nike Runge,  
Fanny Börjesson, Sabrina Salomonsson, Edda Petrik, Oskar Landin, Miranda Jagell/ledare. 
Rad 3 fr.v: Emma Andric/ung ledare, Daniella Rahm Lundgren, Amelie Sjöberg, Olivia 
Hellke, Tuva Skans, Mathilda Skår Almqvist, Astrid Fakt, Malou Widsén, Tea Kruse, Moa 
Ström/ung ledare, Adelina Kullenberg/ung ledare. Rad 2 fr.v: Lisa Dagberg/ung ledare, VT 
Carlheim/präst, Amanda Hallberg, Hanna Eriksson, Gustav Örnros, Jens Emanuel, Alexan-
der Broderick, Anton Arlmark, Gabriel Volcev, Deisy Skrubbe, Richard Lilja/musikpedagog, 
Christoffer Polndorfer Oresten/ung ledare. Sittande fr.v: Lisa Braaf, Yasmine Ferrufino, Oli-
via Mannevik Peterson, Kerstin Mauritzon Lövkvist, Nova Drevander, Louise Lejon, Nathalie 
Leandersson, Emelie Stephan, Alma Vitalis, Karloina Werner.
 Foto: thomas samueLsson – sportFoto/väst



Svensk Fastighetsförmedling 
och SEB i samarbete
 
Funderar du på att köpa ny bostad, renovera eller bygga om?  
Fråga oss om allt som rör dina bostadsplaner.

Vårt samarbete är en oslagbar rikstäckande kombination som förenar  
erfarenhet, kunskap och konkurrenskraftiga boräntor. Vi erbjuder dig 
bland annat räntefritt handpenningslån och kostnadsfri värdering av  
din bostad.

Välkommen att ringa oss du också!

Du når Svensk Fastighetsförmedling på 031-21 49 00 och SEB på  
0771-365 365, där vi har personlig service, dygnet runt, alla dagar.

Vi önskar alla våra kunder en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Svensk Fastighetsförmedling 
och SEB i samarbete
 
Funderar du på att köpa ny bostad, renovera eller bygga om?  
Fråga oss om allt som rör dina bostadsplaner.

Vårt samarbete är en oslagbar rikstäckande kombination som förenar  
erfarenhet, kunskap och konkurrenskraftiga boräntor. Vi erbjuder dig 
bland annat räntefritt handpenningslån och kostnadsfri värdering av  
din bostad.

Välkommen att ringa oss du också!

Du når Svensk Fastighetsförmedling på 031-21 49 00 och SEB på  
0771-365 365, där vi har personlig service, dygnet runt, alla dagar.

Vi önskar alla våra kunder en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Funderar du på att köpa ny bostad, renovera eller bygga om?
Fråga oss om allt som rör dina bostadsplaner.

Vårt samarbete är en oslagbar rikstäckande kombination som förenar
erfarenhet, kunskap och konkurrenskraftiga boräntor. Vi erbjuder dig
bland annat räntefritt handpenningslån och kostnadsfri värdering av
din bostad.

Välkommen att ringa oss du också!

Du når Svensk Fastighetsförmedling på 031-21 49 00
och SEB på 031-62 28 90.

Vi önskar alla våra kunder en riktigt skön sommar!


