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välj den mäklare som är expert lika mycket på botrygghet som på boende. Välkommen till vår
Hur den ska gå i uppfyllelse,
Hur denkan
skavigåtai reda
uppfyllelse,
på om du
kankommer
vi ta reda
in till
på om
oss.du
Välkommen
kommer intill
tillvår
oss. Välkommen till vår
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!

BOSTADSRÄTTER TEL 031 21 49 00. VILLA TEL 031 40 45 40 WWW.SVENSKFAST.SE
BOSTADSRÄTTER TEL 031
BOSTADSRÄTTER
21 49 00. VILLATEL
TEL031
0312140494500.
40VILLA
WWW.SVENSKFAST.SE
TEL 031 40 45 40 WWW.SVE

Din lokala tidning

www.ohposten.se

nr 1 l januari 2017

Örgryte&Härlanda
POSTEN

Ögonblicket dina reaktioner blir lika
skarpa som din syn.
ZEISS DriveSafe Lenses för
säker och pålitlig bilkörning.
Ett allroundglas optimerat för vardagsbruk
och för säkrare bilkörning.

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

500:-

TESTA EN VECKA GRATIS

249:GYMKORT FR.

■

Korrekt seende av vägen och enklare
fokusering när ögonen växlar mellan vägen
och instrumentpanelen eller backspegeln och
sidospeglarna.

PÅ ALLA SKOR*
*Gäller ej nyheter

/ MÅN

STAMPGATAN 36 - GÖTEBORG • 031-333 15 44
VARD 10-18 LÖR 10-15 • BEKVAMASKOR.SE

Redbergsvägen 17 Tel. 031-19 84 70

Glayol
Salong

Minskad bländning på natten från mötande bilar
eller gatubelysning.

50%

INGA URSÄKTER!

PEAK PERFORMANCE I BJÖRN BORG I OIIO
FREIGEIST I FINELINE
/ styck
TIGER OF SWEDEN
IVANA HELSINKI
oavsett tidigare pris!
VOGUE

■

Danska Vägen 76, Tel 031 25 42 45
www.optikercarlberg.se
Öppet mån–fre 10–18

www.edlunds.nu

MÄRKESBÅGAR

Bättre seende vid dåliga ljusförhållanden tack
vare den nya teknologin i ZEISS DriveSafe Lenses.

www.zeiss.se/vision

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

REA

■

KLIPPNING

Herr, pensionär, barn: 150:Dam: 200:-

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
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Kulturhuset Kåken.
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Sista
Utg.
mtrl.dag dag

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
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17
17
19
17
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–
18
15
18
15
1

26
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24
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26
23
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Nytt projekt får göteborgare att dela mera
I år startar projektet ”Dela mera” på allvar
på några av Göteborgs Stads kulturhus, mötesplatser, medborgarkontor och bibliotek.
Här kan göteborgare låna verktyg, köksmaskiner och sällskapsspel när de behövs
istället för att köpa. Allt enligt delandets
ekonomi.
Tanken med projektet är att främja tillgång framför ägande. En pryl som används sällan ska gå att
låna av många, istället för att varje person köper
en egen och sedan låter den bli stående oanvänd
i något skåp större delen av året. Detta innebär
en mer hållbar konsumtion, vilket är positivt ur
ett miljöperspektiv. Det är också bättre för den
enskildes ekonomi och utrymme.
Dela mera är ett projekt inom ramen för Göteborgs Stads miljöprogram. Dela mera-konceptet
påbörjades förra året, och kommer 2017 sätta
igång i större skala. Och det verkar finnas ett stort
intresse för delande hos Göteborgs befolkning.

Under 2015 gjorde Göteborgs Stad en enkät om
vad boende i Göteborg kunde tänka sig att dela,
låna eller byta. 75 procent av de svarande var beredda att dela verktyg, och ungefär varannan att
dela cykel, bil eller leksaker. Dela meras egen pågående enkät visar att utlåning av bland annat friluftsutrustning, borrmaskiner och symaskiner står
högt upp på göteborgarnas önskelistor.
Kulturhuset Kåken är en av deltagarna i Dela
mera, och har startat utlåning av sällskapsspel.
Kristian Schultz som är bibliotekarie på kulturhusets bibliotek berättar att verksamheten varit
efterfrågad.
– Det har kommit önskemål om att biblioteket
borde ha sällskapsspel till utlån. De flesta spel är
utlånade och endast inne på hyllan och vänder
innan de lånas ut igen. Exempelvis Smallworld,
Ticket to Ride, Star Wars Rebellion och Takenoko. Vi har spel både för barn och vuxna för att nå
en så bred målgrupp som möjligt. Genom Dela
mera vill vi också försöka nå nya målgrupper och

vara en aktiv del i ett hållbart samhälle. Särskilt då
vi redan är del av en gigantisk delningsekonomi
genom utlån av film, litteratur och TV-spel!
Dela mera finns under 2017 hos åtta ställen i
Göteborg:
4 Kulturhuset Kåken i Örgryte-Härlanda
4 Linnéstadens bibliotek
4 Torslanda bibliotek
4 Biskopsgårdens bibliotek
4 Angereds bibliotek
4 Kulturhuset Blå Stället i Angered
4 Angereds medborgarkontor
4 Mötesplats Backa-Brunnsbo
Utlåningen av sällskapsspel har startat hos Kulturhuset Kåken och Biskopsgårdens bibliotek, hos
övriga ställen förväntas utlåningen komma igång
inom kort. De olika ställena har olika saker till
utlåning, för att veta vad som går att låna kan du
kontakta respektive utlåningsställe.
Mer information finns på Dela meras webbplats: goteborg.se/delamera.
ÖHP

Det händer på Kåken i februari
Här kommer några tips på arrangemang som händer i februari på Kulturhuset kåken. Jazzkaféden 4:e februari, ett supertips till seniorer
eftersom det är en lördag mellan klockan 14 och 15, då träffpunkterna
oftast inte arrangerar något.
Meloditipset är också ett jättebra tips för seniorer. Den 24:e februari
kommer succéarrangemanget från förra året tillbaka – Pepp inför 8:e
mars!
www.goteborg.se/kaken
JAZZKAFÉ
Instant Swing
Lördag 4/2 kl 14.00–15.00: Stora
Salen. Entré 100 kronor, kaffe och
kaka ingår.
4 Kliv in från februarimörkret för
mysig fika och lördagsjazz. Instant
Swing glömmer aldrig bort swingen
och energin i jazzen oavsett varifrån
bandet hämtar sitt material. Låtar
från såväl populärmusik och film,
scen och cabaret blandas ogenerat med rena jazzstandards i en
svängig mix.
Begränsat antal platser.
Föranmälan: 031-365 50 60 eller

MELODITIPSET
Musik i litteraturen
Fredag 17/2 kl 11.00: Stora Salen.
Entré 40 kronor, kaffe och kaka
ingår.
4 Kåkens populära meloditips
är tillbaka! Här tävlar vi bordsvis,
medan vi får god fika och tidlös
livemusik. Denna gång dyker vi in i
litteraturens värld och hittar gömda
musikskatter mellan raderna. Välkommen på en klurig och njutningsfull resa!
Vid flygeln: Erik Dahl

Örgryte&HärlandaPosten

Sång: Anna Rudolfsson
Begränsat antal platser.
Föranmälan: 031-365 50 60 eller
www.goteborg.se/kaken

INSPIRATIONSKVÄLL
OCH KONSERT
Pepp inför 8 mars – tema
musikskapande
Fredag 24/2 kl 16.30–23.00: Stora
Salen och Fängelsets scen
Kl 16.30 Inspirationskväll. Stora
Salen, fri entré
4 Den feministiska våren har kommit till Kåken! Tillsammans skapar
vi ett inspirerande och peppigt häng
inför Internationella kvinnodagen,
för alla som är taggade på att skapa
musik. Kvällen kommer bjuda på
panelsamtal, pyssel och en föreläsning med musikproducenten och
artisten Melisha. Samtidigt låter vi
oss glädjas åt de många fantastiska

initiativ som idag underlättar för
icke-cis-män att ta sig fram i en
fortfarande mansdominerad musikbransch.
Kl 20.00 Konsert: Systraskap +
Alba Bergeling, Fängelsets scen.
Entré 80 kronor (fri entré för dig
som deltar under inspirationskvällen)
4 Systraskap består av producenterna och musikerna Sabina Wärme
och Amanda Lindgren, som även
driver skivbolaget Bassonga. Duon
har en originalitet som är sällsynt
nu för tiden. Politisk och tidlös
plakatelektro. Musik som kräver
förändring och som har fått otaliga
människor att sjunga med och
höja näven för ett medmänskligare
samhälle.
Konserten anordnas i samarbete
med Ungdomssatsningen Fängelset
och Kålltorps Fritidsgård.
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TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB
• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Välkomna till Sävedalens Saluhall
– butiken med det goda köttet
och ostar utöver det vanliga!
Fre 27 & Lör 28 Januari
har vi tävling i butiken
– goda priser
att vinna på plats!

Vi tar emot nya patienter!
Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Vi har smakrika
presenter
för alla tillfällen.

Kvalitet, service
och omtanke

Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19
www.tandvardsgruppen.org

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Göteborgsvägen 34 • Sävedalen • FRI PARKERING VID BUTIKEN
Mail: kotthall.savedalen@gmail.com • Tel 0708-66 14 19
Öppet, Tis-Tors 10-18 Fre 10-20 Lör 10-16:30 • www.kotthall.se
Besök oss på Instagram, Facebook & blog: Sävedalens Saluhall

PÅKOSTAD ARKITEKTRITAD VILLA I MÖLNLYCKE

EXKLUSIV VINDSVÅNING MED STOR TERRASS

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Pipblåsaregatan 10

ÖSTR A HAMNGATAN 3, 2 ROK, 82 K VM

ÖTJÄRNSVÄGEN 15, MÖLNLYCKE, 8 ROK, BOA 296 K VM

AVGIF T: 2.313 KR /MÅN, PRIS: 7.350.000 KR /BUD

TOMT: 1.648 K VM, PRIS: 10.900.000 KR /BUD

Med ett lugnt läge i området ligger detta arkitektritade hus från 2008 med rejäla rum och
en totalyta på 370 m2. Huset har 8 rum, varav 5 sovrum och är beläget högt på en kulle
vid vägslut med utsikt över den närbelägna tjärnen. I söder ligger en stor insynsskyddad
terrass med pool. Här bor man nära naturen men erbjuds även bra service och skolor
samt 20 minuters avstånd till både Göteborg och Landvetter flygplats.
Vänligen kontakta fastighetsmäklare Magnus Helin 0739-82 80 39 för privat visning.

Högst upp i ett av Göteborgs ståtligaste bostadshus, uppfört 1876, ligger denna exklusiva
vindsvåning i etage med stor takterrass och materialval i toppklass. Våningen har flera
unika lösningar såsom lackat betonggolv med golvvärme, läderklädda väggar och
påkostat KNX system i hela våningen. Våningen ligger med ett ostört läge in mot
innergården där det trots det centrala läget och pulsen utanför råder ett härligt lugn.
Vänligen kontakta fastighetsmäklare Magnus Helin 0739-82 80 39 för privat visning.

Kungsportsavenyen 18, Göteborg • 031-18 22 00 • W W W. SKEPPSHOLMEN. SE
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en riktig ordkonstnär som
bjuder oss på många goa skratt

– Vad sa ortopeden till Dej efter nyårshelgen?
– God FOT-sättning!
HHH
Utanför Skårs-kyrkan var det så halt att jag
bad vaktmästaren hämta saltaren för att
eliminera kanans land!
HHH
Mellan Saltholmen och Sandarna är det
halkfritt!
HHH
– Läser Du Kyrkans tidning?
– Ja, och löser kors-orden!”
HHH
Redbergslids IK har firat 100-års jubileum
på Lisebergshallen och Rondo:
– Ja, mycket HÄNDER den klubben!
– Den är en av Sveriges framgångsrikaste
handbollsklubbar!
– Ja, RIK på fram-gångar!
HHH
– Jag tänker köpa en brödrost ty jag skall
vara toast-master på lördag!
HHH
– Är det fel på er kassa-apparat?
– Ja, det är en av våra kassa apparater!
HHH
– Stena-koncernen bidrog till att Ostindiefararen får vara kvar i Göteborg!
– Ja, dom är ju vana att lägga till! Då
hamnar den i Göteborg!
HHH
– Tror Du att GP klarar sin ekonomi?
– Hoppas det, dom har haft pressen på
sig!
HHH
– Finns bandybanan kvar på Heden?
– Jag vet inte, antingen skall den läggas
på is eller bara spolas!
HHH
När fru Obama flyttar från Vita Huset får
hon bo intill en stor barack!
HHH
Apropå hundutställningen My Dog i januari:
– Det kostade 120:- att komma in på
Mässan!
– Jaså, en dryg hund-ring!
– Varför har du med din hund på tågresan?
– Det är en spår-hund!”
– Har bagaren köpt en hund?
– Ja. en bull-dog!”
– Jag har mina barn på dagis!
– Jag har mina hundar på dogis!”
HHH
– Tror du ”Loket” kommer med ”På spåret?
– Dom har ju redan LUUK på spåret!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.

Från

r
87l.5mokms
ink

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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FÖRETAGSAMT GÄNG. Favor UF består av Julia Karnermo (kontaktansvarig), Julia Lundberg (VD) Alexandra Stenstrand (marknadsföringsansvarig) Alice Lundberg (försäljningsansvarig) och Olivia Zakrison (ekonomiansvarig).
Foto: Almeräng fotografi

Tillsammans för hållbart företagande
Fem tjejer på LM Engströms Gymnasium
vill föra fram vikten av hållbart företagande. Under gymnasiets sista år har
de därför, i kursen Entrepenörskap och
Företagande, skapat företaget Favor UF.
Julia Karnermo, Julia Lundberg, Alexandra
Stenstrand, Alice Lundberg och Olivia Zakrison: Fem tjejer som går sista året på ekonomiprogrammet på LM Engströms Gymnasium.
Redan i slutet av år två sker uppstarten av kursen UF (Entreprenörskap och Företagande),
som sedan löper genom sista året fram till studenten.
De fem tjejerna valde att starta upp Favor
UF. De har utvecklat en tjänst för att hjälpa företag att ta ett socialt ansvar. Efter gymnasiets
sista sommarlov drar det igång på riktigt, och
de får i sin grupp aktivt arbeta för att utveckla
deras affärsidéer. Under året tävlar också företagen mot andra företag och skolor, både regionalt och nationellt.
– Genom att få starta ett riktigt företag utvecklas man både som individ och i grupp och
vi får möjlighet att praktisera de ekonomiska
kunskaper vi samlat på oss under de två för-

sta åren på gymnasiet. En möjlig nackdel med
ämnet är att företaget blir något som vi alla
starkt brinner för och vill lägga tid på, dessvärre kan det ibland gå ut över andra ämnen
i skolan, säger Julia Karnemo, som är Favor
UF:s kontaktansvarig.
Det har instiftats en hållbarhetslag som
trädde i kraft redan efter årsskiftet. Den ställer
krav på företag med över 240 anställda, att vid
sidan om sin årsredovisning också presentera
en hållbarhetsredovisning, där både socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsarbete ska visas.
– I dagens konsumentsamhälle krävs det att
företag börjar tänka mer hållbart - inte minst
för miljön och det sociala i samhället, utan
också för att det i större utsträckning blir ett
krav från konsumenternas sida då människor
idag är mer medvetna om påverkan av konsumtion. Vi vill visa företag att det alltid ger en
vinst att tänka hållbart. Vi hjälper företag som
inte har tiden eller möjligheten att arbeta med
CSR (Corporate Social Responsability) eller
hitta ett lämpligt projekt att ge ett bidrag till.
Favor UF vill först och främst nå ut till
företag som de anser är i behov av tjänsten.

Örgryte&HärlandaPosten

Kommunikationen med ett företag kan skapas
genom redan befintliga kontakter eller att de
blir kontaktade av intresserade företag som har
fått nys om det hela via marknadsföring.
Därefter kan ett eventuellt samarbete infinna
sig. Favor UF gör all research och bakgrundarbete som krävs för att hitta ett välgörenhetsprojekt som går hand i hand med företagets
värdegrund, intressen och preferenser.
– Genom täta samarbeten med välgörenhetsorganisationer som Göteborgs Räddningsmission, Sjöräddningssällskapet, Erikshjälpen
och Perfect World Foundation, har vi på Favor
UF haft möjlighet att förhandla fram unika
förmåner till kunder som ger ett bidrag via oss.
Dessa förmåner behandlar många olika typer
av exponering men också möjligheter för företag att delta i olika välgörenhetsevent.
l Är det något ni vill fortsätta med även
efter studenten?

– Går företaget fortsatt bra, kan vi mycket
möjligt tänka oss att fortsätta driva företaget,
fast då i en annan företagsform eftersom UF är
anpassad för skolelever.
Jennifer Last
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FIRA ALLA HJÄRTANS
DAG HOS OSS!
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SPARA UPP TILL 1295:Gäller ett ﬂertal märken och
så långt lagret räcker.

MoS 2944-05
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S
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m bort din älskling hos oss på
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dag den 14 februari!
alla
a hjärtans
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hjär

REA MÄRKESBÅGAR

Vi
Vi har tagit
tagit fram
fram en speciell kärleksmeny enbart
för detta tillfället.
Välj
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u
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Varmt välkomna!

LÄSGLASÖGON
UTAN KOSTNAD

Redbergsvägen
R
Re
e
väge
äge 9 - I hjärtat av Olskroken
www.leonardogbg.se
Tel:: 0031-25
Te
Tel
25 24
24 67

NÄR DU KÖPER
PROGRESSIVA
GLASÖGON!

VÄRDE

ERBJUDANDE:
Vi bjuder på ett par receptslipade, avstånds- eller
läsglasögon med hård yta när du köper progressiva
glasögon. (Glas 1000 kr och båge upp till 295 kr).

Äntligen är semlorna här!

1295:-

Gratis synundersökning
Synundersökningen utförs av en av våra legitimerade optiker och gäller för glasögon.
Inget köptvång. Intyg, recept etc. debiteras. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden eller rabatter. Gäller t.o.m. 2017-03-26.
Klipp ur och ta med till butiken.

VÄRDE

395:-

Ring butiken eller boka enkelt på:

www.optikkallaren.se

BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset), Tel: 031-23 98 88

2016 utsågs vår klassiska Semla till Göteborgs bästa!
Årets semla har fått extra mycket mandel! flagad på locket,
rostad och grovhackad i fyllningen.

Välkommen in och prova båda!
Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)

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

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

LERUM Brobacken 3, Tel: 0302-138 83

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
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MATNYTTIGT. Det
månghundraåriga
visthuset
– matförrådet – står
i Delsjönaturen kvar,
tillsynes
likadant
som under
grosshandlare
Prytz epok
som ägare
av Stora
Torp under
1800-talets första
dryga
tredjedel.
Huvudbyggnaden,
ett pampigt
trähus,
brann dock
ner 1871
och där
byggdes
på samma
plats
Stora Torps
slottslika
ännu vackert sedda
vita villa.
 Foto: Sören


Skarback

Stora Torp och tidningshistorien
En dagstidning, som kom att bli en av Nordens mest
omtalade, startades år 1832 av Måns Prytz med flera
vid ett möte på Stora Torp.
Herresätet ägdes av hans far men var inte den
slottslika vita villa vi numera ser, för den fanns inte då,
utan där stod ett präktigt trähus, tills det brann ner till
grunden 1871.

G

öteborgs Handels- och sjöfartstidning, som man
alltså år 1832 beslöt att ge ut, kom att existera ändå
till hösten 1973. Den kallades i dagligt tal HT, även
om den nu i efterhand bland medieforskare och i arkivsammanhang alltid förkortas GHT.
Förste huvudägarens förnamn anses dessutom ha varit
Magnus. Men då han själv kallade sig Måns och undertecknade sina skrivelser Måns Prytz, tycker jag väl att denne salig
tidningsgrundares egen version av förnamnet bör respekteras.
Därmed skiljer man honom också lättare från den inom
allehanda handel framgångsrike fadern, som hette Anders
Magnus Prytz och som det händer att tidningsgrundaren
förväxlas med.
Apropå förväxla, i den trevliga men bitvis lite svajiga boken
”Press och pressfolk i Västsverige 1902-1972”, utgiven av
Västra journalistföreningen, står det (sid 14) att tidningsgrundaren 1832 varit Björn Prytz – men Björn som levde flera
generationer senare var inte i tidningsbranschen utan var verkställande direktör för SKF från 1919, riksdagsman från 1929
och svenskt sändebud i London under hela andra världskriget;
han avled 1976.
Stora Torp var givetvis aldrig något tidningshus. Visst
hölls där fler möten och visst skrevs en och annan text
där i trähuset helt nära Delsjönaturens skogsbryn. Men
redaktion och tryckeri med skribenter, kontorister, sättare
och andra kutande ut och in behövde av praktiska skäl
finnas inne i stan.

Den grusbelagda, delvis trånga och gropiga färdvägen för
göteborgarna ut åt Stora Torp, och där förbi i riktning vidare
åt Kålltorp, hade officiellt inget namn och skulle inte förrän
efter Örgryte kommuns införlivning med Göteborg (1922)
få namnet Delsjövägen. Må vara att man spontant redan i
folkmun hade kallat den så, men inte så tidigt som i Måns
Prytz dagar.
Efter fadern A. M. Prytz´ död ärvdes inte Stora Torp av
Måns utan noterades som hörande till änkefru Reimers. 184465 ägdes det av sockerbruksherre/grosshandlare David Carnegie, som visserligen då var återflyttad till sitt Skottland, men
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hans göteborgska affärer utvecklades vidare av pålitligt folk.
Inte minst bryggeriet vid Klippan i Majorna, vars Carnegie
porter med tiden skulle exporteras allt längre ut över världen.
En av Carnegies anställda, Oscar Ekman, hade genom egna
insatser i lyckade djärva affärer blivit förmögen.
Han grundade eget handelsbolag samt kom att äga Stora
Torp från 1865. Det var under Ekmans tid, 1871, som trähuset brann ner till grunden. Fyra år senare stod den nutida
slottslika villan Stora Torp klar, ståtlig med hans goda resurser.
(Jag skrev lite närmare om saken i fjol, i vårt septembernummer.)

Ekmans bolag annonserade både i den strikta Göteborgs
Handels- och sjöfartstidning och i den lite folkligare konkurrenten Göteborgs-Posten, som grundats av bokförläggaren David Felix Bonnier 1858.

ser och karaktärsdrag skulle givetvis inte rymmas här i några
rader, men de är ju omskrivna på så många olika håll (se gärna
hos bibliotek eller på internet etc).
Det finns en uppfattning att det var först på 1940-talet,
i andra världskrigets skugga, som kvinnliga göteborgska
journalister började bli kända för allmänheten. Uppfattningen
är i stort sett riktig, men på 1910-talet fanns respekterade tidningskvinnor som bland andra GP:s söndagsbilagas redaktör
Tyra Hagstrand och HT:s unga Bibbi Ström (med tillsynes
mängder av släktingar inom societeten).
På 20-talet var göteborgsk press dock utan någon utåt
sett märkbar kvinna, då Tyra hade flyttat till bättre lönande
uppdrag hos Bonniers-koncernen i Stockholm och Bibbi blev
godsägarhustru vid Gränna. Internt märktes på HT Gunhild
Westerdahl, som med rätta tog varje chans att klaga på att
kvinnliga journalister – så kallade pennskaft – hade lägre lön
för samma jobb. Detta var inget hon i tid och otid muttrade
om, utan hon lyfte fram det i de forum där frågan hörde
hemma.
Vi kan instämma i nutida historieskrivning, att i början
av andra världskriget var Majvor Snare (signaturen Zita) den
första tjej som i staden på allvar bröt sig fram i den ”Männens
värld” som journalistyrket var, nämligen i spalterna i GP. Även
om det knappast märktes i faktareportage, kunde Majvor i
mer kåserande stunder se stan ur ett friskt kvinnligt perspektiv.
Nästa kvinna med genomslagskraft i GP blev Ingrid
Segerstedt-Wiberg, med start på politiska redaktionen 1957.
Hon blev också riksdagsledamot (fp) samt verksam inom FN.

En som i HT:s spalter bröt av mot det torra var skribenten
Mauritz Rubenson; han anses varit den som i Sverige på allvar
började med kändisintervjuer, han reste lite varstans, även till
svenskbygderna i USA och rapporterade livfullt hem till redaktionen. Hans delvis tokiga stavning och meningsbyggnad
satt ofta blivande nationalskalden Viktor Rydberg suckande
och rättade till, innan sätteriet tog vid.
För att hävda sig mot folkliga GP, utan att göra avkall på
sin egen stolta framtoning, började HT år 1902 att ge ut även
den lättsammare GT, som genast blev mycket folkkär och nu
i ett antal generationer varit västsvenskars självklart mest valda
kvällstidning.
1900-talsskribenten Enar Jonsson, verksam först på GP
och sedan på HT, har berättat om HT/GT:s läge i Nordstan:
Journalisten Monika Tunbäck-Hansson, medveten om
”Centrum för tidningsverksamheten var området mellan
kultur och framför allt film, gavs rejält ökat förtroende av
Museet och Tyggården, Lilla Berget. Handelstidningen hade
Bernt ”Bernicus” Ekelundh, som började basa för GP:s
flyttat dit 1875 och omkring sekelskiftet gjordes en utbyggnad
kulturredaktion våren ´68 – för övrigt samma vår som
åt Postgatan. I andra hörnet, med ingång från Smedjegatan,
Britt-Marie Mattsson från Anneholmsgatan i Örgryte tog
huserade Göteborgs Aftonblad.”
studenten vid Burgårdens gymnasium.
Den sistnämnda, GA, har i sitt eftermäle ofta fått tjäna som
exempel på ”spektakulärt högerpopulistisk”, samtidigt som
Unga Britt-Marie avancerade bit för bit inom yrket till
man gärna citerar en del goda författare utan att känna till att
att i modernare tider bli GP:s förstereporter, allt som oftast
de var stadiga GA-krönikörer. Inte minst Fredberg, känd för
flygande över Atlanten. Förutom ögonblicksaktuella rapporter
sitt bokverk ”Det gamla Göteborg” (utgivet i tre band 1919forskade hon i Washington och annorstädes också om klanen
22).
Kennedy, som en av hennes intressant skrivna böcker handlar
Tre göteborgska chefredaktörer har blivit legendariska,
om.
nämligen HT:s Sven Alrik Hedlund som
New York, Washington och andra
HISTORISKT
var chefredaktör 1852-1900, Torgny
metropoler till trots – den rondell som
med Sören Skarback
Segerstedt som likaledes på HT var det
Britt-Marie Mattsson genom alla år mest
– författare med
1917-1945, samt GP:s Harry Hjörne på
har snurrat runt i är väl ändå Sankt Sigfrids
Göteborg i fokus
dess redaktörssits 1929-1969. Deras insatPlan hemma i Örgryte.
Örgryte&HärlandaPosten
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VI ÄR
EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!
KERATINBEHANDLINGAR
ENDAST 1.500:– oavsett längd och
tjocklek

MÅNADENS ERBJUDANDE!

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!
Kort hår
110:- Ord. pris 220:Mellanlångt hår 125:- Ord. pris 250:Långt hår
140:- Ord. pris 280:-

Ni har väl inte missat
våra fantastiska semlor!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 27 februari 2017

Beställ era semlor till Fettisdagen den 28/2

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

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

INGA URSÄKTER!

TESTA EN VECKA GRATIS

:249
GYMKORT FR.

/ MÅN
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BÖRJA TRÄNA
TRÄNA DU MED!
BÖRJA
MED!

Karate
för alla!
KARATE

Göteborg Karate Akademi, startar
Göteborg
Karate Akademi drar
nybörjarkurser i modern dynamisk karate.
igång höstens nybörjarkurser för alla
Vi har träning för barn, ungdomar, vuxna
NYHET:
Barn
& föräldraträning
där man
samt
vår unika
barn-föräldraträning.

kan träna tillsammans med sina barn!

Start: Från den 24 januari
Nybörjarträning:
Tisdagar
& Torsdagar
START från
tisdagen
den 25 augusti
Kl. 17.45
& föräldrar kl. 17.45
Barn 5–8
år för barn
Tisdag
Kl. 19.00
Barn 9–12
år för ungdomar
Tisdag & vuxnakl. 17.45
Barn 5–8
år
Torsdag
kl. 17.45
Kurser:
Lek-Karate
5-7
år, Barn-karate 8-12
år,
Barn 9–12
år
Torsdag
kl. 17.45
Föräldraträning,
Ungdom & Vuxen.

Ungdom & vuxen
Tisd & Torsd
kl. 18.45
TRÄNINGSLOKAL
Kvibergs idrottscenter, Kvibergs Kaserner,
TRÄNINGSLOKAL
Byggnad 4D. (Egna lokaler)

Kvibergs idrottscenter, Kvibergs

För intresseanmälan
provträning,
vägbeskrivning,
karta
Kaserner, till
Byggnad
4. (Egen
lokal)
och mer information om våra kurser besök gärna vår hemsida!

KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATION

Spårvagnar
6, 7 & 11, hållplatsen ”Kviberg”
Spårvagnar 6, 7 & 11, hållplats Kviberg,
Bussar
21
hållplatsen
”Brovägen”
Bussar&2158,
& 58,
hållplats Brovägen.

Varmt
välkomna
Varmt
till våra
välkomna
provträningsför en
provträning!
tillfällen!
INFO
031–44 66 36
070–444 10 25
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Hanna Göthberg,

Lisa Palm.

Josefine Jakobsson.

Tjejerna laddar för ettan
Qviding FIF:s damer tog i höstas
steget upp i division 1 – och laddar
med bland annat ett antal nyförvärv
i truppen.
Det jublades, det regnade konfetti, det
korkades upp. Vinsten (3–1) mot IK
Friscopojkarna innebar att tjejerna var
klara för division 1.
Nu väntar ännu tuffare motstånd, hårdare träning och spännande nyförvärv.
Tre nya spelare är inför säsongen 2017
klara så här långt:
4 Lisa Palm, 16-årig talang från Öckerö IF.
– En mycket lovande spelare med bra

speluppfattning, god teknik och härlig
energi. Hon kommer att kunna ta stora
kliv med oss i Qviding. Vi är väldigt glada att ha henne hos oss, vi kommer att
göra allt för hon ska kunna fortsätta sin
fotbollsresa emot sin fulla potential på
bästa sätt, säger tränare ”Tobbe” Sträng.
4 Josefine Jakobson, 21-årig forward
från Stenungsund.
Tränare Sträng:
– En tjej som alltid ger bollhållare ett
alternativ på sista tredjedelen. När hon
väl får bollen så går det väldigt fort och
alltid emot mål. Som spelartyp kompletterar hon vår redan starka trupp på bästa
sätt.

4 Hanna Göthberg, från Mossens BK
– Vi ser stor potential i Hanna. En
snabb och kraftfull spelare, i grunden
mittback, men vi skall jobba vidare
främst med hennes offensiva kvaliteter
under året. Något av en oslipad diamant
som förhoppningsvis kan blomma ut i
Qviding FIF.
Truppen är sedan ett par veckor igång
med hårdkörningen inför seriepremiären
i division 1 och tränar fotboll fyra gånger
i veckan plus ett gympass.
11 februari spelas första träningsmatchen, då Onsala väntar borta.
ÖHP

Han tar över Qviding
En grönsvart ikon tar över i vinröda Qviding FIF. Lallo Fernandez blir ny tränare
för herrlaget i division 1.

Lallo Fernandez.

Han är en av de stora spelarprofilerna i Gais på
70- och 80-talet. De senaste 15 åren har Lallo
Fernandez dock varit verksam i Qviding FIF.
Som ledare för klubbens framgångsrika
P96-lag.
Som ansvarig för u19.
Som styrelsemedlem.
Som engagerad i fotbollsskolan, Qviding
Cup och i många andra projekt.
Nu tar han över som huvudtränare för herrlaget.
– Hur jag ser på det? Till en början är ambitionen att bygga vidare på det utomordentliga
arbete som mina föregångare, Anders Dovblad
och Stephan Engström, gjorde under 2016
och som innebar att vi klarade kontraktet i
söderettan med marginal. I klubbens profil

ingår att satsa på unga spelare, gärna från de
egna leden, det ska vi givetvis bygga vidare på
och utveckla ytterligare, säger Fernandez.
Klar inför kommande säsong är bland annat
August Wängberg, som under 2016 bland annat tränade med Djurgården och som spelade
med Syrianska i superettan.
– ”Agge” är givetvis en oerhört viktig spelare för oss och det känns väldigt tillfredsställande att ha gjort klart med honom.
Assisterande tränare till Lallo blir Johan
Svensson, som även var med i ledargänget
kring a-laget 2016. Dessutom pågår förhandlingar med ytterligare en assisterande tränare.
– Vi kommer att få ihop ett slagkraftigt gäng
med en bred ledarstab även 2017, lovar Lallo.
Truppen tränar fem gånger i veckan på Härlanda Park. 4 februari klockan 14.00 spelas
första matchen, Huskvarna väntar i Östra cupen.
ÖHP

Qviding-ledare prisade för sitt arbete

Kvalitetsmattor sedan 1970!

JUST NU:
EXTRA
FÖRMÅNLIGA
PRISER!
Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
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Två ledare i Qviding FIF har belönats med stipendier från Örgryte–
Härlanda stadsförvaltning. Vi säger
grattis till Lallo Fernandez och
Albin Lindfors.

20 december hade Örgryte–Härlanda
stadsdelsmöte. På agendan stod bland
annat utdelning av 2016 års ledarstipendier i olika kategorier, vuxna och
unga.

Två eldsjälar från Qviding FIF belönades. Lallo Fernandez, som varit aktiv i
ett antal roller sedan början av 2000-talet och som de senaste åren bland annat
suttit i styrelsen, varit engagerad i fotbollsskolan och Qviding Cup, belönades med 10 000 kronor.
20-årige Albin Lindfors har med stort
engagemang varit ungdomsledare för
pojkar födda 00–01 och får 2000 kronor i stipendium.
ÖHP

Albin Lindfors och Lallo Fernandez.

Premiär för Qviding-loppet i april
Det finns redan många motionslopp.
Nu kommer ett till. 2 april avgörs
Qviding-loppet med start och mål
vid Härlanda Park.

Vi lever i en tid där hälsan får allt mer
utrymme och där antalet motionslöpare
blir allt fler.
Det har även fotbollsklubben Qviding
FIF tagit fasta på och arrangerar i vår för

första gången ett eget lopp.
Distansen för vuxna blir sju kilometer
med start och mål vid anläggningen Härlanda Park. Banan går däremellan upp
mot Skatåsterrängen och runt Härlanda
Tjärna och tillbaka. Även yngre förmågor erbjuds en kortare variant av banan
i anslutning till planerna på Härlanda
Park.
– Vi är övertygade om att det finns ut-

Örgryte&HärlandaPosten

rymme för ytterligare lopp och ser förstås
gärna att så många boende som möjligt
från de områden där vi verkar vill vara
med och springa. Tanken är givetvis att
det här ska bli ett årligen återkommande
arrangemang som ska växa sig allt större,
säger Angela Jönsson, som ingår i projektgruppen bakom Qviding-loppet.
Mer information kommer från februari att finnas på www.qviding.se. ÖHP
NR 1 • januari 2017
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47%

RABATT

Jensen® Nova kontinentalsäng
14.990:- (ord.pris 26.290:-)

STRESSLESS®
METRO FÅTÖLJ + PALL

13.990:-

PAKETPRIS!

LJUSDAL BORD
+ 4 STOLAR

(ord.pris 19.490:-)

8.995:(ord.pris 11.175:-)

Övriga Stressless® produkter

15% RABATT!

REA!

REA!

REA!

(ord.pris 12.490:-)

(ord.pris 9.200:-)

(ord.pris 12.990:-)

9.990:-

SMILE 3-sits i tyg Idea med lösa ryggkuddar REA 9.990:- (472:-/mån*) (ord.pris
12.490:-). Välj på flera färger!

7.690:-

9.990:-

LENNOX 3-sits i tyg Chile och Soul REA 7.690:- (376:-/mån*) (ord.pris 9.200:-) 2-sits
REA 5.490:- (284:-/mån*) (ord.pris 6.600:-). Pris inkl. 2 decokuddar.

U PP TI LL

LUGANO 3-sits soffa i tyg Forest REA 9.990:- (472:-/mån*) (ord.pris 12.990:-).

REA!

7.690:-

REA 50% RABATT!

(ord.pris 11.690:-)

Svenska Hems butiker är nu fyllda med REA-fynd. Upp till 50% RABATT
på soffor, matgrupper, sängar och mycket mer. Välkommen in!

REA!

7.990:-

EXTRA FÖRMÅNLIGA

(ord.pris 9.490:-)

delbetalningsalternativ
december - januari!
VÄNDBARA PLYMÅER MED DUN & JUSTERBARA BEN!

10 ÅRS GARANTI!

SMART 3-sits i tyg Atlas grå eller blå REA 7.990:- (389:-/mån*) (ord.pris 11.690:-).
Vändbara sitt- och ryggkuddar med duntopp. Justerbara ben i metall.

IVORY 3-sits med formgjuten pocket i sits - 10 års garanti!
Välj tyg Deli eller Delight REA 7.990:- (389:-/mån*) (ord.pris 9.490:-).

1.000:-

REA!

5.995:-

RABATT

(ord.pris 8.865:-)

PÅ VALFRI BYRÅ!

EMILIA matgrupp i vitlack. Bord + 6 stolar 1.000:- EXTRA RABATT!
PAKETPRIS 6.995:- 5.995:- (305:-/mån*) (ord.pris 8.865:-) Tilläggsskiva 495:(ord.pris 595:-). Välj mellan tyg- eller träsits.

20%
RABATT

20% RABATT PÅ VALFRI DREAM & DREAM ROYAL SÄNG!
Prisexempel: DREAM ROYAL kontinentalsäng 180x200 cm med bäddmadrass
Dream Royal Latex REAPRIS fr 14.792:- (672:-/mån*) (ord.pris 18.490:-).
Pris exkl. gavel.

15% RABATT PÅ VALFRITT TIMELESS BORD!
Prisexempel: TIMELESS matbord i vit laminat och svartmålad kant REAPRIS 9.925:(ord.pris 11.680:-).

SANDÖ byrå i vitlack och grå topp. 1.000:- RABATT PÅ VALFRI BYRÅ 4.990:(264:-/mån*) (ord.pris 5.990:-). Välj mellan 4+3 lådor eller 4+2 lådor!

LÄTT ATT BÄDDA KUDDARNA SITTER KVAR!

REA!
BÄDDSOFFA

6.990:-

BÄDDSOFFA

(ord.pris 9.990:-)

ZARA bäddsoffa i tyg Platina, längsbäddad REA 6.990:- (347:-/mån*)
(ord.pris 9.990:-). Pris inkl. 2 st bäddmadrasser och 2 st decokuddar!

VERA bäddsoffa i tyg Emma, framåtbäddad REA 9.990:- (472:-/mån*)
(ord.pris 14.490:-) Köp tillhörande prydnadskuddar i samma tyg i polyeter eller dun!

ADRESS
Danska vägen 96
416 59 GÖTEBORG
TELEFON
031-519550

ÖPPETTIDER
Mån-Fre: 10-18
Lör: 10-16
Sön: 11-16

Gäller till och med den 29/1 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar.
*Delbetalning beräknat på 24 mån inkl. delbetalningsavgift på 35:-/mån och uppläggningsavgift på 495:- Den effektiva räntan är 8,31% vid ett köp på 15.000 kr.
Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Jag tar en sväng på bankspåret
God fortsättning på 2017 vill jag önska er alla läsare.
Jag har ju sedan många år en spalt i Örgryte&Härlanda
Posten under rubriken ”På Spåret” där jag bland annat
bevakar Friluftslivet i vårt närområde. Framförallt då
Delsjöterrängen men ett och annat nedslag har det även
blivit utanför området och fler sådana lär det bli framöver även om just Delsjöområdet ligger mig varmast om
hjärtat.

I

nnan dess hade jag under cirka tio år en privatekonomisk spalt i tidningen när jag jobbade och var chef för
SEB:s kontor på St Sigfridsplan i Örgryte. Och det blev
ju några år, närmare bestämt cirka 30 år.
Många gånger stöter jag på gamla kunder och bekanta när
jag är ute och motionerar i Delsjöområdet vilket alltid är lika
trevligt. Allt som oftast blir det en hel del bankfrågor. Tiderna
ändras ju och många av våra banktjänster har utvecklats på ett
fantastiskt sätt. Jag tänkte som ”senior bankman” dela med
mig av några goda råd som jag själv har haft nytta av som
pensionär. Ett bra sätt att skaffa mer information och kunskap
är att gå in på respektive banks hemsida. Och kom ihåg. Det
är aldrig försent att ta del av ny information och upptäcka nya
tjänster
Förmodligen har du redan själv upptäckt fördelarna med
många av mina förslag. Men jag vill ändå slå ett slag för ett
antal av dem även om det inte är några nyheter. Vid en del
av mina samtal har jag förstått att det är många som inte har
skaffat flera av de bra banktjänsterna som gör det lite enklare
för dig.
De allra flesta tjänsterna jag skriver om känner jag väl till
från min tid på SEB men de flesta bankerna har säkert motsvarande tjänster så fråga din rådgivare vad som gäller i din
bank om du inte är kund i SEB.
Internetbanken ger dig entré till en
personlig kontakt med banken dygnet runt
Ja, så är det faktiskt. SEB:s telefonbank (700 anställda) har
öppet dygnet runt årets alla dagar vilket också gör det lätt att
komma ihåg deras telefonnummer 0771-365 365. För att

SALONG

LILLKULLE 24
Klippning
pensionär/student
Permanent
Färgning

200:399:299:-

Gör ocKså hembesöK För KliPPninG!
Fri parkering

Varmt välkomna!

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
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komma i kontakt med dem och för att kunna identifiera dig
får du en så kallad Digipass. Det är en personlig säkerhetsdosa
som du använder för att ta fram slumpmässiga engångskoder.
Koderna använder du tillsammans med ditt personnummer för att identifiera dig när du till exempel skall logga in
på internetbanken eller signera räkningar eller när du ringer
till dem för att få svar på någon fråga eller bli coachad så att
du kommer rätt och vidare. Internetbanken och Digipassen
har du säkert redan men om du inte har tjänsterna så se till
att skaffa dem snarast. Digipassen hämtar du på bankkontoret och koden, för att ”öppna” den, får du själv
bestämma.
Räkningarna
Här finns det en hel del alternativ. Antingen
kan du betala dem, hemma i lugn och ro via
Betalservice och skicka in räkningarna till
banken i ett portofritt kuvert men det absolut
vanligaste idag för de som har tillgång till
en dator är att betala räkningarna via Internetkontoret. Har du dator men inte skaffat
internetkontoret så rekommenderar jag att du
gör det. Det är mycket enkelt och smidigt att
hantera tjänsten och kör du fast så ringer du till
Telefonbanken och får stöd och vägledning.
Många företag är anslutna till Autogiro vilket
innebär att företaget, efter ditt medgivande, kan
hämta beloppet från ditt ”räkningskonto” varje
månad. Självklart kan du ta bort medgivandet när du så
önskar.
Kontanter
Som du säkert noterat och känt av så har kontanthanteringen
minskat rejält de senaste åren. Själv har jag hanterat det
genom att ha en ”lämplig” summa i kontanter i plånboken
och sedan använder jag mitt kort ”överallt”. När ”plånbokspengarna” tar slut fyller jag på plånboken genom ett uttag
från någon Bankomat.
Bankerna erbjuder ju två olika slags kort. Ett som är
kopplat till ditt bankkonto (betalkort) där beloppet dras efter
varje köp, kanske det vanligaste kortet. Men sedan skulle jag
också vilja slå ett slag för ett bra komplement, nämligen Betal/
kreditkortet. När jag använder det kortet får jag en räkning på
alla månadens affärer som sedan skall betalas senast nästföljande månad. D v s på alla köp i januari får jag en faktura
på i början av februari som sedan skall betalas sista februari.
Då kan du också kontrollera så att alla uttag är ”rätt”. Också
riktigt bra om man köper över ”nätet”, för att kontrollera köp
o restaurangbesök under utlandsresan till exempel. Det finns
en del ytterligare förmåner som t ex olika försäkringsskydd
etc. Här får du kolla med din bank vad som gäller för ”din”
bank och respektive kort. Kolla också kostnaderna för de olika
korten. Ett annat bra tips är att ha olika kortföretag på korten.
På det ena Visa och det andra till exempel Master Card.

en e-legitimation för datorer. Du använder den för att enkelt
logga in och legitimera dig på internetbanken och många
andra e-tjänster. Bland annat hos Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan med flera.
I SEB:s fall behöver du ha ett Bankkort Visa med texten
BankID på baksidan. Förmodligen har du redan ett sådant
men kolla så att det står just BankID på baksidan av kortet.
Saknar du ett sådant så gå in till t ex kollegorna på St Sigfridsplan eller ring telefonbanken för att beställa ett nytt kort.
För att använda tjänsten med BankID-kort måste
du också ha en kortläsare till din dator.
Antingen hämtar du den på bankkontoret
eller så beställer du även den på Telefonbanken. Kortläsaren kostar ingenting
för dig som kund. Du behöver också
installera ett par säkerhetsprogram
innan du kan använda kortläsaren. De
vanligaste frågorna om detta finns på
hemsidan under ”Vanliga frågor om
BankID på kort”. Alternativt ringer
du till Telefonbankens datasupport
för att få hjälp med dina frågor.
Swish
Vill du kunna föra över pengar till
andra personer enkelt och smidigt så
skaffar du tjänsten Swish. Då kan du
med telefonens hjälp (iPhone, Windows
Phone eller Android) enkelt skicka över
pengar. Pengarna dras från ditt konto och är
framme hos mottagaren inom bara några sekunder. Lika säkert som en överföring på banken.
Appar
Ja, det är ju något som tillkommit efter min aktiva tid på
SEB. Men även dessa är till stor hjälp och nytta för oss. Ladda
gärna ned SEB:s app för privatpersoner då kan du sköta dina
bankärenden när och var du vill. Du kan signera betalningar
med ditt mobila BankID, göra överföringar, betala räkningar,
titta på den senaste fakturan för dina betal- o kreditkort med
mera. Ja, det mesta går att göra vid SEB-appen. Mobilen
är det enda du behöver eftersom du loggar in och utför alla
tjänster med ditt mobila BankID.

Ja, vilken fantastisk utveckling det har varit under ett antal
år.
Jag minns mycket väl när banklokalen var smockfull vid
månadsskiftena för att inte tala om årsskiftena där nästan
all tid gick åt till att hjälpa kunderna med att betala sina
räkningar och andra liknande ärenden. Nu är det nästan inga
sådana besök utan personalen kan ägna den mesta tiden åt att
kontakta och ta hand om kunderna och ge bra rådgivning.
Dra dig inte för att ta en kontakt med din bank för översyn
och genomgång av dina bankaffärer som sparande, konton
etc. Alltid bra med en sådan genomgång i början av året
dessutom.
Mobilt BankID
Är det nu några av tjänsterna som jag har beskrivit som
En e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Om du
du inte har eller vill fråga mer om så kontakta banken och
skaffar dig ett mobilt BankID kan du logga in och legitimera
diskutera vad som är bra för dig. Varför inte börja med att
dig på internetbanken och många andra e-tjänster. Bland
komplettera med en tjänst i taget. Du skall veta att mina
annat hos Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäktidigare kollegor på St Sigfridsplan med
ringskassan m fl ställen. Också enkelt att
PÅ SPÅRET
nöje står till tjänst och att du även kan slå
använda när du betalar räkningarna.
med Stig Andersson
Telefonbanken en signal för att få hjälp.
– som håller koll på
Eller kontakta din rådgivare på den banken
BankID
friluftslivet för oss
där du är kund.
Se till att du har ett BankID-kort vilket är
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Olskrokstorgets juvel på väg m
Som tolvåring sålde Michael Wrange sin
första puderdosa i silver. Sedan dess har
han och Wranges både sålt och upplevt
desto mer.
Men det började redan i Strömsund för
över 100 år sedan.

Sedan 1982 har Wranges funnit i hörnet på
Redbergsvägen och Hökegatan, men deras
historia på torget går ännu längre tillbaka.
Det var nämligen i januari 1918 som Wranges
öppnade på Olskrokstorget för första gången.
Snart 100 år sedan.
Efter att verksamheten funnits på olika
adresser runtom i stan kom man alltså tillbaka
till Olskroken i början på 80-talet.
Men historien börjar ännu tidigare.
– Min farfar lärdes upp av sin farbror som
hade en butik i Gamla stan i Stockholm. Han
hade även en butik i Strömsund som inte gick
särskilt bra och farfar fick förfrågan om att
flytta dit och så småningom ta över butiken,
berättar ägaren Michael Wrange när vi sätter
oss ner i den rymliga butiken.
Michaels farfar gjorde ett gott jobb med
butiken i Strömsund. Så pass bra att han inte
fick ta över den. För nu ville inte farbrodern
släppa den.
– Då annonserade han om att köpa en butik
och så kom det sig så att han köpte en butik
här i Olskroken. På den tiden tog det en vecka
att åka tåg från Strömsund till Göteborg, så
det var en lång resa.
Resan som farfar Wrange startade i Strömsund pågår fortfarande och en som varit med
länge är barnbarnet och numera ägaren, Michael Wrange. Som tioåring började han att
vika kartonger för matsilver, vilket det på den
tid var stora leveranser utav.
– Jag frågade farfar om jag inte fick vika
såna kartonger och tjäna några extra kronor.
Sen när jag var tolv år sa farfar en jul att nu får
du går ner och expediera, säger Michael och
fortsätter:
– Det första jag sålde var till en gammal farbror, tyckte jag då men det var han säkert inte
alls. Så sålde jag en puderdosa i äkta silver som
kostade 58 kronor. Jag var jättestolt då.
Sedan dess har han sålt desto mer.
Under gemmoligistudierna (läran om
ädelstenar) på universitet kom möjligheten att
ta över efter farfar och sedan hösten 1972 är
Michael den Wrange som står som ägare.
– Vi har egen verkstad med tre guldsmeder.
Dels en egen kollektion som vi kallar Wrange
design. Sedan kan vi tillverka om du kommer
in med en idé, kanske har du ärvt ett smycke

som du vill göra om eller att du vill göra en
vigselring som är lite speciell med egna idéer
och influenser. Då blir det ett dubbelt minne.
Michael själv jobbar inte längre i verkstaden
men ritar förslag och tar fram alla stenar, och
så syns han så klart till i butiken.
– Det roligaste är att den ena dagen inte är
den andra lik. Du får utmaningar av kunderna
som hittar på grejer och kommer med förslag.
Du träffar kunder alla är väldigt trevliga och
goa. För ska man in och köpa en present, antingen till sig själv eller någon man tycker om,
så gör man det utav glädje.
Han har hunnit bli 68 år och har själv barnbarn. Frågan är om det också blir någon av
dem som tar över stafettpinnen framöver.
– Jag har en dotter, som inte kommer att ta
över, för hon är psykolog och jobbar som klinikchef. Hon har i sin tur tre döttrar och den
äldsta, som är tio, har sagt att hon vill nog bli
guldsmed, men jag vet inte om jag orkar hålla
på så länge, säger Michael och skrattar.
Skulle det bli så har hon två år på sig att sälja
sin första puderdosa.
– Det har du rätt i, skrattar Michael och til�lägger:
– Men det kanske får bli snusdosa istället för
puderdosa. Det är inte många som köper en
puderdosa idag.

Utanför butiken börjar snön falla relativt
ihärdigt den här januaridagen som är nästan
på dagen 99 år sedan Wranges öppnade i Olskroken. Och även om marken börjar färgas vit
lär snön inte få fäste i det milda vinterklimat
som råder i Göteborg. Annat var det under
den beryktade snöstormen november 1995,
minns Michael.
– Vi hade stängt hela fredagen men öppet
på lördagen och det måste vara första och enda
gången det stod tio par skidor mot fönstret
här. Folk hade åkt skidor för att komma och
handla.
Det fanns även ett par som var extra glada
att Wranges trotsade snön och hade öppet den
där snöiga lördagen.
– Jag hade en kille som ringde på fredagseftermiddagen då vi hade stängt som var lite
smått panikslagen. Han skulle gifta sig på lördagen men hade glömt att hämta ut ringarna.
Men vi öppnade ju på lördagen så det gick ju
bra.
Snön lär troligtvis inte slå till med samma
kraft än på ett tag, men förälskade par finns
det så klart fortfarande gott om.
Det märker man på Wranges inte minst i
mitten på februari…
Olof Lidh

Vi på

Alla hjärtans dag – smycken, förlovningar och choklad
n Först på 1960-talet började man fira den
14 februari i Sverige som Alla hjärtans dag.
Det var dock på 90-talet som firandet tog fart
ordentligt. Ofta vill vi uppmärksamma vår
partner med antingen blommor eller choklad.
Faktum är att försäljningen av chokladpraliner
12

ökar med 90 procent under Alla hjärtans dagveckan. För Wranges lär det också bli mer att
göra. Smycken är också en populär gåva och
inte sällan går en partner ner på knä den 14
februari. Februari är nämligen den näst mest
populära månaden för frierier.
ÖHP

Ol
krokes-n

KLASSISK MARK. Michael Wrange i butiken
på Olskrokstorget där
klassiska juveleraren med just namnet Wranges huserat sedan 1982.
Men det hela började för snart 100
år sedan – på just Olskrokstorget.

Foto: Olof Lidh
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mot första 100 KOM I FORM
MED OSS!

GYM, BAD, KONDITION
OCH GRUPPTRÄNING

299
KR/MÅN 12 MÅN AG
Ord. pris 499 kr

BAD PÅ ÅBY SIMHALL
INGÅR I PLATINAKORTET!
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
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Det rytmiska Munkebäcksfyndet

Jag visade ett skivomslag av gulaktigt
beige papp. Där stod i rött ”AKTIVs
Radio, Redbergsplatsen”.
Det fanns tider då artistens namn inte
stod på fodralet, men butikens namn
framhölls tydligt och snyggt. Denna plattan köpte någon på Redbergsplatsen för
så där sextio år sedan, sa jag.
– Jag har så mjöliga händer, sa Agneta.
Håll upp skivan igen, får jag se.

RÖRANDE. Jazzplattan som tillhört en
idrottslärare på Munkebäck dundrade
förmodligen ut i gympasalen. Smått rörd,
men på ett mer orörligt sätt, kunde man väl
också bli av romantiken i ”Evas Kalender”.

Foto: Alice Radomska

ning plus idolfakta, horoskop och lite
enkel poesi.
– Jag har hört sägas, sa jag, att hos
Sveriges Radio är det bara Stockholm
och i någon mån Kristianstad och
Umeå som har vinylskivor kvar i arkiven. Göteborg har inte på länge haft
en enda. Allt är datoriserat. En artist
som gästar radion för att bli intervjuad
kan väl nästan inte få välja spelning av en
annan av sina låtar än den som för dagen är
laddad i datorn.

A

gnetas lillsyrra Eva skulle lysa
upp mitten av trista januari genom
att fylla 51, så i det halvgamla köket
i Kärralund lät vi degen till brytbröd jäsa i
fyra längder. Minst en halvtimme jäste de
på plåten, innan de åkte in i ugnen, där
vi innan dess i 25 minuter skulle grädda
en blåbärskaka. Jag stressade en smula,
rörde smör och socker vitt och poröst och
tillsatte under omrörning ett ägg i taget.
Mjöl, bakpulver, upptinade blåbär och
grädde stod Agneta beredd med.
– Tänk att Bill Haley var igång redan
på de stela 78-varvsskivornas tid, log Agneta
och gav skivan ännu en titt, där jag på köksstenkakor. Men man minns ju att föräldrar
bordet hade ställt den lutat mot blomvasen.
och andra spelade sådana hemma.
”See You Later, Alligator” måtte varit bland
Hon nämnde att familjens grammofon
det sista som kom ut på 78-varv, då mot slukring 1975 varit en platt liten Philips med tre
tet av 50-talet när singlar, EP och LP av vinyl
stycken hastigheter, 33 varv i minuten för LP,
väl redan tagit över och skivomslagen blev
lockande med artistbilder på. Hör man denna 45 för singel och så dessa 78 varven.
Hennes farsa kollade sällan, utan spaken
eller hans ”Rock Around the Clock” på radio
stod ofta på fel hastighet –
är det förstås i återutgåva på
BETRAKTELSER
den som Agneta hade spelat
CD, sa hon.
av Alice Radomska
ABBA i vinyl på – när han
Agneta och jag är inte
skulle höra sina knastriga
gamla nog att i radiobuti- – författare
dixieland-plattor.
ker nånsin ha sett 78-varvs och konstnär

Det doftade varmt av kakan i ugnen. Och
en ossoboco på lammkött för åtta pers blev i
två stycken stekpannor lagom för en så ojämn
födelsedag.
Denna gången hade jag inte glömt att torrt
vitt vin skulle i pannan och tomaterna skulle
vara krossade!
Och som komplement till den ”riktiga”
presenten fick en Eva som är född 1966
förstås ett välaktat ex av storsäljande ”Evas
Kalender 1966” med dåtida tips om kärlek,
frisyrer, nattlinnen, hudvård, nätstrumpsvirk-

– Det kan stämma, sa Agneta, för när
min brorsdotter praktiserade hos radion vid
Delsjövägen en vecka, det kan ha varit 2006
eller 2007, så var det precis då som varenda
stenkaka och vinylare fraktades bort.
– Inte till soptippen väl? utbrast jag.
– Njae, nää... en intresserad radioreporter
fick välja och vraka och ta vad han ville, tror
jag, och det mesta som blev över av rock,
pop, reggae, disco, schlager och modernare
jazz kördes sedan huller och buller till Svenskt
Rockarkiv, neråt Småland, som lär ha fått någon statlig slant för att registrera och bevara,
mindes Agneta lite vagt att flickan berättat.
Dragspel, visor och wienervals fick möjligen
andra magasinera. Radion gjorde sig av med

Nu kan du få hjälp
med TV - Data- och
IT-utrustning
Vi hjälper dig t. ex. med:
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Datorer, läsplattor, smartphones
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Skrivare, Wi-Fi-utrustning
Mediaspelare, Apple TV
Felsökning

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
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rena Da Capo-materialet.
Jag såg mig lite oroligt omkring:
– Du milde. Hoppas inte Eva kommer tidigare
hem från jobbet och ser hur vi stökat till det här
i hennes kök. Hon som är sån pedant, det får du
medge, och som inte låter minsta lilla dammkorn slå
sig till ro.
– Dammkorn, log Agneta. Torps Livs här i Kärralund hade ju sällan annat än mat men förstås diskoch tvättmedel och borstar. En liten tid hade dom
pyttesmå borstar för grammofonskivor, där borsten
liksom sög åt sig dammet. Sedan rensade man med
ett enkelt fingersnäpp borsten ute på balkongen.
– Du, sa jag. I år blir det sjutti år sen dom rev själva
kåken Kärralund. Du vet att vi har deras prydliga
inventarielista från 1939 i lokalen vår, va?
– Jo, log Agneta. Tänk vad du är göteborgsk, ofta
mer än vi som är födda och uppväxta här. När var det
som du kom från Warszawa med en resväska i varje
hand, medaljerna i innerfickan och dom skitdyra
tävlingsskridskorna hängande i ett snöre om halsen?
– 1980, sa jag. Men vad var det för kuvert du ville
visa mig, nu när vi har torkat oss om händerna?
Jo, Agneta tog mig in i Evas prydliga sovrum, där
det på skrivbordet låg en bunt små kuvert med ordet
”Recept” sirligt i blått och så med texten ”Apoteket
Trasten, Sanatoriegatan 13, 416 53 Göteborg” och
telefonnumren. Agneta sa att de verkade vara från
mellankrigstid. Jag gjorde henne aningen besviken
med påpekandet att postnummer fanns väl inte före
1969.
– Men Apoteket Trasten, sa jag... får mig bara att
tänka på Munkebäckstorget.
– Det flyttade till torget med tiden, sa Agneta. Det
jag ville kolla i vårt bildarkiv senast, sa hon, var ifall
vi har Trasten på bild, men det verkar inte så. I stället
fanns där en bild på Sanatoriegatan 15, strax intill,
med Kålltorps Radio & TV och ett kondis som namnet skymdes på, för på fotot kör Postens gulsvarta
Volvo Duett förbi precis framför.

Det fanns, tillade hon, ett rart litet apotek, Strutsen, i ett litet hus långt bort på Delsjövägen också.
Och bortanför, nästan helt framme vid Sankt Sigfrids
Plan låg Jakobsdals konditori. Men, sa hon och tittade på min plastkasse på hallgolvet. Du har ju fler
gamla skivor! Har du fyndat, utan att säga nåt?
– Rescue Missions loppis i Mölnlycke, log jag. Du,
kolla på denna gamla LP:n.
– En tydligen amerikansk jazz-LP... Ray Conniffs
”This is My Song”, sa Agneta med ett lite frågande
uttryck.
Jag visade ivrigt att baksidan av omslaget är stämplad av ”Gymn.dir. Bengt Malbert, Träringen 32A” i
Björkekärr:
– Och titta nu här! Inuti skivomslaget ligger en
bunt på 27 maskinskrivna A4-sidor. Inte i kopia utan
i original av Bengt Malbert själv, det är Munkebäcksgymnasiets IF:s historik!
Tänk, tillade jag, om någon på loppisen hade
plockat ur och slängt bunten! Den börjar vid läsåret
1964-65 och är daterad den 15 juni 1983.
– Hupp, sa Nettan, här ramlade ur ett litet märke,
av tyg.
– Javisst. Munkebäckgymnasiets IF:s märke, designat av en Pia Bergström, enligt vad som framgår av
berättelsen, upplyste jag och kände mig mycket påläst
(fast jag bara råkat läsa detta just i början).

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA
Björkekärr

Barndans • Barnbalett
Dansmix • Dansaerobics
Klassisk balett
Barn | Tonår | Vuxna | 65+
Nybörjar- och fortsättningsgrupper

Kan elever från något annat gymnasium i Sverige
ha rest och tävlat så mycket på kontinenten som
Munkebäck gjorde under läraren Bengt Malberts ledning? Fri idrott, gymnastik, basket, fotboll, simning,
hockey, bordtennis, nästan rubbet!
– Wow, sa Agneta. Kusin Marie gick på Munkebäck och var synnerligen kvick och längdhoppig av
sig. Och reste, det vet jag att hon...
– Men, avbröt jag, i själva gymnastiken när det inte
var bollspel och sånt, så använde sig Malbert oerhört
mycket av musiken. Denna skivan kan ha dundrat ur
högtalarna i Munkebäcks gympasal. Skolan är riven,
Den 15 april bytte den offentliga primärvården
Den 15 aprilibytte den offentliga pri
men skivan, den är det vi som har!

www.barndans.nu
agneta.bank@telia.com

0738-09 51 11

Västra Götalandsregionen namn tillVästra
Närhälsan.
Götalandsregionen namn till
Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.
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Närhälsan
Björkekärr
Närhälsan
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VID aKUTa
AKUTA BEsVär
BESVÄR KVÄLLAR
NärhälsaN
Olskroken
Närhälsan Olskroken
OCH
HELGER
Stabbegatan
Torpavallsgatan
Lillkullegatan
Redbergsvägen
KVällar
OCh hElGEr
Stabbegatan2B2B
Torpavallsgatan99
Lillkullegatan21
21
Redbergsvägen 66
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
08.00–17.00
Öppet:
Öppet:
NäRhäLSaN
Gamlestadstorget
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Öppet:mån–fre
mån–fre08.00–17.00
08.00–17.00 Närhälsan
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BESVÄR
KVÄLLAR
Närhälsan
Björkekärr
Torpavallen
Närhälsan
Torpavallen
Ekmanska
Närhälsan Ekmanska
Olskroken
Olskroken
Gamlestadstorget
Rådgivning
och
Rådgivning
och
Rådgivning
Rådgivning
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031-345 06
51tidsbokning:
031-747 81
00tidsbokning:
031-747 92och
60 tidsbokning:
031-345 04och
00 tidsbokning:
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HELGER
Stabbegatan
2B 9
Torpavallsgatan
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219 031-747
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bjorkekarrvardcentral
torpavallenvardcentral
DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:
narhalsan.se

Vardagar 9-16
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Blir 2017 året då
räntorna vänder uppåt?
2017 kan bli året då trenden mot lägre räntor bryts. Boendekostnaderna kan komma att vända uppåt och vi har stora ekonomiskpolitiska händelser framför oss. Dags att ta ett helhetsgrepp om
privatekonomin och rusta den för ett händelserikt 2017.

A

Foto: Stig Andersson

BOSTADSKOLLEN
Nyfiken på vad grannen fick för sin lägenhet? Jo, liiite – men bostadskollen visar ju också vilken prisnivå bostäderna i ditt område går för och det kan ju vara bra att ha koll på läget. Uppgifterna gäller försäljningar från
den 1 december och visar slutpriset samt kvadratmeterpriset (för lägenheterna).
Källa: www.booli.se

Örgryte
Anders Zornsgatan 21E
Bagaregårdsgatan 8B
Barrskogsgränd 13
Drakenbergsgatan 41
Gustavsplatsen 1K
Karlagatan 34C
Kobergsgatan 19
Kobergsgatan 25
Kärralundsgatan 65B
Ostgatan 20
Ostgatan 6
Persgatan 10A
Smörgatan 104
Sofiagatan 50D
Stafettgatan 4B
Stavhopparegatan 5A
Stenströmsgatan 14B
Stockholmsgatan 40
Stockholmsgatan 40K
Storkgatan 2B
Storkgatan 4C
Sulitelmagatan 1A
Waernsgatan 2B
Wrangelsgatan 2B
Wrangelsgatan 6

Lägenhet i Örgryte
Lägenhet i Bagaregården
Villa i Örgryte
Radhus, Göteborg
Lägenhet i Bagaregården
Lägenhet i Lunden
Lägenhet i Strömmensberg
Lägenhet i Strömmensberg
Lägenhet i Kärralund
Lägenhet i Kallebäck
Lägenhet i Kallebäck
Lägenhet i Östra Centrum
Lägenhet i Örgryte
Lägenhet i Strömmensberg
Lägenhet i Örgryte
Lägenhet i Örgryte
Lägenhet i Kålltorp
Lägenhet i Bagaregården
Lägenhet i Bagaregården
Lägenhet i Bagaregården
Lägenhet i Örgryte
Lägenhet i Strömmensberg
Lägenhet i Örgryte
Lägenhet i Lunden
Lägenhet i Örgryte

2 800 000 kr
2 515 000 kr
10 600 000 kr
7 000 000 kr
2 570 000 kr
4 400 000 kr
1 985 000 kr
2 800 000 kr
3 900 000 kr
2 575 000 kr
2 150 000 kr
2 140 000 kr
3 550 000 kr
2 515 000 kr
2 010 000 kr
2 750 000 kr
3 375 000 kr
4 050 000 kr
4 700 000 kr
2 675 000 kr
2 570 000 kr
2 950 000 kr
4 450 000 kr
2 920 000 kr
2 575 000 kr

54 902 kr/m²
69 668 kr/m²

Härlanda
Ahrenbergsgatan 13A
Trea om 81 m², 1 tr
Björkebergsstigen 5
125 m² + 55 m²
Bromeliusgatan 14E
Tvåa om 50 m², 1 tr
Fräntorpsgatan 80
Etta om 40 m², 2 tr
Gyllenstensgatan 1
Tvåa om 60 m², 1 tr
Härlandavägen 13
Tvåa om 58 m², 1 tr
Lådämnesgatan 15
Trea om 57 m², 1 tr
Lådämnesgatan 7
Tvåa om 55 m², 3 tr
Munkebäcksgatan 23G 73 m² + 19 m²
Poppelmansgatan 36
152 m² + 85 m²
Runiusgatan 18
Trea om 74 m², 2 tr
Skärhamnsgatan 16		
Skärhamnsgatan 18		
Skärhamnsgatan 20		
Skärhamnsgatan 22		
Skärhamnsgatan 24		
Skärhamnsgatan 26		
Skärhamnsgatan 30		
Skärhamnsgatan 32		
Solrosgatan 2B
Etta om 36 m², 3 tr
Stabbegatan 12
Trea om 65 m², 2 tr
Stabbegatan 97
Etta om 30 m²
Träringen 35
Tvåa om 54 m², 3 tr
Träringen 53
Tvåa om 54 m², 2 tr
Träringen 73
Tvåa om 55 m², 1 tr
Töpelsgatan 10B
Tvåa om 39 m², 2 tr
Uttervägen 2
158 m² + 64 m²
Utåkersgatan 12B
54 m²

Lägenhet i Munkebäck
Villa, Göteborg
Lägenhet i Munkebäck
Lägenhet i Fräntorp
Lägenhet i Östra Centrum
Lägenhet i Östra Centrum
Lägenhet i Östra Centrum
Lägenhet i Östra Centrum
Radhus, Kålltorp
Villa, Göteborg
Lägenhet i Östra Centrum
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Lägenhet i Östra Centrum
Lägenhet i Björkekärr
Lägenhet i Björkekärr
Lägenhet i Östra Centrum
Lägenhet i Björkekärr
Lägenhet i Björkekärr
Lägenhet i Östra Centrum
Villa, Göteborg
Lägenhet i Kålltorp

2 960 000 kr
5 440 000 kr
2 430 000 kr
2 250 000 kr
2 860 000 kr
3 235 000 kr
2 650 000 kr
2 410 000 kr
4 480 000 kr
8 250 000 kr
2 900 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr
3 625 000 kr
2 000 000 kr
2 100 000 kr
2 900 000 kr
1 600 000 kr
2 340 000 kr
2 575 000 kr
2 500 000 kr
2 590 000 kr
7 550 000 kr
2 375 000 kr

36 543 kr/m²

Sävedalen
Björkebergsstigen 5
125 m² + 55 m²
Broängsvägen 3
Etta om 40 m², 2 tr
Eneliden 2
178 m² + 125
Fräntorpsgatan 80
Etta om 40 m², 2 tr
Fröjas Backe 1		
Fröjas Backe 7		
Fröjas Backe 12
122 m²
Fröjas Backe 18		
Lilla Trädgårdsvägen 12 141 m² + 103 m²
Lövgrens väg 8
120 m² + 120 m²
Solnedgången 17
132 m² + 17 m²
Tvistevägen 3A
156 m² + 85 m²
Uttervägen 2
158 m² + 64 m²
Västra Fjällvägen 32
165 m² + 33

Villa, Göteborg
Lägenhet i Sävedalen
Villa, Sävedalen
Lägenhet i Fräntorp
Tomt/Mark, Göteborg
Tomt/Mark, Göteborg
Villa, Sävedalen
Tomt/Mark, Göteborg
Villa, Göteborg
Villa, Sävedalen
Villa, Finngösa
Villa, Sävedalen
Villa, Göteborg
Villa, Sävedalen

5 440 000 kr
1 905 000 kr 48 228 kr/m²
6 450 000 kr
2 250 000 kr 56 962 kr/m²
1 005 000 kr
1 005 000 kr
5 710 000 kr
1 105 000 kr
4 500 000 kr
5 430 000 kr
5 250 000 kr
6 400 000 kr
7 550 000 kr
6 775 000 kr

16

Tvåa om 51 m², 1 tr
Etta om 36 m², 2 tr
184 m²
144 m² + 97 m²
Tvåa om 52 m², 2 tr
Trea om 97 m², 3 tr
Etta om 28 m², 1 tr
Tvåa om 57 m², 3 tr
3½ rum om 76 m², 2 tr
Fyra om 86 m², 9 tr
Tvåa om 44 m², 5 tr
Etta om 38 m², 3 tr
Trea om 88 m², 5 tr
Tvåa om 45 m², 1 tr
Etta om 26 m², 2 tr
Trea om 64 m², 3 tr
Fyra om 80 m², 1 tr
3½ rum om 88 m², 3 tr
Fyra om 98 m², 3 tr
Tvåa om 57 m², 3 tr
Tvåa om 57 m², 2 tr
Trea om 68 m², 2 tr
Trea om 68 m², 3 tr
2½ rum, 64 m², 2 tr
Etta om 38 m², 2 tr

49 423 kr/m²
45 361 kr/m²
72 182 kr/m²
49 558 kr/m²
51 316 kr/m²
30 117 kr/m²
48 864 kr/m²
56 316 kr/m²
40 525 kr/m²
56 517 kr/m²
77 308 kr/m²
42 969 kr/m²
42 188 kr/m²
45 866 kr/m²
48 106 kr/m²
47 261 kr/m²
45 406 kr/m²
43 382 kr/m²
65 441 kr/m²
45 625 kr/m²
67 763 kr/m²

48 600 kr/m²
56 962 kr/m²
47 667 kr/m²
55 776 kr/m²
46 491 kr/m²
44 059 kr/m²
39 189 kr/m²

58 333 kr/m²
44 615 kr/m²
53 333 kr/m²
43 333 kr/m²
48 131 kr/m²
45 455 kr/m²
66 410 kr/m²
43 981 kr/m²
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tt påstå att 2016 var ett politiskt och ekonomiskt händelserikt
år känns som en underdrift. På den politiska arenan hände saker
som för inte länge sedan framstod som otänkbara. Storbritannien,
som med Frankrike och Tyskland utgjort kärnan i det europeiska samarbetet, fattade beslutet att lämna EU. USA valde i november en president som
länge varit välkänd för dokusåpor, fastighetsaffärer och yviga uttalanden,
men som aldrig innehaft ett politiskt ämbete. Dessa händelser var lika
oförutsedda som de ekonomiska konsekvenser de förde med sig. Efter en
mycket kortvarig skrämselhicka repade marknaderna överraskande stort
mod och börskurser steg mot nya rekordnivåer. 2016 var också året då
räntorna på många håll sänktes till nya bottennivåer och penningpolitiken
fortsatte i extremt expansiv riktning. För svensk del innebar årets ekonomiskpolitiska cocktail bl.a. hög tillväxt, sjunkande arbetslöshet, fortsatt
stigande bostadspriser och rekordhöga nivåer på både hushållens skulder
och tillgångar.
Kan vi då förvänta oss ett lite lugnare och mer händelsefattigt 2017?
Nej, knappast. Brexitomröstningen har visserligen hållits men den
formella utträdesansökan lämnas in 2017 och det är först då förhandlingarna om villkoren kan börja. Det amerikanska presidentvalet är också över
men det är först den 20 januari som Donald Trump faktiskt tillträder som
president och det är efter det vi får se vilken politik han faktiskt tänker
föra. Till det ska läggas en rad europeiska val (t.ex. i Frankrike, Holland
och Tyskland), bankproblem i både Italien och Tyskland samt centralbanker som ska försöka hitta vägen tillbaks till en normaliserad penningpolitik. Sammantaget gör vi bäst i att spänna fast säkerhetsbältena inför det
ekonomiska året 2017.
Men hur ser då säkerhetsbältet ut för oss som privatpersoner och bolåntagare?
Ja, vi bör t.ex. vara beredda på att den långa resan mot allt lägre räntor
och boendekostnader kan vara slut. 2017 lär dessa kostnader stabiliseras
eller kanske vända uppåt. Riksbanken har visserligen planerat sin första
höjning till början av 2018 men den kan mycket väl komma tidigare.
Och innan den kommer lär de bundna bolåneräntorna redan ha stigit,
en process vi faktiskt redan sett de första tecknen på. Att binda räntan för
åtminstone en del av sina bolån kan därmed vara ett bra sätt att säkerställa
en fortsatt låg boendekostnad och den som vill göra det bör inte vänta
för länge. Men räntan är inte allt. Under 2016 steg de svenska bolåneskulderna till nya rekordnivåer vilket skapat risker. Risken att enskilda
hushåll tagit för stora lån, risken att bostadspriserna överhettas och risken
att konsumtionen och ekonomin i stort drabbas när räntorna stiger. Dessa
risker leder i sin tur till oro hos bl.a. politiker och myndigheter och till
åtgärder (likt amorteringskravet 2016) som kan göra det dyrare att bo och
ha bostadslån. Därför bör man skapa krockkuddar i sin ekonomi, särskilt
om man väljer att ha bostadslånen till rörlig ränta. Ett bra sätt att förbättra
sin privatekonomiska trygghet och frihet är ett regelbundet sparande till
rätt risknivå. Dels buffertsparandet utan risk, dels det långsiktiga sparandet
med högre (men väl spridda) risker och bättre avkastningsmöjligheter. Den
som dessutom håller nyårslöftet att
EKONOMISKT
amortera på sina bolån kan med
med Jan Berger
lugn och nyfikenhet se fram emot ett – kontorschef
händelserikt
på SEB i Örgryte

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!
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– ditt första val i Olskroken
14 februari
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Supergoda belgiska praliner!

Kärleksgåvor!

Haupt
Laktrits

99:-

/ask

Duc d’O

50:Ord.pris

/pkt

99:-

Romeo y Julieta
Cigarrsax &
Cigarrtändare

1.499:Ord.pris 799:-/st

Mozartkugeln

50:-

/pkt

s 139:-

Ord.pri

NYHET
XIKAR X
O
NU I
BUTIK!

!
n
i
n
e
m
Välkom
Redbergsvägen 6 • 031–25 35 37 • Måndag–Lördag 10–18 • www.cigaro.nu

© Ulf Fransson 2013

TRISSLOTTER
I POTTEN

BETALAR

LOCKAR JULHANDELN

LJUS

KILA IVÄG

FRAM

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

BLÅSES

VILLAÄGARE

ETT MÅSTE
TILL
SKINKAN?

GER JULSTÄMNING
FÖR VILLAÄGARE

STARTAR
OFTA
REDAN

Vinnarna meddelas per post.

PÅ

Lös krysset och skicka in det
senast 15 februari till
Örgryte&Härlanda Posten
c/o Vibergs Foto
Olskrokstorget 6
416 65 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”
Eller så besöker du Stefan på Vibergs
Foto och lämnar in det personligen.
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Jan Aktiv på Parkgatan i Göteborg
4 Barbro Janker på Oxledsvägeni
Sävedalen
4 Lars Nilsson på Falkgatan i Göteborg
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NTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

17.00

g

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

ekmanskavardcentral

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN
På vår FÖR
Drop-In vaccinerar vi med
de flesta resevaccin samt
gamlestadstorgetjourcentral
TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Personlig Utveckling
narhalsan.se/ - Behandlingar
narhalsan.se/
Hälsokost
torpavallenvardcentral
• Energiterapi

• Energimassage
DROP-IN
FÖR
• Samtalsterapi
TBE-VACCINATION :
• Samtalsvägledning
Vardagar 9-16
• Helseende vägledning
• Föreläsningar & Kurser

Se vårens alla föreläsningar & kurser på

www.solrosenhalsokost.se

Solrosgatan 5 | Tel. 031-25 32 89
18

Den 1
Västra

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

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

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

Tack
för
ditt
förtroende
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral
narhalsan.se/

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Läs
mer om våra öppettider
Närhälsan Björkekärr
Närhälsan Torpavallen
och
priser2Bpå narhalsan.se
Stabbegatan
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

Örgryte&HärlandaPosten

Närhälsan
Redbergsv
Öppet: må
031-345 0
BVC på Mu

narhalsan.
olskrokenv
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samt över hela Göteborg.

Härlanda 031-21 79 70
Högsbo 031-82 20 90
Lundby
031-22 16 45
I tre generationer
har
Majorna
031-14
97
54
vi på Fjällmans varit

Oskar Fjällman

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

Välkommen på
trygghetsmöte i Örgryte-Härlanda!

ett stöd för anhöriga
i sorg.
Tack vare våra egna
florister, jurister och
transporter kan vi
arbeta omtänksamt
över hela Göteborg.

Kom och träffa kommunpolisen och representanter
från Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning.
Tid: 1 februari kl 17.30-19.30
Plats: Kulturhuset Kåken, Stora Salen
Kålltorpsgatan 2
4 Presentation av stadsdelens brottsförebyggande
arbete, Trygg i Örgryte-Härlanda och lansering
av polisens medborgarlöfte.
4 Information om grannsamverkan
av polisens representant

Oskar Fjällman

Välkommen!
Härlanda
Högsbo
Lundby
Majorna

031-21 79 70
031-82 20 90
031-22 16 45
031-14 97 54

Olskroken
Sävedalen/Partille
Torslanda
Västra Frölunda

031-19 46 90
031-26 55 22
031-92 02 20
031-29 06 36

Läs mer på www.goteborg.se/tryggiorgryteharlanda

www.fjallmans.se

7 000-8 000 personer anmäls försvunna varje år
200-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte

VI
GER
INTE
UPP!
G PEOPLE SWEDEN

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 en
att son
rädda liv.
gon kan uppleva
när en anhörig
försvinner.
En förälder,
en livskamrat,
och inga svar
finns.
Stöd
Missing

People Sweden genom att swisha din gåva till

123-691 95 00

PS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det
kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
ll där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillatt rädda liv.

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

svunna varje år
nsats

s förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
www.missingpeople.se
fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!

OV AV PENGAR
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a (fordon m.m.)
öugglor m.m.)

Örgryte-Härlanda

Nämndsammanträde
Tisdag
7 februari
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.

Kommande möten 2017
28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september,
31 oktober, 28 november, 19 december

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

Örgryte&HärlandaPosten
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Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031-761 62 00.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Tips att göra på februarilovet
Kålltorps Fritidsgård
Årskurs 6-9: Fiske Film Kreativ
verkstad och turneringar
Måndag
kl 15.00–21.00
Tisdag
kl 10.00–15.00
Onsdag och torsdag
kl 15.00–21.00
Fredag
kl 15.000 21.30
Plats: Kålltorps Fritidsgård. Virginsgatan
13, 41654 Gbg tel 031 365 52 51.
För mer information: www.goteborg.se.
www.facebook.com/kalltorpsfritidsgard.
www.instagram.com/fritid416
Kulturhuset Kåken
Fånga Pokémon
Ålder: 8–12 år
Under en eftermiddag på sportlovet ses
vi och byter Pokémon-kort, pysslar och
fikar i äkta Pokémon-anda. Tävla om
fina vinster och testa dina kunskapar i
Kåkens Pokémon-quiz!
Tisdag 14/2 kl 13.00 och 14.00
Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2
Fri entré. Begränsat antal platser.
Föranmälan: 031-365 50 60 eller på
www.goteborg.se/kaken

Spårvagn nr 3, Hpl: Stockholmsgatan
Workshop; Nycirkus
Ålder: 8–10 år
Innanför Stora Salens röda portar
bjuder nu Cirkus Unik på en spännande
sportlovsupplevelse utan dess like! Med
fokus på glädjefyllda aktiviteter som
stärker gruppsamarbete och ökar självkänslan lär du dig sådant som akrobatik,
pyramidbygge, jonglering och mycket
mer, tillsammans med kunniga instruktörer. Här får du utmana dig själv och
lyckas med något som du inte trodde att
du kunde – det garanterar vi!
Onsdag 15/2 kl 16.00-17.30
Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2
Fri entré. Begränsat antal platser.
Föranmälan: 031-365 50 60 eller på
www.goteborg.se/kaken
Spårvagn nr 3, Hpl: Stockholmsgatan
HHH
Bibliotekets öppettider:
Måndag–Fredag10-19
(självservice 08.30-10.00)
Lördag–Söndag11–16

KYRKFÖNSTRET

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

www.nordengarden.se

Familjekväll/After Work
Måndagen 13/2 kl.17.00–19.00
Scrapbooking/pyssel & fika för alla åldrar!
Söndagen 26/2 kl 18.00–20.00
Spännande musikquiz med fika för alla åldrar

Barn och ungdomsaktiviteter
Måndagar 17.00–18.30
Pysselverksamhet för unga, 7–13 år
Onsdagar 17.00–19.00
Varannan onsdag med start 25 januari
Digitala spel för unga, 10–14 år
Torsdagar 19.00–21.00
Fritidsgårdshäng för unga från 15 år
Fredagar 17.00–18.30
Fredagsmys med tävlingar och häng för unga, 12–16 år

Sportlovsaktiviteter, vecka 7
Torsdag kl 18.00–20.30
Disco för unga, 7 till 13 år
Tisdag, Onsdag, Torsdag 10.00–15.00
Dagkollo med massor av roliga aktiviteter
för unga, 7–13 år
Lördag–söndag kl 10.00–15.00
Sportlovsläger för unga 7 - 13 år
Mer information se goteborg.junis.org
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
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Björkekärrs församling
Söndag 29 januari
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Ragnar Olinder
Tisdag 31 januari
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson
Söndag 5 februari
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Björn Nilsson
Tisdag 7 februari
19.00 Veckomässa Taizé med förbön,
Björn Nilsson
Söndag 12 februari
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Ragnar Olinder
Tisdag 14 februari
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar
Olinder
Söndag 19 februari
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Daniel Sandén
Tisdag 21 februari
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson
Torsdag 23 februari
19.00 Kvällsgudstjänst med mycket tid
för tillbejdan i lovsång och bön.
Johan Reftel predikar och Jan
Jidsten med team leder lovsången
Söndag 26 februari
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Ragnar Olinder
16.00 Eftermiddagsgudstjänst, Ragnar
Olinder
Bön varje vecka
tisdag–fredag kl. 8.30-9.00.
För mer info om församlingens
verksamheter:
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Härlanda kyrka
Söndag 29 januari
11.00 Söndagsmässa, Gripenby, Mårdbrink, Löfdahl
18.00 Lutherfilm med pubkväll, Gripenby
Onsdag 1 februari
18.30 Vardagsmässa, Gripenby, Lindström
Söndag 5 februari
11.00 Söndagsgudstjänst med dopfest,
Rubenson, Molin, Ericson
18.00 Sinnesrokväll
19.30 Sinnesrogudstjänst
Onsdag 8 februari
18.30 Vardagsmässa, Gripenby, Lindström
Torsdag 9 februari
09.00 Morgonmässa
Söndag 12 februari
11.00 Söndagsmässa, Helander, Lindström, Löfdahl
Onsdag 15 februari
18.30 Vardagsmässa, Gripenby, Lindström
Söndag 19 februari
11.00 Söndagsmässa med reforma-

Aktuell figur på Kålltorps Fritidsgård
under sportlovsveckan.

annons@ohposten.se
tionsfokus, Rubenson, Gripenby,
Lindström
Onsdag 22 februari
18.30 Vardagsmässa, Gripenby, Lilja
Torsdag 23 februari
09.00 Morgonmässa
Söndag 26 februari
11.00 Söndagsmässa, Gripenby, Molin

Örgryte nya kyrka
Torsdag 26 januari
18.00 Reflex-mässa, Jutvik, Persson
Torsdag 2 februari
18.00 Reflex-mässa, Lönnblad, Hildén
Söndag 5 februari
11.00 Högmässa, Leijon, Hildén, Lodolakören
Torsdag 9 februari
18.00 Reflex-mässa, Andersson, Persson
Torsdag 16 februari
18.00 Reflex-mässa, Jutvik, Hildén
Lördag 18 februari
18.00 Levande ljus-konsert, Hildén,
Björn Larsson diktläsning
Söndag 19 februari
11.00 Högmässa, Andersson, Hildén,
Örgryte kyrkokör
Torsdag 23 februari
18.00 Reflex-mässa, Leijon, Persson
Skårs kyrka
Söndag 29 januari
11.00 Högmässa, Jutvik, Lundgren
Onsdag 1 februari
13.00 Gemenskapssamling ”Inte bara
en gråsparv”. Om fåglar med
författaren Lena Ekstrand
Söndag 5 februari
11.00 Gudstjänst med små och stora,
Lönnblad, Lundahl, Wallgren,
Lundgren, Sofia Sandén flöjt
Söndag 12 februari
11.00 Högmässa, Jutvik, Hildén, Vokalensemblen Cantando
Onsdag 15 februari
13.00 Gemenskapssamling ”Ikonen Ett
fönster mot himmelen”, Konstnären Gunilla Sjögren
Söndag 26 februari
11.00 Högmässa, Leijon, Persson
Örgryte församlingshem
Onsdag 25 januari
13.00 Gemenskapssamling ”Livets
kreatör”, Gerd Riccius berättar om
Henri de Toulouse-Latrec
Onsdag 22 februari
13.00 Gemenskapssamling ”The Rose”,
sång- och musikprogram med
Ingmari Dahlin och Susanne Petterson
Torsdag 23 februari
19.00 Föredrag ”Om förhållandet mellan
vetenskap och tro”, prästen Sara
Blom
Soppa varje tisdag kl 12

Örgryte&HärlandaPosten

Studiegrupper varje torsdag kl 18.30

Sankt Pauli kyrka
Middagsbön i kyrkan
måndag–fredag 12–12.15
Söndag 29 januari
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen, kören Voices
Tisdag 31 januari
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen,
Johannes Sköldengen
Onsdag 1 februari
11.00 Bibelsamtal i kyrkan, Björn Larsson
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Björn Larsson
Söndag 5 februari
11.00 Högmässa, Björn Larsson, Seniorkören.
13.00 Föredrag: Sabbatsdag och sabbatsår. Johannes Hellberg
Tisdag 7 februari
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen
Larsson
Onsdag 8 februari
11.00 Bibelsamtal i kyrkan, Björn Larsson
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Johannes Sköldengen
Fredag 10 februari
10.10 Minikyrka för barn i förskoleåldern,
i Pauligården
Söndag 12 februari
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten, Martin Lindh, Kyrkokören
18.00 Musikgudstjänst, Evensong med
kyrkokören
Tisdag 14 februari
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen,
Daniel Bennsten
Onsdag 15 februari
11.00 Bibelsamtal i kyrkan, Johannes
Sköldengen
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Johannes Sköldengen
Söndag 19 februari
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen
18.00 Lovsång och bön i kyrkan
Tisdag 21 februari
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen,
Johannes Sköldengen
Onsdag 22 februari
11.00 Bibelsamtal i kyrkan, Björn Larsson
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Björn Larsson
19.30 Föredragskväll: ”Bön och fasta”
Eskil Hofverberg.
Lördag 25 februari
10-13 Stilla dag i Pauli – enkel retreat
med mässa.
Söndag 26 februari
11.00 Högmässa, Björn Larsson, Juniorkören sjunger
16.30 Gudstjänst för SMÅ&stora, Johannes Sköldengen
NR 1 • januari 2017

Din församling välkomnar till gudstjänst,
musik och övriga verksamheter

i Gemenskap
Gemenskapsträff

Du svarade mig när jag ropade,
du fyllde mig med kraft. (Psalt 138:3)

Musik i kyrkan

för dig som är dagledig

Skårs kyrka, kl 13-15, Skårsgatan 93
1/2 Inte bara en gråsparv - 44 småfåglar i
Göteborgsområdet. Ett föredrag där vi får fördjupa vår förståelse
av fågellivet bortom vingbredd, fjäderdräkt och häckningsvanor.
Journalisten och författaren Lena Ekstrand, förmedlar sin fascination
inför fågelvärldens magi, om den grälsjuka rödhaken, den
fega tofsmesen….
Örgryte församlingshem, kl 13-15, Herrgårdsgatan 2
22/2 ”The rose” Ett sång och musikprogram då vi får lyssna till
Ingmari Dalin och Susanne Petterson som framför kända melodier
så som Gabriellas sång ur filmen ”Så som i himlen”, ”Fly me to the
moon” med Frank Sinatra, Betty Midlers ”The Rose” mm.

Sinnesro

i Härlanda kyrka

En kväll uppbyggd runt sinnesrobönen med fika kl 17.30, föredrag
och samtal kl 18.00 och Sinnesrogudstjänst 19.30 med musik, texter,
ljuständning och tystnad.
5/2 Skyddsänglar i bibeln - finns dom? Jenny Magnusson

4/2 Örgryte gamla kyrka 18.00
Orgelmusik vid Helgsmål
framförd av Simon Konkoli 15 år.
B-A-C-H mässa för orgel av Erland Hildén samt Toccata
och Fuga i d-moll av J.S Bach.
18/2 Örgryte nya kyrka 18.00
Levandeljus-konsert Erland Hildén spelar fantastisk fransk orgelmusik
samt egna verk och Björn Larsson läser dikter mellan kompositionerna.
Messiaen L’acension, Duruflé m fl.

Dopfest & bibelutdelning
5/2 Härlanda kyrka kl 11.00
Söndagsgudstjänst med dopfest och bibelutdelning till femåringarna
Vi firar dopfest för de barn som döpts i Härlanda församling under det
gångna året och som får komma och hämta sina dophjärtan. Dessutom har
församlingens femåringar bjudits in för att hämta en bibel.

Djupmeditation

Torsdagar i Härlanda kyrka

Djupmeditationerna, öppen grupp, kom när du kan.
19.15 Akustisk gitarr, Peter Johansson.
19.30-19.50 Vi sätter oss till stillhet.

Frukost

i Härlanda församlingshem
Tisdagar klockan 08.45-10.00.
Info: Helene Ericsson, 731 80 28.

Vi firar
Luther 2017!

Sopplunch

i Örgryte församlingshem
Soppa serveras för 40:- tisdagar kl 12.00. Vid sällskap större än två, anmäl till expeditionen, tel. 731 80 40, senast kl 12.00 dagen innan.

i Härlanda församlingshem
Soppa serveras för 20:- onsdagar kl 12.00. Ingen föranmälan. Efter soppan bjuds kl 12.45 på Sångkur. En sång- och musikstund med gitarrist
Peter Johansson

Här är de första tillfällena under 2017 vi
firar reformationsåret. Fler programpunkter
kommer under terminen.

Filmpub

Luther, tysk långfilm från 2003.
Filmen är ca 2 tim. Lättare förtäring och
möjlighet att stanna och prata om filmen
efteråt.
Söndag 29/1 kl 18.00 i Härlanda
församlingshem

Studiegrupper

Bara du kan finna din väg

Grupperna träffas torsdagar 18.30-21.00. Vi startar med gemensam
mat och kaffe till självkostnadspris och efter det går vi till våra respektive grupper. För den som vill börjar kvällen med en stunds stillhet och en
veckomässa i Örgryte nya kyrka kl 18.00. Läs mer om vilka grupper som
finns på Örgryte församlings hemsida, eller ring expeditionen som kan
skicka information till dig.

Mässa på Reformationsdagen - ord och musik i Luthers anda.
Söndag 19/2 kl 11.00 Härlanda kyrka

Torsdagar i Örgryte församlingshem

Föreläsning

Sex samtalskvällar runt teman och texter som ger ledtrådar till vår
reformatoriska historia. Materialet är den nya ”500 år av reformation”.
Vardagsmässa i kyrkan 18.30, enkelt fika kl 19.00.
Start 1/2 kl 19.15-20.30, sex onsdagar i följd i Härlanda kyrka

Församlingarnas övriga terminsverksamhet startar under v 3 & 4.

Förhållandet mellan vetenskap och tro

Föredrag av Sara Blom.
Torsdag 23/2 kl 19.00 Örgryte församlingshem

Under rubriken Kyrkfönstret hittar du mer om gudstjänsterna!

Härlanda

Härlandavägen 23
www.svenskakyrkan.se/harlanda
harlanda.forsamling@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans bokningscentral Öst

Björkekärr, Härlanda, Sankt Pauli & Örgryte församlingar

Tel: 031-731 80 40

gbg.bokning.ost@svenskakyrkan.se

Örgryte

Herrgårdsgatan 2
www.svenskakyrkan.se/orgryte
orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Diabetes
Psoriasis
Reumatiker
Nagelsvamp
Vårtfrysning/Verrutop
Hälsprickor
Fotsvett
Kompressionsstrumpor

Välkommen
Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39
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VAR VÄNLIG TEXTA!

Nytt År Nya vanor
30/1 Yoga fysiskt flöde/lätt & lagom
7/2 Mindfulness/meditation/andning
28/2 Dansyoga Frigörande, stärkande
Varmt Välkommen till
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MARKNADSPLATSEN

annons@ohposten.se

LÄGENHET SÖKES

Lili-Ann – Hälsopedagog/
Kroppsterapeut/Skrattinspiratör
031-19 84 06 www.halsohornan.com

Även den som
är rädd vill göra
Även den som
sin röst hörd.
är rädd vill göra
sin röst hörd.

KÖPES

KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till
exempel köper jag gärna klockor, snusdosor,
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotidningar, 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

Jag är Alice, 13,5 år, och är i akut behov av
sällskap 2–3 dgr/vecka. Är trygg och gillar
människor men osäker på andra hundar. Bor i
Örgryte/Härlanda.
Tel. 0703-810 074

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

MODELLER
Vi söker dig/er som tecknar, målar, fotograferar eller filmar i kroki. Vänligen messa oss,
Anna och Carl på:
Tel. 0720-219 587

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

Sofiagatan 6

Han

Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA

Här
finns
gott
om Pplatser!

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!
22

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

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

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

SÄLJES

Medlemskap 250 kr, eller gåva.
Pg 90 15 04-1

Salong Nicole

4 Nålmärken från sportklubbar eller rederier
samt militära märken och medaljer. Även hela
samlingar.
Tel 070–583 11 93

MOTOR KÖPES

4 Enstaka exemplar av tidningen Rekordmagasinet från 1950–1958 önskas köpa.
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@
yahoo.se eller
Tel. 0730 780 336, 0760 963 722

DAGMATTE SÖKES

Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr, eller gåva.
PgStöd
90 15
04-1
BRIS!

KÖPES

4 Kvinna söker lägenhet 2–3 rum eller del av
hus i Härlanda eller Olskroken har bott där
tidigare, har släkt och vänner i området.
Tel. 0700-724 393

Örgryte&HärlandaPosten

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

Ring 031-21 77 30
www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
NR 1 • januari 2017

Vanans makt…
M

ed ett nytt år kommer många goda
behov var och en av de vanor du hittat fyller. Hur
föresatser. En av dem är att lägga sig
viktiga är de här behoven för dig? Sätt dem i
till med goda vanor och göra sig av
prioriteringsordning. När du väl kommit undermed dåliga vanor. Att ändra på våra vanor är för
fund med behoven är det lättare att lägga upp
de flesta av oss svårt, just därför att det ligger i
en hållbar plan.
vanans natur att den ska vara svår att ändra eller
Steg tre: Se över alternativa sätt att få dessa
bryta. En vana är något som har blivit automabehov tillgodosedda. Alla alternativ är säkert inte
tiskt, som går av sig självt och som vi inte behölika bra och framför allt inte lika bra för just dig.
ver ägna någon större viljestyrka på. Varje vana
Det bästa alternativet är högst personligt, så
fyller dessutom ett bestämt behov. Låt oss säga
även om du kan få tips från andra så behöver du
att du har dåliga matvanor och du bestämmer
fundera över hur tillämpningsbart det är på dig.
dig för att börja äta bra mat. Om du då hittills ätit
Steg 4: Anförtro din plan till flera nära vänner.
hamburgare och glass för att känna dig glad och När du gör dina beslut offentliga är sannolikheväl till mods, så innebär det att när du byter ut
ten större för att du håller dig till din plan. Be
hamburgaren mot broccoli och morotsjuice så är dem gärna att stötta dig genom att följa upp
det som om du löste en läckande badrumskran
med jämna mellanrum. En påminnelse då och då
genom att måla om i köket. Vad som krävs är inte hjälper dig att hålla dig på banan.
bättre matvanor utan ett alternativt sätt att känna
Steg 5: Håll ut tillräckligt länge. Till en början
dig väl till mods och glad.
behöver du göra medvetna förändringar där
Med detta sagt är det bara att gå till verket.
mer eller mindre viljestyrka krävs. Perioden då
Nedan följer fem steg som kan vara till hjälp för
det krävs en medveten ansträngning varierar
dig som vill göra framgångsrika förändringar
både från person till person, på vad det är du
under 2017.
vill förändra och på hur bra alternativ du hittat
Steg ett: Ta dig en funderare över dina vanor,
för att tillgodose det grundläggande behov som
en så kallad vaneinventering. Vad gör du av ren
ligger till grund för vanan till att börja med. Det
automatik? Tar du alltid en sväng förbi Pressviktiga är att du håller ut tills du inte längre aktivt
byrån på väg hem från jobbet för att köpa en
behöver tänka på förändringen – den har blivit
chokladkaka, eller det där förkastliga cigaretten ny del av dig.
paketet? Sträcker du dig efter tandtråden varje
Vart och ett av stegen är viktiga, men lägger
kväll innan du går och lägger LIVSCOACHEN
du ordentligt fokus på steg
dig? En del vanor vill du sätvå och fem så har du de
kert behålla, andra känner du Alexandra Tittus
bästa förutsättningarna för
– din personliga
kanske att du vill få bort.
att lyckas.
strateg och bollplank
Steg två: Se över vilka
Ett gott 2017!

PÅ GÅNG
Under vinjetten på gång kan just din förening 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

Göteborgsveteranerna
4 2 februari: Studiebesök hos Gamla Redbergspojkarna.
4 16 februari: Årsmöte,som inleds med att
stadsguide Anita Cullberg ”tar oss med” till
det okända Västra Nordstan.
4 16 mars: Föredrag. Programmet ej fastställt.
4 20 april: Irländsk musik med Leif Pedda
Pedersen
4 18 maj: Våravslutning. Musikalisk nostalgitripp. Götes Svänggäng spelar musik från
40-talet och framåt bl.a. Elvis och the Beatles
4 After Work med mingel, torsdagarna 26
januari, 23 februari, 23 mars och 27 april.

Vill Du veta mer kontakta

Suzanne Hedin, 031-207 022
Isblommans Pensionärsförening
Iskällareliden 14
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap 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 onsdagar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata
svenska. Arrangörer: Röda Korset

Tel 0705-53 42 98
SPF Seniorerna Björkekärr
Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
4 9 februari Årsmöte
4 Månadsmöten andra torsdagen i månaden
kl 16.00 i Björkekärrshus.
4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gymmet Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
NR 1 • januari 2017

WestCoast Elite – en anläggning
som erbjuder det lilla extra

annons@ohposten.se
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden

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

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

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 annan 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

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

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

Örgryte&HärlandaPosten
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Möt våren hos oss !
Inför Alla hjärtans dag

Orkidé

14 Februari

2 stänglade

Många storlekar
Fr:

Hos oss hittar
du blommorna
till ditt hjärta.
10 st Rosor 69:-

99:-

/St

Tulpaner

Alltid färdiga
buketter fr.

10-Pack

59:-

/bunt

Blanda 2
buntar
för:

99:-

39:-

/ St

Redbergsgårdens
Blommor
Danskavägen 110
Telefon 031-195050
Öppet alla dagar !
Välkomna.
Fri parkering 10Min

