Vaccinera dig
och din familj hos
VaccinDirekt!

Din lokala tidning

www.ohposten.se

nbjudan
IPOSTEN

Välkommen till höstens

KUNDKVÄLL
MLNIGHT COVER

Vi vill gärna visa just Dig det bästa vi vet i glasögonmode.
Detta är ett unikt tillfälle att se och prova de stora kollektionerna från Hackett, Jaguar och Bloomdale.

Trött på vänta för att få
en tandläkartidtid?
AKUTTANDVÅRD
INOM
24 TIMMAR
Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

För säkrare mörkerkörning

Under kvällen kommer du att få prova bågar under lättsamma former med mingel, dryck och tilltugg. Bjud gärna
med vänner och familj. Vi laddar med specialerbjudande
för alla som kommer denna kväll.

Vi bjuder dig
25 – 29 år som inte
varit hos tandläkare
på två år på en gratis
undersökning!

ML Night Cover är en unik filterprodukt
som minskar bländningsbesvär från
Plats: Danska Vägen 76, Carlberg Glasögon & Linser
mötande strålkastare. ML Night Cover
Anmäl ditt intresse,
telefon, e-post eller i butiken.
finns i via
HangOn-lösning
Telefon: 031-25 42 45, e-post: info@optikercarlberg.se
(för de som redan bär glasögon)
och i HorizOn-båge.
Tid: Torsdag den 14:e november kl 17.00–20.00

RDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037

n – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
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VaccinDirekt har vaccinationsmottagningar i Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala och Örebro. Läs mer på www.vaccindirekt.se
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Alltid Drop-in, du
behöver inte boka tid!

www.primartandvarden.se

Hjärtligt Välkommen!

artandvarden.se
Vi bjuder dig 25-29 år som inte

varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE: 50% rabaTT
Vid första undersökningen mot denna vocher

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

Kan finansieras med ATB

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7.30-19 Fre 8-16

www.primartandvarden.se

träna gratis
en hel vecka!

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

Välkommen in till närmsta klubb
för att ta del av erbjudandet.

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

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

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Glayol
Salong

Nu också brudhåruppsättning och makeup!
Boka tid för slingor eller färgning, så bjuder vi på klippning
eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

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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MOT HÖGRE HÖJDER. Här i Gårda ska Nordens högsta kontorshus stå klart 2022.

På väg mot rekordhöjd!

Nordens högsta kontorshus ska stå klar i
Gårda år 2022. 144 meter högt och med 37
våningar ska huset torna upp vid Ullevi och
bilda en port in till Göteborg. Nu har det
börjat byggas.

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

– Målet var inte att bygga högt, utan att få det att
se fint ut i stadsbilden, säger Skanskas projektchef
Per Hanson. Det är företaget Skanska som står för
projektet och finansierar det helt med egna medel.
– Finansieringen är klar och det är en investering på cirka två miljarder, säger Per Hanson.
Bygget är beläget på Fabriksgatan i Gårda och
i området byggs även två andra stora byggnader
som inte har med Citygate att göra men byggs parallellt. Det ena heter Vesta och det andra Kineum
och förvaltas av andra fastighetsbolag.
Med en höjd på 144 meter blir byggnaden mer
än en tredjedel högre än Gotia towers 100 meter. Höjden är en fråga om hållbarhet enligt Per
Hanson.
– Det är inte alltid mest logiskt att bygga högt,
men det är ett bra sätt att ta tillvara på marken.
Han säger vidare att Gårdaområdet lämpar sig
särskilt för att bygga högt och det finns redan
flera höga byggnader i området så som ÅF-huset,
PEAB och Skanskas hus. Det är också ett sätt att
utmärka platsen som en port in till staden och
därav namnet Citygate (stadsport).
Platsens närhet till evenemangsstråket, E6 och
Landvetter är också gynnsamt för företagsverksamhet, dessutom finns bra cykelvägar och det är
gångavstånd till det mesta i centrum. Till platsen
kommer även gå en extra busslinje.
– Platsen var tillgänglig och vi tyckte att det
borde kunna gå att göra någonting bättre, säger
Hanson. Tidigare var det en bensinstation på
platsen och långt innan det fanns där landshövdingehus.

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se

• Vad kommer byggnaden rymma för verksamhet?

HHH
Redaktionellt material (text/bild)
generellt 2–3 dagar innan sista
materialdag för annons.

Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:
Aqua Dental på Redbergsvägen
13A i Olskroken • ICA Kvantum
Munkebäck • ICA Stabbetorget •
Coop Nära på Trätorget • Lejonet
& Björnen på Danska vägen •
ICA Supermarket Olskroken • Lidl
Olskroken • Kulturhuset Kåken •
Biblioteket Kåken • Coop Friggagatan • Active Wellnes • Handelsbanken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på
Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

www.ohposten.se
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Foto: Jennifer Hajdic

– Det finns ett behov i stan av nya kontorslokaler och vi kommer satsa på det, säger Hanson.

I byggnadens entrénivå ska det finnas servicekoncept så som restauranger, gym och konferens. På
de övriga planen är företag välkomna att hyra
kontor. Två hyresgäster är redan klara och har
tecknat avtal, det ena är ett restaurangföretag som
ska bedriva verksamhet i bottenplan och den andra är ett företag som ska hyra tre våningar kontor.
– Vi funderade litegrann på att ha hotell också
men vi valde att satsa på kontorslokaler, säger
Hanson. Däremot kommer Kineum som byggs
bredvid, att rymma hotell.
Just nu håller man på att gräva ut för källare
och bottenplatta, efter att ha pålat 60 meter ner
i marken under nästan ett års tid. På pålarna
gjuts en bottenplatta där bland annat parkering
och teknisk utrustning kommer att placeras och
härnäst ska klättertorn gjutas som ska rymma hiss
och trapphus. I maj kommer en 160 meter hög
byggkran på plats. Det kommer vara ett öppet hus
med en öppen och inbjudande gårdsbild, på den
annars ganska stängda Fabriksgatan, säger Hanson.
– Formen är gjord rätt mycket efter platsen, för
att forma platsen med vägarna runt omkring. Det
ligger intill ett högt berg och det här blir ett sätt
att knyta ihop det höga berget och himlen.
Byggnaden kommer att ha en form som kan
liknas vid en rektangulär kompassnål och ha en
bottenvåning med mycket glas som gör det öppet
och välkomnande. Arkitekturen har tagits fram i

samarbete med Henning Larsen Architects vars
förslag valdes och sedan utvecklades i samarbete
med bland annat stadsbyggnadskontoret. Skanska
har mycket erfarenhet sedan tidigare av att bygga
högt och har hämtat kunskap från sina kollegor i
London som har byggt liknande tidigare.
– Den största utmaningen är säkerheten och
logistiken. Allt vi gör är farliga moment, så det är
viktigt att ha kontakt med andra som är vana vid
liknande arbete, säger Hanson.
Än så länge har inget hänt vad gäller säkerheten men det gäller att vara på tårna, säger han.
Numera är det både svensk och mycket utländsk
arbetskraft på byggen. Det kan vara ett hinder
för kommunikationen. Han är dock inte särskilt
orolig.
– Tillsammans med teamet från Skanska Hus,
vilka är vår totalentreprenör, har vi en gedigen
kunskap om byggprocessen, säger Hanson.
I tiden ligger att ta ansvar för grön och ekonomisk hållbarhet och det genomsyrar även detta
projekt genom LEED och WELL-certifieringar.
Från staden kommer även ett krav på social hållbarhet och det bemöts genom bland annat samarbeten med flera skolor i Göteborg.
– Vi har ett samarbete med Angeredsgymnasiet
och även andra skolor, där vårt projekt ingår som
ett eget ämne i undervisningen.
Samarbetet innebär att eleverna får komma ut
och besöka bygget några gånger per termin och
däremellan har de olika uppgifter de ska lösa.
– Det är ett bra sätt att fånga upp och slussa
unga vuxna ut i branschen och samhället och det
finns mycket engagerad personal på skolorna som
tycker det här är spännande, säger Hanson.
Den sociala hållbarheten kommer även att
sträcka sig till hyresgästerna som kommer att
kunna vara med och tycka till i utformningen av
lokalerna.
– Det är fantastiskt kul att hålla på med nånting som är så skapande och sedan få se resultatet,
säger Hanson.

SÅ HÄR kommer det att se ut när det är färdigt.

Jennifer Hajdic

Örgryte&HärlandaPosten

NR 1 • januari 2020

1 000:- RABATT
på vårt bästa
progressiva glas
Varliux X/Xclusive
från Essilor

HALVA PRISET
PÅ KOMPLETTA GLASÖGON VID
KÖP AV TVÅ STYCKEN

(Gäller billigaste paret och går ej att kombinera med andra erbjudanden)

MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

Gäller under en begränsad tidsperiod vid köp av kompletta glasögon. Kan ej kombineras med andra
rabatter. Gäller ej bågar från Lindberg & Silhouette. Avikelser kan förekomma.

Unik villa i Örgryte med makalös utsikt
Olaus Petrigatan 22 Örgryte Skår 8 rok 274+30 kvm tomt 783 kvm 16.900.000 kr/bud
På toppen av berget i Skår, med en vidunderlig utsikt över Göteborg och Mölndal ligger detta unika hus med en boarea på 274 kvm.
Huset uppfördes 1954 och stod efter en total ombyggnation klart 2011. Här njuter man av svårslagna solnedgångar året om från
någon av de många uteplatserna i väster. Härliga sällskapsutrymmen, dubbelgarage, fyra sovrum samt bergvärme.
Varmt välkomna att ringa för visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@skeppsholmen.se
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se www.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt
Jag säger som ortopeden sa: GOD FOTsättning, eller som perukmakaren: GOTT
NYTT HÅR! Varje nytt år börjar med en
årskrönika och år 2020 är inget undantag, därför vill jag starta mitt fjärde år
som vitsleverantör och skrattprofessor
med utdrag ur 2019 års aktuella vitsar
och annan humor ur spalterna!
Januari 2019: Inför skidsäsongen skall
jag köpa ett par skidor med BÄST FÖRE
DATUM!
Februari 2019: Vad lär Du Dej i skidskolan
under sportlovet?
– Att eliminera mina STAV-fel!
Mars 2019: Den utmärkta Flexlinjen som
kör genom Örgryte har en egen tidtabell.
Den kör efter FLEX-tid!
April 2019: Delsjövägen avstängd. Bilköer
i hela Örgryte, speciellt på dom trånga
gatorna i Bö! Så varför kallas det rusningstrafik när alla bilar står stilla?
Maj 2019: Inför EU-valet:
– Varför är Du så tyst?
– Jag vill spara min röst till valet!
Juni/Juli 2019: På pingstdagen avslutades
Sweden Rock i Sölvesborg: Var det inte för
varmt att ha ROCK i juni?
Augusti 2019: Svampsäsongen är igång –
skall du med ut och plocka svamp?
– Ja, men jag tar inga RISKER!
September 2019: Det blåste mycket i
september:
– Skönt att bo i en stad när det blåser så
mycket i byarna!
– Tycker Du om blåsten?
– Nej, jag är inte STORM-förtjust!
Oktober 2019: I oktober började älgjakten:
– Skall du med ut och jaga älg?
– Nej, jag tror vi skjuter på det!
November 2019: Nypremiär På spåret:
– Är LUUK med PÅ SPÅRET?
– Ja, han drivs med LIND-STRÖM!
December 2019: Nobelfesten:
– Får man röka på Nobelfesten?
– Nej där är det FRACK som gäller och
NO SMOKING!
HHH
Och så en titt in i det nya året, Guldbaggegalan 20 januari: Den som blir tilldelad
en BAGGE FÅR TACKA!
Hundutställningen MY DOG i början av
januari: Är hunden från Danmark?
– Ja, SKÄLLAND!
– Är Din hund gammal?
– Ja, AN-TIK!
– Var det dyrt att komma in på Mässan ?
– Nej, jag fick betala en dryg HUNDRING.
HHH
Kina vill bygga ett konsulat i Örgryte.
– Ja, var skall dom annars KINESA!
HHH
– Vilken lång tid det tar att göra ordning
Delsjövägen!
– Ja, den är inte klar på långa vägar!
HHH
Sagt inför Handbolls-EM:
Mycket HÄNDER i Scandinavium!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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Padelcentret i Delsjöhallen.

På Delsjö padelcenter
blir alla spelberoende!

Från kylig fotbollslada till ombonat
padelcenter. Där det dessutom skapas ett
kraftigt beroende. Ett besök i ombyggda
Delsjöhallen är förenat med konsekvenser.

Under många år var det hemvist för fotboll
och IFK Göteborgs vinterträning. Såväl a-lag
som ungdomsspelare använde Delsjöhallen,
mitt emot parkeringen till badet, då regn och
rusk försvårade möjligheterna att köra utomhus.
Där fanns dock ingen värme, inget vatten
och inget avlopp. Sedan i september ser det
helt annorlunda ut.
Den nya popsporten padel, utan tvekan den
snabbast växande motionsformen i vårt land,
har erövrat även Delsjöterrängen och förvandlat en kylig fotbollshall till en inbjudande spelplats för alla kategorier.
På Delsjö Padelcenter får såväl nybörjare
som elitutövare plats och tillgång till omklädningsrum, reception, butiksförsäljning och
relaxyta.
Och inte minst banor av absolut toppkvalitet
– Vi har varit noga med att erbjuda våra besökare det bästa som finns i materialväg, säger
Stefan Koch, som tillsammans med golfprofilen Johan Edfors, ex-proffset i handboll, Pelle
Linders samt Pontus Henryz, driver anläggningen.

Beläggningen på kvällar och helger är nära
nog 100-procentig. Vardagar och dagtid finns
det fortfarande gott om utrymme.
– Vi är där vi hade hoppats på att vara bokningsmässigt. Sedan verkar vi för att fylla ut
hallen även övriga tider. Exempelvis startar vi i
januari och på fredagar seniorpadel och redan
första veckan har vi tolv anmälda. Vi erbjuder även damkurser, ligaspel och ser också att
många ungdomar upptäckt hur kul det är med
panel, säger Stefan och fortsätter:
– Påpekas ska dessutom att vi har en singelbana, vilket är en möjlighet att nyttja om man
inte får ihop fyra spelare till dubbel, som är
brukligt då det handlar om padel.
Sägas ska också att den riktigt morgonpigga eller den aktiva nattmänniskan genom ett
kodsystem kan boka sin bana även då det är
obemannat.
På kort tid har racketsporten vuxit till något
som kan liknas vid en folkrörelse.
– En majoritet som provat på fastnar direkt.
Jag tror det handlar om enkelheten och att
det är en perfekt motionsform. Sedan får man
inte glömma den sociala aspekten. Ofta är det
ett kompisgäng om fyra personer som spelar
tillsammans. Det är givetvis en kombination
med att förbättra hälsan och att samtidigt med
regelbundet träffa sina vänner.
Därtill skapas som sagt även ett sunt spelberoende.
ÖHP

Här ligger Delsjö padelcenter.

Om Padel
4 Har uppemot miljoner utövare i världen.
Störst är sporten i Argentina, följt av
Spanien.
Så spelas det:
4 I de allra flesta fall spelas dubbel, det vill
säga två spelare på varje sida.
4 Ytan är en minitennisbana (10x20
meter) och underlaget betong, plats eller
konstgräs. Runt planen finns det höga väggar av glas och stängsel.
4 Boll som träffar väggarna efter studs är
fortfarande i spel. Likaså får man slå bollen
via egen glasvägg över på motståndarens
sida.
4 Poäng räknas som i tennis, det vill säga
15–0, 30–0 och så vidare.
4 Racketen är av kompositmaterial, utan
strängar och med en slagyta av komposit.
Bollarna är desamma som i tennis, fast
mjukare. Att det inte är strängar gör att
bollträffen inte får samma kraft och det blir
en dovare träff.
4 Serven slås alltid underifrån, men annars
enligt samma principer som i tennis.

Hysén spred glädje på puben på äldreboendet
Tidigare i år invigdes puben på Tre
Stiftelsers äldreboende Otium i Göteborg. I mitten av december var det dags
för Glenn Hysén att gästa puben för att
prata om sin fotbollskarriär.
Fotbollslegenden kände sig snabbt som
hemma. Och ja, det blev en och annan
vits.
– Vi fann varandra rätt fort eftersom vi har
samma intresse för att berätta historier och så
fotbollen förstås. Glenn Hysén är en riktigt
härlig göteborgare, säger Lars Törnqvist, 88 år
och hyresgäst på Otium.
Det är inte första gången Glenn Hysén besöker något av Tre Stiftelsers äldreboenden i
Göteborg. Han har tidigare varit bland annat
på Änggårdsbackens äldreboende. Men den
här gången var det alltså Otiums tur att få besök av den förre storspelaren.
– Glenn är ju en känd profil i Göteborg
och många av våra hyresgäster vet vem han är.

Glenn Hysén besöker puben på Otium.
Foto: Tommy Holl


Hans besök betyder jättemycket. Vi vill skapa
bra aktiviteter för hyresgästerna och försöka
skapa en känsla att man inte ska vara begränsad för att man bor på ett äldreboende. Här
ska man ha möjlighet att göra samma saker
som om man bor hemma, säger Maria Dreyer,
enhetschef på Otium.
Glenn Hyséns lättsamma sätt gick hem hos
hyresgästerna på Otium. Från den framgångs-

Örgryte&HärlandaPosten

rika fotbollskarriären med spel i landslaget,
IFK Göteborg, PSV Eindhoven, Fiorentina
och Liverpool hämtades minnen och berättelser innan kvällen gick över till historier och
göteborgsvitsar. Det blev många härliga skratt.
– Glenn bjöd verkligen på sig själv vilket
gjorde att hyresgästerna också hängde på. Det
var många roliga historier, vitsar och skratt, säger Maria Dreyer.
Huvudpersonen trivdes lika bra som hyresgästerna i den lilla mysiga puben och besöket
gav honom mersmak.
– Jag har varit ute på äldreboenden många
gånger. Jag tycker det är viktigt. Jag hamnar
väl själv på ett äldreboende någon gång och då
kommer jag säkert uppskatta om det kommer
någon på besök. Att det händer något. Nu är
ju det här stället kanon med en pub och att
de boende kan ta sig en öl och tjöta lite. Kan
jag bidra genom att berätta några historier och
tjöta lite så är jag nöjd, säger Glenn Hysén.
ÖHP
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Jättemånga renoveringsfria lägenheter!
Stor visningsdag 2/2 för våra nyaste lägenheter
BRF LINDHOLMSVARVET, LINDHOLMEN

Flytta in
i höst

Bo några steg från vattnet och sex minuter till city. Här, på Lindholmen, erbjuder vi nyproducerade och Svanenmärkta lägenheter om 1-4 rok med
generösa balkonger och älvutsikt. Förening med gemensam lounge i entréplan och orangeri. Varmt välkommen att besöka vår nya visningslägenhet!
SÖNDAG

2/2

KL. 11-12

Plats Nya visningslägenheten på Lindholmsallén 26, Göteborg
Föranmälan till Pernilla Gordon, 031-761 60 70, pernilla.gordon@svenskfast.se
Läs mer på peabbostad.se/lindholmsvarvet

BRF SISJÖDAL, ASKIM

Premiärvisning!

Välkommen på premiärvisning i vår nya visningslägenhet! Vi presenterar ett modernt kvarter för dig som vill bo med naturen runt knuten och cykelavstånd till city,
bara 25 minuter till Linnéplatsen. Ljusa hem om 2-4 rok med öppna ytor och minst en stor uteplats eller balkong. Varmgarage finns under husen. Inflyttning redan i vår!
SÖNDAG

2/2

KL. 11-12

Plats Nya visningslägenheten på Knapebacken 8, infart från Sisjövägen
Föranmälan till Lena Brissman Janhäll, 0768-69 06 91, lena.janhall@svenskfast.se
Läs mer på peabbostad.se/sisjodal

BRF GAMLESTADS PLAZA, GAMLESTADEN

KOMMANDE

Nu fortsätter vi utbyggnaden av expansiva Gamlestaden. I Brf Gamlestads Plaza planerar vi för 75 bostadsrätter om 1-4 rok med innergård och stor gemensam
takterrass. Vårt grannkvarter bokades upp rekordsnabbt – missa inte din chans att bo här! Anmäl ditt intresse och få förtur vid vårens säljpremiär.
Anmäl till ditt intresse på peabbostad.se/gamlestaden
Kontakt Magnus Nolbeck, 031-26 90 02, magnus.nolbeck@fastighetsbyran.se

peabbostad.se

HISTORISKT

Rökte man opium i Örgryte år 1720?
Det är 2020 och från en medicinstuderande har jag fått frågan om man rökte
opium i Örgryte socken för 300 år sedan.
Tja, menar man exakt år 1720, så finner jag inga belägg för det.
Men våren 1721 satt biskopssonen
Bengt W Carlberg på sitt Underås och
rökte i sin pipa någon opiumblandning
tillsammans med kamraten Luth.

V

åren 1720 var Carlberg i 25-årsåldern och Luth ungefär jämngammal. Alltså unga män. Men rökande
sitt opium talade de ”gamla minnen”. Rökningen var givetvis i vetenskapligt syfte. Luth
var blivande apotekare och utan fullständiga
kunskaper om opium skulle han inte klara sitt
examensprov i Stockholm en månad senare.
Det var främst Karl XII:s lik de två vännerna hade gemensamt. När Karl XII blivit
skjuten till döds i Norge den 30 november
1718, hade generalmajor Schwerin anförtrott
den unge löjtnant Carlberg uppdraget att föra
det kungliga liket anonymt till högkvarteret
i Tistedalen. Luth hade senare assisterat en
äldre medicinare i arbetet att balsamera liket.
Intelligente Carlberg hade många intressen.
Luth läste teori för sitt medicinska examensprov. Carlberg ställde kniviga frågor och kollade i skrifterna att Luth gav de rätta svaren.
Men Luth kom inte till Stockholm våren
1721. Nej, den 15 april brann Göteborg.
En stor del av bebyggelsen inom Vallgraven
brann ner till grunden. De två apoteken Enhörningen och Stjernan var inga undantag.
Det var apoteket Stjernan som denne
Franz Martin Luth varit intresserad av. Det
innehades av en änka som inom tre år från
makens död behövde gifta om sig med en
annan apotekare för att få ha det kvar. Luth
hade uppvaktat henne trots att hon var äldre.
Men när apoteket brunnit ner öppnade sig
en helt ny möjlighet, nämligen att bygga ett
alldeles nytt och kunna fria till vilken kvinna
som helst.
– Du gör väl ritningarna till mitt apotek?
Det ska heta Draken, lär Luth under kvällssamtalen där i Örgryte ungefärligen ha sagt
till sin kamrat.
– Jag ritar det gärna. Men tycker du inte att
namnet Draken är lite för fabulöst? Du kan
väl kalla det Kronan eller något annat mer
neutralt, svarade Carlberg, som var kunnig i
arkitektur och efterträdde sin äldre bror Johan
Eberhard Carlberg som stadsarkitekt sex år
därefter.
Ritningar gjordes. Apoteksbygget påbörjades snart. Änkan som innehaft det brunna
apoteket försvann med en viss ekonomisk
ersättning ur bilden.
För att Luth i det läget skulle få uppskov
med sitt examensprov skrev Carlberg till
kollegiet i Stockholm att ”Luth omöjligen
utan sin största skada kan nu uppkomma. Ej
heller jag, som apothekets byggnad kommer att uppföra, kan det tillåta i hänseende
till materialier och andra nödvändigheters
anskaffande.”
Av det välformulerade brevet insåg stockholmarna staden Göteborgs behov av att
snabbt få apoteket verksamt. Ansökan om
uppskov med examensprovet bifölls.
Innan Luth skaffade sig egen liten trädgård
för medicinalväxter inne i staden odlade han
opievallmo och annat på en plätt hos Carl6

VÅDLIGA VÅREN. Våren
1721 hade man opium i
rökpipan hos biskopssonen Carlberg på Underås
gård. På den tiden var
Örgryte kyrka mindre
men mäktigare. Den hade
inte hunnit få sitt karaktärisktiska torn (1748) men
förbjöd via tingsrätten
Carlberg att driva krog
där på Underås.
Arkivfoto: Sören Skarback

berg på Underås gård, tydligen i slänten ner
åt väster, där det i Luths och Carlbergs dagar
ju inte fanns någon motorväg E6 eller någon
järnvägstunnel i underjorden.
Då opievallmo härstammar från svala asiatiska bergstrakter och alls inte kräver tropiskt
klimat, hade den granna blomväxten inte ont
av de stundtals kalla nätterna i Örgryte.
Det latinska ordet opium, besläktat med
grekiska opion, betyder mjölksaft. Denna saft
ur växten torkades och blev till ett pulver,
som redan där till en tiondel bör ha kunnat
benämnas morfin och som efter hand framställdes vid de flesta apotek i riket.
Men det opiepulver som Carlberg och
Luth rökte och kände vissa effekter av under
våren 1721... Var det möjligen köpt från
något av Göteborgs apotek innan dessa brann
ner? Det förtäljer inte historien.
Göteborg var ju en handels- och sjöfartsstad. Holländska ostindiska kompaniet
hade vidaresålt opium från Kina till varje
betydande hamnstad i Europa. (Decenniet
därefter kom tillgången att säkras, då Svenska
Ostindiska Companiet grundades i Göteborg,
1733.)

BELEVAT. Carlberg fick på sitt Underås inte
sälja brännvin, men dryck fick snyggt och
prydligt finnas privat, som på denna lilla
oljemålning av Alice Radomska.

Laudanum liquidum Sydenhami var en
känd opium-tinktur att vidareutveckla.
Men odlingarna långt borta i Österland var
knappast kinesiska. Nej, Kina som främst
odlade ris hade sitt opium från indiska odlare
(medan i dag 90% av världens opium och
80% av heroinet är från Afghanistan, enligt
FN:s kartläggning av vad som blivit mer
kriminalitet och elände än läkekonst).
Carlberg och Luth var givetvis inga naivt
lättjefulla rökare utan kände mycket väl till
forskaren Stahls skrift ”Om opiumbedrägeriet” som utgivits 1707, om än mycket religiöst vinklad. Holländska mästares målningar
och kopparstick av Döden rökande opium
eller drickande en sejdel brännvin var heller
inte sällsynta.
Luth inspirerade emellertid gode vännen
att öppna krog där på Underås. En av examensfrågorna för en apotekare var ju ”Huru
kan man på en half stund (halvtimme) sätta
smak af kryddor på brännvin utan att hafva
olea destillata?”
Det visade sig rätt snart att detta, att ha
krog med öl och brännvin för skräniga gäster
på Underås, var inte alls så lämpligt för den
unge biskopssonen Bengt Carlberg. Inte heller passande för honom i egenskap av officer.
En regel sa också att en krog inte fick ligga
nära en kyrka. Närheten till Örgryte kyrka
tog konkurrenterna fasta på, när de anklagade
Carlbergs inrättning. Den arge konkurrent
som innehade Pryssekrogen (i Olskroken)
drog ett antal mindre krogar i Örgryte inför
tingsrätten, där även kyrkan talade emot
Carlberg. Han kände sig kränkt av detta.
Tingsrätten kunde diplomatiskt be Carlberg om ursäkt men samtidigt ändå förbjuda
hans krog: ”Om något i detta målet skett
herr Löjtnanten Carlberg förnär, skall sådant
händt utan förmodan genom en Albus och
i hastighet, att man inte haft mening eller
tanke dermed förolämpa Herr Löjtnanten.”
Förbudet som man fastställde, där han
tvingades stänga sin krog på Underås, motiverades enligt lagen: ”Om det så förevetter,
nemligen att någon ölsalu der öfvas, kunde
det icke beviljas, efter som det ligger allt för
nära Kyrkan.”
Carlberg kom aldrig mer i sitt liv att ha

Örgryte&HärlandaPosten

utskänkning av öl eller brännvin. Han kom
snart att bli Örgryte sockens kyrkoföreståndare. Detta hedersuppdrag skötte han i ett halvsekel så som det anstod en biskopsson, han
steg i militära grader med tiden till överste
samt skötte sin syssla som göteborgsk stadsarkitekt (tills sonen Carl Wilhelm Carlberg
blev dess näste store man och ritade Gunnebo
slott, Gustavi domkyrka med mera).
1721 stod apoteket Kronan färdigbyggt i
Göteborg innan året var till ända. (Om vissa
källor uppger att det tillkom betydligt tidigare, så är det föregångaren Stjernan på samma
plats man syftar på. Det äldre apoteket hade
även hetat Strutsen.)
Apotekare Luth fick bästa tänkbara start
genom att viceamiral Jonas Fredrik Örnfelt
beställde en stor mängd medikamenter till
Nya Älvsborgs fästning och till Amiralitetsvarvet redan någon månad innan apoteket
öppnats för allmänheten.
Ganska snart efter dess tillkomst fick Luth
snudd på högfärdsvansinne, så att för en tid
knappt ens vännen Carlberg stod ut med
honom. Det berodde på att kung Fredrik
vid besöket i Göteborg gav Luth rangen av
hovapotekare. Utmärkelsen berodde till stor
del på den lyckosamma balsameringen av
Karl XII:s lik.
Kung Fredrik hade i riksdag och förvaltningar rensat bort mängder av personer, som
hade stöttat Karl XII under hans levnad. För
att ändå ge sitt falska sken av att ha sörjt Karl
XII:s bortgång var det ett smart drag av Fredrik att belöna de personer som vårdat liket.
Löjtnant Bengt W Carlberg fick som sagt
inte ha krog så nära kyrkan, men efter hans
död på Lilla Torp i Örgryte socken själva
nyårsaton 1778 begrovs han så nära kyrkan
som det någonsin var möjligt.
Nämligen precis intill dess bakvägg, där ni
kan läsa hans och hustruns namn huggna i
den gamla gravstenen.
HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus
NR 1 • januari 2020

Nu är det säsoNg för vår flerfaldigt prisbelöNta semla!
en saftig vetebulle med tydlig kardemummasmak, rostad mandelfylling,
lättvispad grädde med ett uns av vanilj och på toppen ett pudrat mandellock!
och varenda ingrediens ekologisk.

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)
tis-fre kl 7-18, lör kl 9-14 | tel 031-19 99 96

Tecknas 1-31 januari. *Månadskort gäller icke-medlemmar, en gång/person och år under
bemannade öppettider. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. *InBody eller
Tanita (lokala avvikelser kan förekomma). Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
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Snygg och smidig sportbag
En mätning av kroppssammansättning*
3 st månadskort att ge bort till vänner*
Valfri smak av My Boost eller My BCAA
från Wellness Nutrition
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Det här är modellen för Karl-Erik
Vackra skepp i modellform, i ädelt trä
och med millimetersmå delar bygger han
ihop hemma i sin lägenhet i Lunden. ”Nu
är jag pensionär, nu behöver jag inte göra
nånting” är det så många som säger.
Karl-Erik Lahger är 99 år men slutar
aldrig skapa.

– När min pappa gick i pension så minns jag
att han bara släppte allt och gjorde knappt någonting och det tänkte jag alltid att så där ska
inte jag göra, berättar Karl-Erik Lahger.
Vi sitter i hans vardagsrum i hans rymliga
lägenhet i Lunden, i varsin vackert stoppad
fåtölj som han själv tillverkat en gång. Runt
oss finns olika av hans alster som han gjort i
sitt liv. Bredvid Karl-Erik står tre olika stråkinstrument, det visar sig att dem har han byggt.
På väggarna hänger målade tavlor med motiv
från trädgårdar i Italien, djur och naturmiljöer.
Dem har han målat, liksom han har byggt flera
av de fint snidade stolar, bord och sittmöbler
som finns i hans hem. I stora glasmontrar står
några av de detaljerade och naturtrogna skepp
som han byggt och några står framme på hyllor och bord runt om i lägenheten. Till och
med gardinerna i fönstren, har han draperat
och arrangerat på ett avancerat sätt som i en
gammaldags fin restaurangmiljö. Snidade träaskar med motiv av olika platser och kända
byggnader i Göteborg infällda i olika träslag
på lock och sidor har han också gjort. Liksom
trähållaren för sin smartphone som står på
soffbordet.
– Jag gör allt som är roligt, säger han.
Karl-Erik föddes i Uppsala men kom till
Göteborg med sina föräldrar och sin tio år
yngre bror 1929. Han har alltid stannat kvar
i Göteborg, men har bott i många olika stadsdelar.
– Pappa skulle alltid flytta så jag gick i skolorna överallt i stan. När vi bodde på Drottninggatan brukade jag gå ner och sätta mig i
slussen på piren och titta på bogserbåtar, berättar han. Kanske var det där hans båtintresse

är glad att min hjärna, kropp och själ är som
de ska vara.
Karl-Erik fick flytta in ensam i trerummaren
och det andra sovrummet blev till ett arbetsrum där han bedriver sina olika projekt, vare
sig båtbyggeri, måleri eller snickeri. Han fick
tillgång till en liten skrubb i huset också där
han och en god vän gjorde i ordning en verkstad med maskiner och verktyg. Men när han
byggde sin första modellbåt hade han ännu
inte den lyxen.
– Då bodde vi ute på Hisingen och jag
byggde skeppet Bohuslän. Jag satt vid matbordet och fick plocka undan alla delar varje gång
vi skulle äta.

STOLT BYGGARE. 99-årige Karl-Erik Lahger med en av sina modeller.

väcktes. Han säger att han ofta var ensam som
barn.
– Men när vi flyttade till Vegagatan fick jag
ett större umgänge för där fanns många barn
i min ålder.
Karl-Eriks pappa Gunnar var tapetsör och
det var i hans firma som Karl-Erik sedan började jobba när han gått ut skolan. Där blev han
kvar ett tag och lärde sig hantverket.
– Pappa lärde mig snickeriet i det stora, vi
gjorde resårmadrasser och möbler. Men mamma tyckte jag skulle söka mig vidare efter ett
tag. Hon sa att här lär du dig ingenting, så jag
slutade och hamnade så småningom på Nessims där jag stannade i cirka 15 år.
Där blev Karl-Erik gardindekoratör och
jobbade med stora kunder som TV och hotell,
bland annat Opalen där han ansvarade för gardinuppsättningarna. Egentligen började han
som tapetsör på Nessims, men det var tack
vare att en verkmästare på gardinsidan inte
kunde rita skisser för kunderna som Karl-Erik
gick in och tog över den uppgiften.
– Sen jag var tio år har jag målat och tecknat, säger han.

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA
Björkekärr

Dansa och njut!

Barndans
Barnbalett
Klassisk balett
Dansaerobics
Barn, tonår, vuxna & 65+.
agneta.bank@telia.com
www.barndans.nu

0738-09 51 11

Det är tydligt att det kreativa och hantverksmässiga alltid funnits med i Karl-Eriks liv och
det är lätt att förstå hans hobby idag, då han
berättar om sin bakgrund. Så småningom startade Karl-Erik en egen firma som tapetsör med
namnet Lahger och son. Men hans son jobbade aldrig där, det förbjöd Karl-Erik.
– Jag tyckte han skulle hitta nånting bättre
och han hamnade på Volvo. Han är mer tekniskt lagd.
I firman jobbade även Karl-Eriks fru som
han träffat som ung i militärtjänsten.
– Jag var kock i lumpen och en sommardag
var vi ute på Näset och badade och jag stod
och stekte pannkakor. Då kom min blivande
svärfar ner till oss med sin dotter och det sa
”klick”, som kungen brukar säga.
De gifte sig 1950 och hon jobbade som
sömmerska i företaget. 2006 skulle paret till
att flytta till lägenheten där Karl-Erik bor än
idag, men innan det var klart så blev hon sjuk
och blev aldrig bättre.
– Det var en jobbig tid efter att hon hade
gått bort, men man får inte gräva ner sig. Jag

Jennifer Hajdic

BÖRJA TRÄNA
TRÄNA DU MED!
BÖRJA
MED!

Karate
för alla!
KARATE
Göteborg Karate Akademi, startar vårterminens
Göteborg
Karate
Akademi
drar
nybörjarkurser
i modern
karate.

igång
nybörjarkurser
för alla
Vi har höstens
träning för barn,
barn & föräldraträning

ungdom & vuxen.
NYHET: Barnsamt
& föräldraträning
där man
kan Start:
tränaProvträning
tillsammans
med
sina
barn!
från den 26 januari
START: Provträning
från den
26 till
januari
START
från tisdagen
den
2530augusti
vid bestämda tillfällen
Barn 5–8 år
Tisdag
kl. 17.45
GRUPPER: Lek & karate 5–7 år, barnkarate 8–12 år,
Barn 9–12
år
Tisdag
kl. 17.45
ungdom & vuxen dynamisk karate.
Barn 5–8 år
Torsdag
kl. 17.45
Barn 9–12 år TRÄNINGSLOKAL
Torsdag
kl. 17.45
Kvibergs
Park. kl. 18.45
Ungdom & vuxen Tisd
& Torsd
Övre Kaserngården 4D

TRÄNINGSLOKAL
För intresseanmälan
till provträning, vägbeskrivning, karta
Kvibergs
Kvibergs
och mer information omidrottscenter,
våra kurser besök
gärna vår hemsida!
Kaserner, Byggnad 4. (Egen lokal)
KOMMUNIKATION
Spårvagnar
6, 7 & 11, hållplats Kviberg,
KOMMUNIKATION
Bussar
Brovägen.
Spårvagnar
6,217 &&58,
11,hållplats
hållplatsen
”Kviberg”

Bussar
21 & 58, hållplatsen ”Brovägen”
Anmälan till provträning sker på vår hemsida.

Varmt välkomna
Varmt
till våra
välkomna
provträningsför en
tillfällen!
provträning!
INFO

INFO 10 25
Tel. 070-444
031–44
66 36
E-post:
karateakademi@gmail.com
070–444 10 25
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Foto: Jennifer Hajdic

Hur kom det sig då att han började bygga
just modellfartyg?
– Jag hade fått ritningar av en kompis som
hade hittat en gammal ritning. Det var skeppet Bohuslän. Sedan lurade han mig att göra
två stycken till och sen fick jag en bil att bygga,
som var rätt komplicerad. Allting lägges bit för
bit och det är tålamodsprövande. Men börjar
man på det så kan man inte sluta.
Karl-Erik antecknar varje gång han sätter sig
och jobbar, tiden han börjar och tiden han slutar. Igår blev det sju och en halv timmar, men
ibland blir det bara en timme, säger han.
Numera är det hans son Jan som förser honom med materialet.
– De finns inte så mycket att köpa i Sverige
men de går att hitta på nätet och där går inte
jag ut. Det får min son göra.
De flesta fartygen har han köpt från England, Tyskland och Italien. Karl-Erik visar upp
lådan som delarna till hans nuvarande projekt
kom i. Den är full med text och bildmaterial
och inget är på svenska. Alla små delar har han
packat upp och sorterat i olika högar och behållare. Vissa delar är millimetersmå och flyger
iväg när han ska jobba med dem.
– Ingen får dammsuga detta rummet nu,
säger han.
Totalt har han byggt sju båtar.
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MYCKET MECK med vägen från idé, ritning bygge och
Foto: Jennifer Hajdic
färdig modell.
NR 1 • januari 2020

KOSTNADSFRI
SYNUNDERSÖKNING
vid köp av glasögon.
VÄRDE 395 kr

Örgryte nya kyrka höll välgörenhetskonsert för Australiens djur
n Erland Hildén, organist i Örgryte församling, fick idén att göra någon form av insats
för att stötta Australien i deras svåra situation.
Han talade med kollegor, körsångare och musiker som sjungit och spelat ihop på trettondedagen och dessa ställde utan ersättning upp
på en välgörenhetskonsert. Så på mindre än en
vecka så drogs ett program ihop som gick av
stapeln söndag eftermiddag (12/1) i Örgryte
nya kyrka.
Kyrkan var i stort sett fullsatt, och Erland
nämnde i sitt välkomnande att Australien och
framför allt den unika flora och faunan som
finns där ligger honom varmt om hjärtat. Därför hade beslutats om att dagens konserts hela
behållning skänkt till WWF Bushfire emergency Australien. Och hur kan man hjälpa om
inte genom att göra det man är bra på – att
bjuda på bra musik! Musiken vid detta tillfälle
ville bjuda på många sinnesstämningar, inte
bara melankoliska, utan även hoppingivande

och glada toner.
Med hjälp av Örgryte kyrkokör, musiker
och sångsolister bjöds det bland annat på musik av Mozart, Händel samt orgelmusik av
Erland själv. Och trots önskan om att spara
applåderna till slutet, så blev det ett par spontana applåder, bland annat stående ovationer
efter Duo Drougge Konkolis framförande av
Tchaikovskys Pezzi Capriccioso. Duon består
av Eric Drougge, 13 år, på cello, och Simon
Konkoli, 18 år, på piano, och är ett par killar
att lägga på minnet!
Hans-Olof Hansson, pensionerad präst,
ledde en bön för Australien. Han sa att i kyrkan är det två saker vi framför allt gör; vi ber
och vi ger. Så det gjorde vi. Ett par dagar senare så är resultatet klart, och 40.209 kr går
till Världsnaturfondens arbete i Australien.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Text och bild:
Helena Sandström

Syrien Kitchen & Café
syrienkitchen.se

LUNCH (Mån-Fre 11-14)
80 kr
3 st. meze, 2 grillspett med ris och
bulgur eller skivad potatis, samt kaffe.
Meny 1
4 st. meze, 2 grillspett med
ris och bulgur eller skivad potatis.

90 kr

500 KR RABATT ELLER
LÄSGLASÖGON PÅ KÖPET

Meny 2
100 kr
6 st. meze, 2 grillspett med
ris och bulgur eller skivad potatis.
Meny 3 (vegetarisk)
4 st. meze, falafel med
ris och bulgur eller skivad potatis.

80 kr

Meny 4 (vegetarisk)
6 st. meze, falafel med
ris och bulgur eller skivad potatis.

90 kr

Meny 5
4 st. meze, halloumi med
ris och bulgur eller skivad potatis.

90 kr

vid köp av progressiva glasögon.

Vi tillsammans.

Spännande lunchsmaker från Syrien och klassisk
Öppet alla dagar 11-17
svensk fika med bakverk, smörgåsar, toast m.m.

Redbergsvägen 19, Tel. 0762-20 98 22
Öppet alla dagar 11-16
Redbergsvägen 19, Tel. 0762-20 98 22
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VÄRDE 1595 kr

Göteborg Redbergsvägen 17

Tel: 031-19 84 70

Göteborg Backavägen 2

Tel: 031-23 98 88

Göteborg Vasagatan 15

Tel: 031-711 23 17

Göteborg Stigbergsliden 22

Tel: 031-780 60 18

Lerum Brobacken 3 Allén 4

Tel: 0302-138 83

Mölnlycke Allén 4

Tel: 031-50 88 95

Kållered Eken Center

Tel: 031-795 22 30

Kungsbacka Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80
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2014 gick Optikkällaren och
Glasögonmagasinet samman.
Nu är vi 21 butiker från Luleå i norr
till Malmö i söder. Välkommen in!

För öppettider gå till:
www.optikkallaren.se
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OLSKROKEN

Här har du en smak av Syrien på menyn
Valfrihet, mångfald och mycket grönt
står på menyn i det nyöppnade Syrien
Kitchen & Café på Redbergsvägen.
Tabbouleh, fatoush, grillat och kebbe är
några av de spännande rätter som bjuds.
– Området här är rikt på restauranger men
det saknades den här sortens mat, säger Fouad
som driver restaurangen. 15 november öppnade de och det går bättre och bättre, säger han.
Men han poängterar att det alltid tar tid att få
igång en verksamhet ordentligt. Restaurangen
är belägen på Redbergsvägen 19 inuti Finska
Pingstkyrkan i en stor lokal som rymmer både
restaurang och café. Det finns något för alla,
vare sig man vill äta varm mat från menyn eller
bara ta en fika.
– Det är över 30 rätter på menyn och det
finns mycket grönt, så det är ett bra utbud
även för vegetarianer och veganer.
För Fouad är det viktigt att platsen har en
öppen och inbjudande atmosfär. Att besökarna ska komma in och känna sig välkomna.
– Det ska också vara mångfald och valfrihet
i maten, därför har vi så många olika rätter.
Det finns något för alla.
Han säger också att den syriska maten är lätt
att tycka om och välkänd för svenskarna. De
flesta har ätit hummus, tabbouleh och liknande, sedan kan man pröva många rätter här
som inte är lika vanliga. Så som bennye
Vi
som är en gryta gjord på grönsaken
ockra.
– Den är min favoriträtt här, men
det är inte alla som tycker om den. Den
är väl värd att prova om man kommer hit,
tycker Fouad.
Lokalen har en ombonad atmosfär och är
inredd i varma, orientaliska färger och mönster. Det finns mysiga soffgrupper och fåtöljer
och vanliga bord och stolar utplacerade i lokalens flera rum. I bakgrunden spelas orientalisk
musik på låg volym som bidrar till atmosfären.

Nyöppnade Syrien Kitchen & Café på Redbergsvägen.

– Vi har sett många barnfamiljer som kommer hit och fikar, särskilt mammor med barn.
Det kommer även en del kunder som har datorn med sig och passar på att jobba en stund
medans de sitter här.
Innan Fouad bestämde sig för att öppna
restaurangen så kollade han runt utbudet i
området. Han kom fram till att det finns runt
25 olika restauranger runt omkring, men det
finns ingen som serverar den här typen av mat.
– Det finns indiskt, japanskt, kinesiskt,
husman och ännu fler men den syriska
på maten saknades här. Så vi är ett viktigt
bidrag till mångfalden här i Olskroken, tycker Fouad.

Ol
krokes-n

Foto: Jennifer Hajdic

Sedan restaurangen öppnade har han och
personalen blivit väl emottagna av grannar
och verksamheter runtomkring. De har kommit med tips och råd om hur de kan driva restaurangen och aktiviteter de skulle kunna ha.
Något som förvånar Fouad.
– Jag hade inte en aning om att den kulturen fanns att man hjälper varandra på det viset,
jag är positivt chockad, säger han.
I restaurangen finns fem anställda varav två
svenskar och tre syrier. Fouad kände alla sedan
tidigare och säger att det är de anställda som
kommit med ideérna och drivkraften till att
starta företaget, han är bara ägaren.
– Jag har samlat bra människor som jag vet
kan sin sak och det är dem som är företaget,
inte jag.
Han vill gärna hjälpa till att integrera invandrare som inte kan svenska genom att ge
dem möjlighet att jobba hos honom. Fouad
kom själv till Sverige som ung men lyckades
ändå få jobb direkt och det var viktigt för att
få en känsla av sammanhang. Därför vill han
kunna bidra med jobb till andra som är i lik-

nande situation.
– Det finns så många som har kompetenser
för jobb, men bara hindras av att de inte kan
språket. Det är synd.
Fouad kan själv inte laga mat, säger han,
men han vet hur det ska smaka. Han har heller
aldrig drivit restaurang tidigare men han driver flera andra företag och är aktiv som pastor
inom kyrkan. Där har han knutit de kontakter
som nu är hans anställda.
– Det här är en härlig plats där man möter
nya människor hela tiden, säger vicekocken
Neron Racho. Han har tidigare jobbat på
Coop Forums restaurang i Bäckebol, men är
nu grillexperten på Syrien kitchen. Han får
medhåll av kollegan Ewa Wärn.
– Jag jobbar i cafét och trivs fantastiskt bra,
säger hon.
– Det bästa med jobbet är att alla är samlade
här och att vi får nya kunder hela tiden, tycker
kocken Silva. Hon kan inte svenska så bra,
men är duktig på att laga syrisk mat.
Lokalen tillhör Finska Pingstkyrkan och i
byggnaden pågår många andra aktiviteter förutom gudstjänsterna i kyrkan. Där finns även
musikstudios och konferenslokaler och tack
vare det kommer många gäster in till restaurangen från dessa andra verksamheter.
– Det kommer också många församlingar
från andra städer hit och många av dem kommer in och äter hos oss, säger Fouad. Restaurangen är dock helt självständig och har ingenting med kyrkan att göra.
Framöver finns planer på att kanske ha lite
aktiviteter i lokalen, musikuppträdanden och
liknande. Men det får ta den tid det tar, säger
Fouad.
– Personalen vet vad de vill och vi har en bra
atmosfär. De är proffsiga på det de gör så de
kommer lyckas bra.
Syrien kitchen & Café kommer hålla öppet
varje dag från 11 till 16.
Jennifer Hajdic

Sofia Holmberg vill inspirera med sina bilder
I väntan på en unik och originell idé,
återskapade Sofia Holmberg fotografier
på människor som har inspirerat och
lämnat avtryck i hennes liv. Allt från
författare, regissörer till skådespelare och
karaktärer.
– Alla människor inspireras av varandra hela tiden, både medvetet och
omedvetet, säger hon.
Det är en torsdagseftermiddag, den 16 januari,
i kulturhuset Kåken i Härlanda. Människor är
framförallt där för att låna böcker från biblioteket men även för att ta en paus i kafét på
nedre plan. Det är allt från barnfamiljer till
studenter. Runt fyra tiden börjar allt fler människor gå hem och kafét ska stänga för dagen.
Sofia Holmberg har precis förberett klart allt
inför kvällens vernissage och är lite nervös
inför hennes första utställning. Längst med
kaféts väggar kan man se nio olika fotografier
med ett tillhörande citat under varje. Många
människor kan säkert känna igen flera av fotografierna då de är inspirerade av omtalade
personer såsom Charlie Chaplin, Jim Carrey
och J.K Rowling.
Sofia Holmberg är uppvuxen i Göteborg
och har så länge hon kan minnas alltid varit
intresserad av fotografering, teater, film och
andra diverse kreativa saker. När hon var liten
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andra människor, säger hon.
Sofia fick möjligheten till att ställa ut fotografierna på tre olika kulturhus i Göteborg.
Första utställningen startades i Kåken den 16
januari och pågår fram till den 12 februari.
Därefter kommer hon även att ha utställningar
i Frilagret mellan den 15 och 28 februari. Avslutningsvis kommer projektet att vara i Verket
den 14 till 28 mars. Alla fotografier är helt och
hållet tagna av Sofia hon själv. Hon har endast
använt sig av ett stativ, en fjärrkontroll och
hon själv som rekvisita.

BILDMÄSSIG. Sofia Holmberg framför några av sina verk som nu visas på Kulturhuset
Foto: Sanna Puoskari
Kåken.

ville hon alltid klä ut sig, hitta på roliga idéer
och skapa nya saker. Hon har aldrig kunnat
tänka sig att göra något annat än det.
– Jag tror att om man kommer från en bakgrund där man kanske inte har haft allt, har
man fått skapa sina egna kreativa möjligheter,
säger hon.
Projektet tog fart i hennes lilla rum i London
som hon bodde i förra året. Istället för att sitta
och vänta på den originella idéen tillät hon sig

själv att inspireras av andra människor. Människor som under årens gång format henne till
den person hon är idag. Till en början var det
bara ett roligt sätt för henne att vara kreativ på
men när hon såg att folk uppskattade det, fortsatte hon att lägga ut ett fotografi på sociala
medier ungefär varje månad.
– Har man en idé som man tror på så ska
man köra på den och inte vara så självkritisk.
Det är roligare att få chansen till att inspirera

Örgryte&HärlandaPosten

– Det är mycket arbete som ligger bakom
varje fotografi. Jag har lagt mycket tid på att
redigera bilderna och klippa in saker som inte
går att få till när man tar en bild helt själv, säger hon.
Sofia ser positivt på framtiden och vill gärna
fortsätta att arbeta inom de kreativa områdena. När alla utställningar är över kommer
hon att packa väskan för att flytta till Kanada
i ett år. Där kommer hon framförallt att fokusera på skådespeleriet men hon vill även kunna
kombinera det med fotograferingen.
– Något som jag också drömmer om i framtiden, utöver att få jobba inom de kreativa
områdena, är att ha en egen spårvagn. Men
det känns som om alla göteborgare vill ha det,
säger hon och skrattar.
Sanna Puoskari
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En verklighet
för livsnjutaren

Visning
2 februari.
Välkommen!

Bonum Brf Munkebäckslund, Göteborg

Tänk att kunna börja lördagarna med en promenad
i grönskande Skatås. Och på tillbakavägen stanna
till på surdegsbageriet för att köpa hantverksbröd
som du sedan avnjuter på terrassen eller den inglasade
balkongen. I Bonum Brf Munkebäckslund är allt detta
möjligt. Här bor du som fyllt 55 bekvämt utan att
behöva tänka på gräsklippning eller att måla om huset.
Välkommen till vår visningslägenhet söndagen
den 2 februari kl. 11-14, Ernst Torulfgatan 3D.
Läs mer och anmäl intresse på
bonum.se/munkebackslund
Kontakta vår säljare:
Margareta Josefsson, 033-20 25 63
Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen.
Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på www.bonum.se

Vid er sida de
första åren.
Välkommen till din barnavårdscentral. Hos oss får du
stöd i ditt föräldraskap och tillsammans skapar vi en
god utveckling för ditt barns hälsa och trygghet.

Delta i vår föräldragrupp för att knyta nya kontakter
och dela erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

Närhälsan Ekmanska barnavårdscentral
Lillkullegatan 21A, 031-747 92 90
narhalsan.se/ekmanskabarnavardscentral

Närhälsan Munkebäck barnavårdscentral
Munkebäckstorg, 031-345 06 00
narhalsan.se/munkebackbarnavardscentral

Gör ditt vårdval. Du väljer själv
var du vill lista dig på 1177.se.
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.
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STIKKAN PÅ SPÅRET

En eldsjäl med rötter i Öster
I förra numret gjorde jag ju ett nedslag
hos Qviding FIF:s Oldtimers på deras
onsdagsträff. Som föredragshållare
till träffen hade de engagerat Charlie
Malmgren, en Örgrytekille, som höll ett
intressant föredrag om delar av sitt spännande liv.
Det där gav mersmak. Där fanns intressanta händelser i hans liv, som jag är
övertygad om att läsarna vill ta del av.

Millenniumnatten firade jag
på en öde ö i Kornsjön, till
tonerna av vargars ylande i
den vintriga natten med stjärnorna som åskådare. De fick bli
mitt fyrverkeri i ensamheten.
Tystnaden blev 12-slagets skål
inför ett nytt årtusende. En
fantastisk upplevelse!

J

ag träffade Charlie på hans favoritställe – Smakia Bistro, före detta Jerkstrands
på Trätorget – för att lyssna på några av
hans spännande berättelser och upplevelser
genom åren.
Jag lovar, hans livshändelser skulle räcka att
fylla minst ett par tidningar…
Charlie är en riktig eldsjäl. Han har vuxit
upp och gått i skolan i Örgryte och varit
stadsdelen trogen sedan barnsben. Som
15-åring fick han praktikplats på Kålltorps
Järnhandel på Solrosgatan 1, där han sedan
blev anställd som affärsbiträde och fick utbildning på Köpmannainstitutet.
Efter ett kort gästspel på Elvins Järnhandel i Olskroken blev han ordermottagare på
Eskilstunamagasinet i Gullbergsvass.
För att dryga ut lönen extrajobbade han på
Mobilmacken i Björkekärr som serviceman.
Där blev nästan direkt fast anställning då
ynglingen, enligt chefen Sten Antonsson, tidigt visade framfötterna och gjorde sig populär bland den stora och viktiga kundkretsen.
Det var många välkända kunder, som fick
oljan kollad och rutorna putsade av Charlie.
Att ge god service var något som han gillade och framförallt gjorde kunderna det.
Efter 15 år i Björkekärr kom ett erbjudande
om att jobba på Norsk Hydro i Mölndal som
bilmekaniker, något som han med glädje tog
sig an.
Men det blev bara fem, fina år där. En
arbetsskada – farliga lösningsmedel – satte
punkt.
• Vad hände sedan Charlie?

– Jo, jag fick en anställning på Sportfiskarna Västs kansli, som ligger i Sjölyckan i
Delsjöområdet. Det där jobbet passade mig
också bra. Mitt stora intresse av sportfiske och
mitt ideella engagemang i föreningslivet på
olika nivåer kom väl till pass där.
Kanske har du som läsare noterat att det
under sommarmånaderna finns en hel del
ungdomar med fiskespön i händerna längs
stränderna vid Lilla- och Stora Delsjön?

resan med lugna och rofyllda årtag utmed
Bohuskusten till Halden. Sträckan avverkades
på 12 dagar …
– Millenniumåret blev det en rodd av
lite mer vildmarkskaraktär via sjösystemen
i Dalsland, med början i Stora Le, vidare
genom Dalslands kanal – Vänern – Göta Älv
och med avslut i Göteborg, närmare bestämt
i Vallgraven. En liten kul sak är att Borghild
varit med i TV-programmet ”Norska Farmen”
vid två tillfällen.
• Det här med det magiska årsskiftet,
när vi gick från 1999 till 2000, hur och var
upplevde du det?

– Millenniumnatten firade jag på en öde ö i
Kornsjön, till tonerna av vargars ylande i den
vintriga natten med stjärnorna som åskådare.
De fick bli mitt fyrverkeri i ensamheten.
Tystnaden blev 12-slagets skål inför ett nytt
årtusende. En fantastisk upplevelse!

VATTENMANNEN. Charlie Malmgren, som varit is-volontär sedan 40 år tillbaka, pekar ut
mot öppet vatten på Härlanda Tjärn. Han drar sig till minnes att de senaste fyra åren har
Foto: Stig Andersson
det varit isbelagt på Tjärnet i januari månad.

ur sin Jeep och var ursinnig. Journalisten
jag hade med mig sa att nu får du lugna ner
dig, Ingmar. Du tilltalar inte mig med mitt
förnamn, röt Bergman.
– Efter att ha hämtat andan en stund sa
jag som ansvarig för färden att vi skall ha ett
SM i fiske på Fårö med utgångspunkt från
Ryssnäs. Vilken väg kör vi för att hitta dit?
Ingmar Bergman lugnade ner sig och sa att
han kunde visa oss vägen dit. Vi stannade till
vid hans dolda filmateljé, som låg i närheten
av Ryssnäs. Han bad om ursäkt för sitt upp-

• Har du haft din hand med även där
Charlie?

– Så är det. Som föreningskonsulent var jag
med och startade upp en sommarfiskeskola
för barn och ungdomar. Att pröva på att fiska
på öppet vatten blev ett uppskattat inslag för
sommarlediga skolungdomar.
• Charlie, bland alla dina upplevelser:
finns det några som sticker ut lite grand?

– Ja du, en mycket speciell händelse och
ett oförglömligt minne är då jag träffade på
”världsmannen” Ingmar Bergman, en av de
främsta regissörerna i filmhistorien. Som
Sportfiskarnas förbundsrepresentant var
jag ansvarig för SM i kustfiske, som skulle
arrangeras på Fårö. Tillsammans med en journalist skulle vi titta på tävlingsområdet. Men
vi kom på villovägar och därigenom fick vi
ett ofrivilligt möte med Ingmar Bergman
på den lilla vägen. Han stannade och rusade
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trädande och undrade om han kunde få köpa
lite torsk av mig med anledning av att det var
torskförbud för yrkesfiskare. Jag säljer ingen
torsk, sa jag, men visst kan jag skänka lite
grand till familjen. På frågan var vi bodde så
fick vi besked om att han visste var Goldman
bodde, vilket var vår ”adress”. Min fru kommer dit och hämtar torsken. Ingmar tog mig i
hand och lyckönskade oss med arrangemanget. Ännu en gång bad han om ursäkt för sitt
uppträdande. Det känns stort att ha mött en
av världens största filmskapare.
Charlie fortsätter:
– I min barndom tillbringade jag många
somrar vid Kornsjön, som ligger på gränsen
mellan Norge och Dalsland. Där fann jag
sinnesro och kunde fiska hela dagarna om jag
så ville.
– Här föddes också min passion för att
ro, när jag bara var åtta år gammal. Det var
”tante” Borghild Skjäggeröd, som blev min
läromästare i konsten att ro en eka i trä. Hon
sa: när årorna går likt vingslag över vattnet, då
är du en fullgod roddare …
• Du visade tidigare ett antal tidningsklipp, om dina många och framförallt
långa roddäventyr. Det är ju inte att ro
någon kilometer eller två, utan du har ju
avverkat ett antal ”maratonlopp” i din eka
– berätta mer Charlie!

TOMTEGUBBE. Charlie Malmgren som
tomte med julklappar till barn i Uganda.
Foto: Privat


– Sedan många år hade jag en dröm om
att ro från Göteborg till Norge. 1996 köpte
jag en gammal Enmänning på Fårö, som jag
givetvis döpte till Borghild. 1997 gick första
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Men vad jag förstod i vårt samtal så var nog
den största och viktigaste händelsen i hans liv,
när han sommaren 2019 gifte sig i ”Paradiset”
Kornsjö med sin älskade Salima, som kommer från Uganda. Hon kom till Sverige för
drygt fyra år sedan. Har redan lärt sig svenska
och utbildat sig till undersköterska och fått
fast anställning inom Göteborgs Stad/hemvården. Ett jobb som hon trivs med.
– Jag är oerhört stolt och glad över hennes
engagemang och bedrift. Har själv besökt
Uganda ett antal gånger. Har bland annat
varit jultomte (bilden) och lämnat julklappar
till barn, som lever i fattigdom och misär.
Man får ett helt annat perspektiv på livet efter
en vistelse i detta land, säger Charlie.
Charlie har också medverkat i 144 radioprogram under sex år i Sveriges Radios populära program ”Fiskeliv”, där Radio Göteborgs
Hasse Andersson var programledare.
Vidare har Charlie varit med i radio och
tidningar som is-expert och där gett råd
och tips om ”isläget”, främst då beträffande
sjöarna i Delsjöområdet.
Till sist – ytterligare ett bevis på sitt engagemang är att han har ett frivilligt samhällsuppdrag som kontaktperson (tre brukare),
där Göteborgs Stad är uppdragsgivare. Här
förbinder han sig att handleda och stödja
personerna samt vara en länk ut i samhället.
Ja, det här var bara en liten del av Charlies
upplevelser hittills här i livet.
Han är verkligen en person med ett stort
hjärta, ett rejält engagemang i olika frågor och
också med ett stort civilkurage.

PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss
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Så här illa ser det ut vid vissa passager
Foto: Stig Andersson
på 18-km spåret.

Så här bra blir det efter reparationen –
Foto: Stig Andersson
rena motorvägen!

Här är det i alla fall något på gång
n Nej, tyvärr är 18-kilometaren
ännu inte reparerad. Reparationsarbetet bestod ju i att byta och lägga
nya spångar på de blöta partierna.
Det har ju gått en tid sedan arbetet påbörjades.
I början av november 2018 var
det samling i Delsjöskogen. Göteborgs Stigcyklister, under ledning av
Lars-Erik Säll, hade samlats för att
bära ut de nya bräderna till de platser, som var i behov av reparation.
Men, men – det känns som att
något är på gång. Vid en inspektion
för någon vecka sedan noterade jag
att det gjorts lite arbete på några
olika ställen. Oj, så bra det var där
jobbet gjorts. Ja, du kan själv se
skillnaden på bilden. Vi hoppas
Park & Natur fortsätter arbetet snarast och vi alla räknar kallt med att
när vårsäsongen kör igång, då är allt
reparerat och klart. Vi lovar att återkomma med ett reportage om ”tuffingen” 18-kilometaren då.

Ni har väl inte missat
våra fantastiska semlor!
Beställ era semlor till Fettisdagen den 25/2
Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

I början av november bars virket ut av Göteborgs
Stigcyklister till de blöta passagerna. Foto: Stig Andersson

Stig Andersson

Här har du vårens poängpromenader
n Skogsveteranerna är en pensionärsförening
bildad 1987 med hemvist på torpet Kolmaden
som du bland annat når genom att passera Stora Torp (linje 5, hållplats Bögatan) och följa
grusvägen någon kilometer mot Delsjöbadet.
Föreningen bedriver friluftsverksamhet och
under året har de många gemensamma aktiviteter. Bland annat arrangerar de ett antal
poängpromenader, både vår och höst, ordnar
med studiebesök, bjuder in intressanta föreläsare och nu under våren har de också några utflykter på programmet. En utflykt går till Falkenbergsrevyn och en bussutflykt till Visingsö
med bland annat guidning av ön.
Årsavgiften för att bli medlem är måttliga
100 kronor.
Gå gärna in på deras hemsida – skogsveteranerna.com – för mer information.
Poängpromenaderna går på barnvagnsvänliga stigar. Det är olika slingor vid varje tillfälle
(cirka 2–3 km). Frågor finns för både vuxna
och barn. Starten är mellan klockan 10 och
13. Vuxna betalar 20 kronor och barn till och
med 12 år 5 kronor.
När du är klar avslutar du givetvis med en
fika inne i mysiga Kolmaden. De är välkända
för sitt goda, hembakade fikabröd, som dessutom serveras till mycket plånboksvänliga priser.
Vårens program ser ut så här:
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Välkommen till Padelcenter
– för proffs och glada amatörer!
Boka din tid på vår hemsida
www.padelcenter.se
Här Har du oss!

Nästa stopp – Kolmaden!

Foto: Stig Andersson

4 Söndag 26 januari, arrangörer IK Stern och
FK Herkules
4 Söndag 9 februari, arrangörer Göteborgs
SK, Frölunda OL och OK Alehof
4 Söndag 23 februari, arrangörer ToleredUtby och Kungälvs OK
4 Söndag 8 mars, arrangör GMOK (Göteborg-Majorna OK)
Stig Andersson

DELSJÖN: Sjölyckan 2, Göteborg | Tel 031-45 24 00
HÖGSBO: August Barks gata 2, Västra Frölunda | Tel. 031-45 24 00
www.padelcenter.se

Örgryte&HärlandaPosten

13

FUNDERINGAR MED ALICE RADOMSKA

Bibblan och deckarflickan Connie
Prima flickdeckare som Redbergslids bibliotek vid sin nedläggning kasserat?
Jo, det var vad min kompis Anna i
Olskroken speciellt hade bjudit hem mig
för att visa.
Anna hade haft åtta böcker om tonåriga deckaren Connie Blair stående hemma
i hyllan ända sedan 2007, då biblioteket
flyttade ut ur den gamla träkåken Bagaregården vid Härlandavägen 8. Men nu
hade hon köpt återstående boktitlar på
en Second Hand, så hon fått ihop serien
komplett – hela dussinet välaktade
böcker från 1950-talet!

vid Douglass College (sedermera upphöjt till
universitetsavdelning). Hon flyttade sedan i
ungdomlig djärvhet till ett jobb på en tidning
i franska Bayonne.
Hemkommen till USA efter några år kom
hon in i den reklam- och annonsbyråbransch,
som hon med tiden lät sin hjältinna Connie Blair bli verksam i, från grunden som
receptionist med dessutom alla sladdarna i
telefonväxeln att koppla rätt.
1940 gav Betty sig på att skriva noveller
och följetonger för flickors favorittidningar, i
synnerhet de klassiska publikationerna American Girl och Gateway for Girls.
I början var det mest romantik, men med
flickors intresse inte bara för unga män utan
även smäckra ridhästar, innan hon efter
bokdebuten med ”Puppy Stakes” (Ett riktigt
hundår) 1943 närmade sig äventyr och
mysterier.
Året hon började skriva gifte hon sig, vid
31 års ålder, med en Edward Headley, som
historien inte förtäljer mycket om. De fick
en son. Maken avled 1952, då sonen var i
tioårsåldern.
Faktiskt skrev Betty ett halvdussin böcker
under namnet Elizabeth Headley, som då inte
var en pseudonym. Exakt så skrevs nämligen
namnet i hennes pass. Många som halvt
officiellt heter Betty, eller heter Liz, är ju av
prästen döpta till Elizabeth.

D

et hände sig år 1934 att Redbergslids bibliotek inrättades i byggnaden
Bagaregården och att samtidigt den
okända amerikanskan Betty Cavanna på sin
sida Atlanten fyllde 25. Huset i Göteborg
blev i modernare tider renoverat och kallat
Kulturhuset Bagaregården. Där inrymdes då
fortfarande ”bibblan”.
Munkebäck hade sin egen bibbla vid
Munkebäcksgatan. Tänk att två av stadens
allmänna bibliotek låg så nära varandra, med
bara några få minuters gångavstånd emellan(!) Men 2007 upphörde båda, då ÖrgryteHärlanda hos Kulturhuset Kåken inrättade
SDN-områdets nya fina bibliotek. Då köpte
Anna billigt böcker som blivit inaktuella och
sorterades bort inför flytten.
Som barn i Redbergsskolan kring 1960
hade Anna på en lektion fått en kvart på sig
att berätta om sin favoritförfattare. Det blev
den nämnda amerikanskan, vars Conniedeckarböcker i översättning av Doris Morfelt
kommit ut här på Bonniers förlag.
En sån nostalgi-kick det blev för Anna
att nästan halvseklet senare återse böcker ur
serien i lådan med böcker som biblioteket
slumpade bort!
Vad var då Betty Cavanna (1909-2001) för
en människa?
Jo, Betty skrev i eget namn uppemot 60
flickböcker. Men av svenskor lästes hon mer
under pseudonymen Betsy Allen. Nämligen
de nämnda böckerna om flickdetektiven
Connie Blair, i serien med de gula bokryggarna.
När Bonniers så här års 1957 gav ut den
första, kallad ”Bevis i blått” (Clue in Blue)
hade Betty i USA precis skrivit färdigt sin
elfte och sista bok om Connie. Tolfte och
avslutande boken, året därpå, var det inte
hon utan en nära väninna som skrev, under
samma pseudonym. Det har aldrig avslöjats
vem detta var.
Det var 1948-1956 som Betty författade Connie-deckarna. Den unga kvinnan
i huvudrollen är under seriens gång 16-19
år. Uppväxt med en inte lika äventyrslysten
tvillingsyster i en småstad har Connie Blair
sökt sig till miljonstaden Philadelphia, där
hon i några av de första böckerna arbetar på
en reklambyrå.
I intrigerna leder hård konkurrens i
reklamkundernas branscher till industrispionage, kidnappningar, mordförsök. Nyfiken
och med god slutledningsförmåga ingriper
Connie i stil med vad ”flickdetektivernas
flickdetektiv” Kitty i böcker av Carolyn Keene skulle gjort, men inte lika framfusigt.
Nej, Connie är mer jordnära, mer eftertänksam och inte beroende av så oerhört
mycket tursamma (osannolika) tillfälligheter
14

SKOLVÄGEN. Kära sista lilla biten upp till Redbergsskolan, där flickan Anna i ett klassrum
i februari 1960 stod vid katedern och berättade om Betsy Allens flickdeckarböcker.
Foto: Alice Radomska


staplade på varandra för att komma vidare i
fallen.
Seriens roman nummer 2, ”Rebus i rött”
(Riddle in Red) ger inblick i hur många
kemiska hemligheter som ligger bakom framtagandet av ett nytt revolutionerande nagellack med färgen och skyddande lackvätskan
kombinerad i en och samma flaska. Detta
var kring 1950 ingen självklarhet. Här finns
spionage, stölder och sabotage – nästan som
om det gällt ett nytt raketbränsle.
Faktiskt dyker tvillingsyrran Kit upp i

REBUS I RÖTT. Tredje boken av tolv om
populära Connie Blair, tryckt 1955.

Philadelphia lagom till maskeradbalen på en
målarskola, där Connie i äventyret ”Pussel i
purpur” (Puzzle in Purple) går en kvällskurs
efter jobbet. Connie och Kit har dessförinnan
i telefon planerat sina helt identiska dräkter så
ingen utseendemässigt kan skilja dem åt:
”Mamma säger att vi kan få den där tygrullen med vit sammet som har legat uppe på
vinden i många herrans år”, sade Kit. ”Hur
skulle det vara om vi klädde ut oss till likadana snödrottningar?”
Sagt och gjort. Och två par öron hör mer
än ett, då det gäller att snappa upp vissa
repliker efter ett otäckt dåd som ägt rum där
i ateljéerna.
Medan Bonniers gulryggade serie om
problemlösande sköterskan Cherry Ames (av
Helen Wells) hade det röda sjukvårdskorset
som symbol, pryddes Connie-böckernas ryggar med den långa svarta damhandsken och
det svarta avtrycket av en herrsko.
Omslagen är tecknade av den härlige
konstnären Martin Guhl, som även tecknade
Cherry Ames innan en hurtigare, ytligare
konstnär tog över. Connie och andra av Bettys romanflickor är söta men med klassiska
mått mätt inte så där väldigt vackra. Snarare
nästan alldagliga, fastän omslagstecknarna
vässade deras skönhet, utan egentligt fog för
detta i inlagorna. Midjan kunde med dåtida
ideal återges skrämmande smal.
Författaren Betty Cavanna, född i Camden,
New Jersey, fick vid tolv års ålder sitt första
jobb – som hjälpreda på en dagstidningsredaktion. Hon kom att studera journalistik
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Hon slutade använda Headley-namnet
när hon 1957 gifte om sig med den George Russell Harrison, som var dekanus för
forskningen vid Massachusetts University of
Technology.
På 1960-talet skrev Betty Cavanna en rad
flickböcker om ynglingar från länder som
för unga amerikanskor tedde sig exotiska.
Brasilien, Argentina, Egypten och Hongkong
förekom.
Någon yngling från ”nordpolslandet”
Sverige blev det inte. Men faktiskt kom hon i
författandet så väldigt nära som till ”Arne of
Norway”.
Då Betty 1979 åter blev änka slutade hon
skriva. Att ännu ett halvdussin böcker utkom
därefter och ända till 1987, torde förklaras
med att det var manus hon haft liggande
och i två, tre fall var det bearbetning av förut
utgivna böcker.
I de annars Philadelphia-baserade Connie
Blair-deckarna förekom exotism i ”Svindel i
svart”, där Connie för annonsbyråns räkning
följer med en kvinnlig chef och väljer miljöer
för reklamfotografering i Mexiko.
Det bör noteras att Betty Cavanna, trots
den lågt ansedda genren flickböcker, aldrig
blivit sågad av expertisen. Hon har för utvecklingen av amerikansk litteratur bedömts
vara ”av viss betydelse”. (Richard Alm: ”Cavanna was a writer of some importance.”)
Betty flyttade på äldre dar till soliga franska
Vézalay och levde där fridfullt. Faktiskt utan
en enda intervjuare eller levnadstecknare,
fram till sin död den 13 augusti 2001.
Hennes bevarade manuskript (och korrespondens) hålls arkiverade hos De Grummond Children’s Literature Collection,
grundad 1966 vid the University of Southern
Mississippi.
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
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februari 2020
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FOTFOLKET.
Patrullerande
konstaplar
lär vi då och
då se i Olskroken i år,
även om det
inte just blir
Wahlander
och Withfeldt.

Nej, inte denna
Danska Vägen
Nej, det gällde inte vår Danska Vägen
i Örgryte, när det på internet den 14
januari släpptes en nyhet att en polisstation ska öppnas på Danska vägen
och bli synlig på ett tydligare sätt och
ha ökad bemanning.

Det är nere i Halland som polisstatonen i
Ullared ska flyttas till Danska vägen där.
Alltså precis vid själva shoppingcentret,
meddelar Polisen i Falkenberg.
Polisarbetet här i vår egen stadsdel blir
sig likt, med i år ökad polisnärvaro vid
minst trehundra tillfällen vid känsliga tider
vid Redbergsplatsen och Olskrokstorget,
inte minst patrullering till fots.
Det påbörjade arbetet att öka tryggheten
samt förtroendet för Polisen kommer att
fortsätta.
Projektet ”Medborgarlöftet” är kopplat till den långsiktiga satsningen ”Trygg i
Örgryte-Härlanda”. Främst är det då kommunpolis Robert Björklund som invånarna
kan kontakta för vidare upplysningar.
Vad vår Danska Vägen beträffar har
faktiskt där förr funnits en polisstation,
kallad Lundens polisstation, på hörnet åt
Ingeborgsgatan, men den revs för lite drygt
ett halvsekel sedan och där byggdes sedan
Hotel Örgryte.
ALICE RADOMSKA

ALEXANDRA

Nytt år, nya tankar, nya vanor

2020 – det har en speciell
klang. Att stå inför ett nytt
år, och nu inför ett nytt
årtionde, är något alldeles
fascinerande. Tänk så mycket
som kommer att hända! Vi
står hoppfulla och nyfikna på
samma gång.

D

et bästa med att stå
inför något nytt är att
det är ett oskrivet blad
och allt är möjligt. Ibland tror
vi att det bara gäller inför ett
nytt år, eller en ny månad eller
en ny vecka. Det är lustigt hur
många det är som sparar sina
”startdatum” för en ny vana till
måndagar… Men har du tänkt
på att varje ögonblick är början
till något nytt? Med varje andetag vi tar så har vi möjlighet att
välja en ny väg, en ny tanke eller
en ny handling.
Med det nya året har jag börjat med något som jag upptäckt är fantastiskt
roligt och oerhört nyttigt för mig. Jag har
börjat PLANERA! Det låter kanske som om
jag kommer från en annan planet – alla planerar väl, mer eller mindre. Javisst, men det är
HUR jag planerar som är den stora upptäckten för mig. Jag har skaffat mig en bok där
jag inte bara skriver ner allt jag behöver göra,
jag skriver också ner vad jag faktiskt har gjort.
Jag för en logg över mitt humör, hur många
glas vatten jag har druckit under dagen, hur
mycket tid jag lägger på vissa sysslor och så
mycket mer. Genom att dokumentera allt det
här har jag under de senaste veckorna börjat

upptäcka vissa mönster. Jag upptäcker faktiskt
att jag börjar lära känna mig själv på ett nytt
sätt.
Min lilla bok har blivit en kär vän jag gärna
bläddrar i, skriver tänkvärda citat i, tränar
stapplande på skönskrift i och gör tappra
konstnärliga experiment i. Den har blivit en
arbetsbok som speglar vem jag är, vad jag
tycker om, vad jag önskar och vad jag strävar
efter. Samtidigt tar den tacksamt emot mina
frustrationer och låter mig klä dem precis
som jag önskar för just den dagen. Jag har
upptäckt att bara genom att skriva en rad om
dagen har jag kunnat tömma huvudet på sa-

ker som tidigare känts besvärliga
och få kraft att ta nya tag.
Att ha en bok som både planerar framåt och dokumenterar
vad som faktiskt hänt ger mig
perspektiv. Den förkroppsligar
tanken att blicka framåt, njuta
av stunden här och nu och lära
av det som varit på ett alldeles
befriande sätt. För visst är det
lätt hänt att vi gör precis som
författaren John Bytheway,
skriver om när han förklarar
problemet med att bara älta det
förflutna: ”Olyckliga människor har en återvinningskorg
full av tidigare misstag. Varje
dag tänker de tillbaka på det de
ångrar och ’återvinner’ missmodet. Deras språk är fullt av fraser
som ’jag borde ha’, ’jag skulle
ha’, ’jag kunde ha’, ’varför gjorde
jag inte det?’ och ’om bara’. De
tittar aldrig på vart de är på väg
för de kan inte ta ögonen från
var de har varit.” (John Bytheway, How to Be
Totally Miserable (2007), s. 57.)
Så ta tillfället i akt med det nya årtiondet.
Fyll din egen bok med ditt liv, precis som det
är i stunden, med blicken framåt och gläd dig
åt alla möjligheter du står inför. Kom ihåg att
den som misslyckas med att planera, planerar
för att misslyckas.
Allt gott för 2020.
LIVSCOACHEN

Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

EKONOMISKT

Fyra frågor att hålla koll på under 2020
Många bostadsägare kan lägga ett bra
2019 till handlingarna. Räntorna har
varit fortsatt låga även om året avslutades med en höjning från Riksbanken.
Bostadspriserna har stigit om än inte särskilt mycket. Om 2020 blir lika gynnsamt
återstår att se och det finns fyra nyckelfrågor att hålla ögonen på.

N

ytt år och nytt decennium. Om
december är månaden då vi tittar
bakåt och summerar året som gått,
är januari månaden att blicka framåt och
fundera över det som ska komma. Och visst
är det ett spännande år att se fram emot, inte
minst för alla som äger eller funderar på att
köpa en bostad. Här är några frågor att hålla
extra bra koll på för att förstå bostadsekonomin 2020:

1) Räntan
Året avslutades med en historisk räntehöjning
av Riksbanken. Efter 5 år med minusränta
återvänder Sverige nu till en styrränta på noll.
Höjningen har redan påverkat bolåneräntorna
och tremånadersräntorna har stigit hos de
flesta aktörer sedan beskedet. Frågan inför
2020 är vad som händer nu. Riksbankens
egen prognos är att reporäntan ska ligga kvar
på noll under lång tid, åtminstone ett par år.
Det talar för att också bolåneräntorna kommer att vara fortsatt låga och det är också vår
prognos på SEB. Samtidigt är det viktigt att
inte ta utvecklingen för given. Tidigt hösten
16

För den som varken planerar att flytta
2019 trodde de flesta att Riksbanken inte
inom kort (den bör ha rörlig ränta) eller
alls skulle höja räntan i närtid, många
som har små marginaler eller
trodde till och med på en
stort behov av förutsänkning. Det var först
sägbarhet (vilket
under senhösten
talar för bunden
som marknadens
ränta) är det
syn svängde
oftast klokt
och till slut
att gardera
hamnade i
sig med
linje med
olika
Riksban– både företagets och din privata
räntebindkens. Därningstider
med var
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
i stället för
höjningen
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
att satsa allt
väntad
eller 031-62 28 90. Välkommen!
på bundet
när den väl
eller allt på
kom men
rörligt.
det är ändå en
påminnelse om
att utvecklingen är
2) Bostadspriserna
svår att spå. Särskilt som
Efter prisnedgången hösten
bolåneräntor dessutom påverkas av
2017 harbostadspriserna stabilisemycket mer än bara av reporäntan. Prognosen rats och ökar nu med omkring 4 procent i
om fortsatt låg ränta talar för att rörlig ränta
årstakt. Låga räntor, hög sysselsättning och
på bolånet kan vara gångbart ett tag till och
fortsatt bostadsbrist i vissa segment, talar för
att det inte är någon brådska att binda. Mot
en fortsatt uppgång. Att räntorna inte blir
det står att räntorna knappast lär bli ännu
ännu lägre, att konjunkturen mattas av och
lägre och att priset även på bundna räntor
attdet trots allt byggs en hel del, talar för det
är historiskt låga. Det är därmed ovanligt
motsatta. I nuläget är vår prognos att bostäbilligt att gardera sig mot den ränteosäkerderna kommer att fortsätta stiga i måttlig
het som ändå finns. Det kan också vara värt
takt, runt 3-5 procent under 2020.
att påminna om att valet inte behöver vara
antingen bundet eller rörligt. Det kan lika
3) Konjunkturen
gärna vara både och.
Ett av de stora frågetecknen inför 2020 ärhur

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
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den allmänna ekonomiska utvecklingen blir.
Vi har redan konstaterat en tydlig inbromsning med lägre tillväxt och stigande arbetslöshet. Men hur djup blir nedgången? Vår prognos är att nedgången blir märkbar men inte
riktigt allvarlig.Om den bilden blir verklighet
bör också vår bostadsprisprognos kunna hålla.
Men om konjunkturen försämras betydligt
mer, med negativ tillväxt och hög arbetslöshet, ja då kan också bostadspriserna och
privatekonomin påverkas negativt.

4) Politiken
Det finns stora behov av bostadspolitiska
reformer i Sverige men att hoppas att de ska
komma under 2020 är att hoppas för mycket.
Läget i politiken är ganska låst och även
aviserade reformer dröjer. I brist på de stora
greppen hoppas jag ändå på besked i ett par
mindre frågor, t.ex. villkoren för det utlovade
avskaffandet av den så kallade uppskovsräntan vid på vinst från bostadsförsäljning.
Dessutomfinns förstås alltid möjligheten till
politiska överraskningar.
Mycket spännande att bevaka under 2020
– god fortsättning!

EKONOMISKT
med Jan Berger
– kontorschef
på SEB i Örgryte
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SÖT SAK? Sankta Kiosken såg under sin sista vår som godis- och tidningskiosk ut så här,
en tidig morgon innan man öppnat för dagen.
Foto: Alice Radomska

Sankta Kiosken
och Sankt Valentin
Den 14 februari är det Alla Hjärtans dag, det vill säga Sankt Valentins dag.
Sankta Kiosken var inget helgon, men som helgon räknas Sankt Sigfrid, vid vars
plan kiosken var belägen i många år.
Under åren kring millennieskiftet 2000 var det hos Sankta Kiosken de flesta kringboende köpte godiset att ge till en liten hjärtevän på Saint Valentine.

samband med bus, inte som tecken på kärlek.
Shell-macken rev man så här års 2009.
Därmed behövde väl inte kiosken ha upphört? Där finns ju ännu spårvägshållplats.
Men kanske var det en seger för folkhälsan i
trakten att kiosken slutade och gjordes om till
fiskaffär på hösten det året.

Vi har länge haft Alla Hjärtans dag i Sverige
men ofta ägnat den åt vänner och anhöriga
över huvud taget.
Den amerikanska Saint Valentine-traditionen, att våga visa sina romantiska känslor
för den man i hemlighet hållit kär, kom vi i
kontakt med genom långfilmer. Och förstås i
den tecknade serien Snobben (av Charles M.
Schulz), där det för Charlie Brown och de
andra barnen med snälla vuxenmanér är en
emotionell katastrof att bli bortglömt på Saint
Valentines dag den 14 februari.

På tal om höstar, så var det i höstas 90 år
sedan spårvägssträcken Korsvägen–Sankt Sigfrids Plan invigdes. Då var vändslingan där
en nödvändighet. Men sedan drogs ju rälsen
vidare, mycket praktiskt, så att linje 5 och linje
3 möts i Kålltorp.
Har Saint Valentines dag ökat i betydelse på
senare år?
Jodå. Kommersiella och romantiska krafter
går här hand i hand.
Sista bilden på den forna Sankta Kiosken ur
vårt arkiv är dock från en pingstaftons morgon 2006, innan kiosken då hade öppnat för
dagen.

Varför just den 14 februari?
Jo, det datumet, år 269, lät romerse kejsaren
halshugga den kristne prästen Valentin som
begått brottet att viga kristna par till makar.
Men drygt tvåhundra år därefter hade kristendomen segrat till den grad att Valentin, som
dött martyrdöden för sin tro, helgonförklarades av påven och fick den 14 februari till sin
egen dag. (Och visst står det Valentin i våra
almanackor den dagen.)
Både Sankt Sigfrids Plan och kiosken kal�lades bland ungdomar ofta bara för Sanktas.
Och det lät ju bra för det lilla Sankt Valentinfirandet att köpa godiset just hos Sanktas.
Däremot kunde man för höstarnas Halloween, Alla helgons dag, köpa godiset var som
helst. Och då överlämnades detta på kvällen i

Visst köpte vi även pingstgodis där, även
om svenska folket lättvindigt gick med på att
slopa annandag pingst som helgdag och gjorde
pingsten till vanlig weekend.
Lika lättvindigt skulle en tanklös majoritet
säkert avstå från annandag påsk och annat
kristet också, medan dock annandag jul är
grundmurad i våra konsumentsjälar.
Och tänk, med sinne för att fira, att efter
Sankt Valentins dag den 14 februari är det
Sankt Sigfrids dag den 15 februari.
Nog kan vi unna oss lite godis då, från närmaste försäljningsställe (närbeläget för miljöns
skull) och därmed på sikt också gynna våra lokala tandläkare.
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Quiz varje onsdag • kl 19.00
Boka gärna bord för att säkra er plats!

Fredags Afterwork • kl 16–19
Buﬀé inkl. en öl eller ett glas vin 109:-

Varje fredag Musik kryzz-Quiz • kl. 19.00
Boka gärna bord för att säkra er plats!

KLIPP UR KUPONGEN OCH TA MED!

✁

Sankt Sigfrids Plan såg kring 1950 annorlunda
ut. 1951 tillkom där en Shell-mack lite provisoriskt. Inom några år var den kompletterad
till en permanent Shell, som de flesta av oss
minns. Och med macken och spårvägshållplatsen där på Sankt Sigfrids Plan var det
mycket gångbart att även ha kiosk med tidningar, tobak och godis.

Ät 2 betala för 1
SÖNDAG TILL TORSDAG
Gäller endast Á la carte meny och går ej
att kombinera med andra erbjudanden
ÖHP JAN. 2020 Erbj gäller t.o.m. 29/2 2020 hos Restaurang Salt och Peppar på Munkebäcksg. 10.

Öppettider:
Måndag–Torsdag 15–23
Fredag 15–24 • Lördag 13–24
Söndag 13–22

031-21 81 81

Munkebäcksgatan 10 • Munkebäck • Göteborg
www.saltochpeppar-gbg.se

Alice Radomska
Örgryte&HärlandaPosten
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n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Linda Hedin-Lindkvist
Pappersmakareg. 13, Hisings-backa
4 Jan Funke
Träringen 27, Göteborg
4 Olle Sernhag
Barbro Hörbergsgata 9, Göteborg

Närhälsan Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg
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Lös krysset och skicka in det
senast 15 februari till
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
– märk kuvertet ”KORSORDET”
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VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

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

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

Tack
för
ditt
förtroende!
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

– din kompletta Vaccinationscentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

Vardagar 9-16

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral
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www.missingpeople.se

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

VI
GER
INTE
UPP!
MISSING PEOPLE SWEDEN

Stöd Missing People Sweden genom att swisha din gåva till

123-691 95 00

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

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
Närhälsan
Olskroken
Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
OCH HELGER
Redbergsvägen
6
skallgångar när personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det
Öppet:
mån–fre 08.00–17.00
Närhälsan
Gamlestadstorget
svenska näringslivet för att kunna fortsätta
verksamheten.
Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
031-345
04 00
jourcentral
mest sökte efter kroppar i fall där polisen
gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillBVC
på Munkebäckstorg
Gamlestadsvägen
4. B15
sammans med polisen, för att rädda
liv.
Örgryte&HärlandaPosten
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Öppet: mån–fre 17.00–22.00
narhalsan.se/
narhalsan.se/
Helger
10.00–22.00
VÅRT ARBETE BERÖR
ekmanskavardcentral
olskrokenvardcentral
7-8000 personer anmäls försvunna varje år

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

narhalsan.se/

Örgryte-Härlanda

FÖNSTERPUTS TILL RÄTT PRIS
– GLASKLART RESULTAT!

Välkommen till
stadsdelsnämndens
sammanträde
Stadsdelsnämndens möte är öppet för
allmänheten. I början av mötet har du
möjlighet att ställa frågor om de
ärenden som står på dagordningen
samt andra frågor inom
stadsdelsnämndens
verksamhetsområde.
Efter frågestunden börjar
nämndsammanträdet. Då är du
välkommen att sitta med och lyssna på
politikernas diskussioner och beslut.
Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på:
www.goteborg.se/namndhandlingar

RUT ÄR EN KLAR FÖRDEL
När:
Onsdag
5 februari,
klockan 17.00
Plats:
Kulturhuset Kåken,
Kålltorpsgatan 2,
Stora Salen
Spårvagn 1 och 3,
hållplats
Stockholmsgatan

Lägenhetsstorlek
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a
7:a

2 sidor
250:350:400:450:600:700:800:-

4 sidor
350:400:500:600:700:800:900:-

Inglasade balkonger efter storlek. Villor och företag enligt offert.
Inställelseavgift inklusive material 100:-.
Alla priser för privatpersoner är efter RUT-avdrag.

Kommande möten 2020
Måndag 24 februari

Måndag 31 augusti

Måndag 23 mars

Onsdag 23 september

Onsdag 22 april

Måndag 19 oktober

Måndag 25 maj

Måndag 23 november

Måndag 15 juni

Måndag 14 december

Välkommen!

Fönsterputs
Tel. 0761-06 09 06 • E-post: stadsamfonsterputs@gmail.com

”
!
n
e
r
ä
f
f
a
t
t
a
m
a
t
s
ä
B
”
100% naturmaterial
– dekorativa mattor för
privat och offentlig miljö
Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
NR 1 • januari 2020

Halva
priset
efter RUTavdrag!

Örgryte&HärlandaPosten

Vi utför hantverksuppdrag och tar hand
om din trädgård!
ELARBETEN • SNICKERI • HANTVERK
GÖR FINT I TRÄDGÅRDEN
BESKÄR TRÄD OCH BUSKAR

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
19

För en varmare stad

En morgon i mitten av januari fick flera göteborgare en varm överraskning när de
väntade på bussen eller spårvagnen. På flera hållplatser låg handgjorda halsdukar,
vantar, raggsockar och mössor – kvarlämnade, men inte borttappade. Den som hittar
ett plagg uppmanades att ta med det hem. Bakom initiativet ligger Svenska kyrkan.
Det är grått och ruggigt i Göteborg just nu.
Svenska kyrkan vill se de handgjorda plaggen
som en symbol för att vi alla kan bidra till en
varmare och mer medmänsklig stad.
– Det är människor i olika grupper i våra

kyrkor och andra frivilliga som har stickat,
säger Annika Larsson, kyrkoherde i Lundby
församling. Vi tycker att de här stickade plaggen är en kul idé som vi hoppas ska skänka göteborgarna glädje och värme i vintermörkret.

Kanske får det oss också att tänka till kring vad
vi kan göra för att ta hand om varandra.
Under hösten har hundratals personer en-

gagerat sig runt om i landet, efter en idé från
en församling i Luleå förra hösten. En del har
virkat mössor, andra stickat halsdukar och en
och annan vante eller raggsocka.
Att sticka eller virka ett värmande plagg som
läggs till skänks på hållplatser är ett rikstäckande initiativ som Svenska kyrkan står bakom,
där cirka 60 församlingar och pastorat medverkar, från Sjöbo i söder till Piteå i norr.
I Göteborgsområdet medverkar bland andra församlingarna/pastoraten Lundby, Backa,
Carl Johan, Mölndal, Nylöse, Västra Frölunda, Öckerö och Örgryte.
ÖHP

KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Björkekärrs kyrka

Skårs kyrka


www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Tisdag 28 januari
19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder, Linda
Payerl
Torsdag 30 januari
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 2 februari
10.30 Högmässa, Pehr Vitalis, Jan Jidsten
Tisdag 4 februari
19.00 Veckomässa, Pehr Vitalis, Linda Payerl
Torsdag 6 februari
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 9 februari
10.30 Högmässa, Ragnar Olinder, Linda Payerl
Tisdag 11 februari
19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder, Linda
Payerl
Torsdag 13 februari
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 16 februari
10.30 Högmässa, Pehr Vitalis, Linda Payerl
Tisdag 18 februari
19.00 Veckomässa, Pehr Vitalis, Jan Jidsten
Torsdag 20 februari
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 23 februari
10.30 Högmässa, Ragnar Olinder

Härlanda kyrka
ONSDAG 29 januari
18.30 Häng med Gud, VT Carlheim, Erica
Bomb
Torsdag 30 januari
09.00 Morgonmässa, Eva Gripenby
19.15 Kristen djupmeditation, Josefine Rubenson, Peter Johansson
Söndag 2 februari
11.00 Söndagsmässa, Erik Gyll, Eva Gripenby,
Ulf Lindström, Dopfest och utdelning av
Bibel för barn. Körkul och rytmik. Avtackande av församlingsherde Erik Gyll
Onsdag 5 februari
18.30 Veckomässa, VT Carlheim, Erica Bomb
Torsdag 6 februari
09.00 Morgonbön
19.15 Kristen djupmeditation, Josefine Rubenson, Peter Johansson
Söndag 9 februari
11.00 Söndagsmässa, VT Carlheim, Ann Björkman Norling, David Molin
Onsdag 12 februari
18.30 Veckomässa, VT Carlheim, Erica Bomb
Torsdag 13 februari
09.00 Morgonmässa, Eva Gripenby, David
Molin
19.15 Kristen djupmeditation, Josefine Rubenson, Peter Johansson
Söndag 16 februari
11.00 Söndagsmässa, Eva Gripenby, Ulf Lindström

Personlig begravning
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom
om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.
Välkommen till Fonus!

Söndag 2 februari
11.00 Gudstjänst, Anna Märta Leijon, Stina
Persson
Söndag 9 februari
11.00 Högmässa, Ingrid Karlsson, Stina Persson
Söndag 16 februari
11.00 Gudstjänst, Amanda Cardmarker, Stina
Persson
Söndag 23 februari
11.00 Högmässa, Jonathan Andersson, ClaesGöran Lundgren

Örgryte nya kyrka

Denny Andréasson
Kundrådgivare

Norra Gubberogatan 7, Göteborg | 031 85 98 30 | fonus.se

Onsdag 19 februari
18.30 Veckomässa, Lars Hjort, Erica Bomb
Torsdag 20 februari
09.00 Morgonbön
19.15 Kristen djupmeditation, Josefine Rubenson, Peter Johansson
Söndag 23 februari
11.00 Regnbågsmässa, Josefine Rubenson,
Ann Björkman Norling, David Molin,
Våga sjungakören
18.00 Sinnesrokväll
19.30 Sinnesrogudstjänst, Josefine Rubenson,
Peter Johansson

Sankt Pauli kyrka
Vardagar 12.00 Middagsbön
Onsdag 29 januari
12.00 Middagsbön och lunchmusik, Mikael
Holmlund, piano
18.30 Veckomässa, Björn Nilsson, Mikael
Holmlund
Söndag 2 februari
11.00 Högmässa, Björn Nilsson, Lars Storm,
kören VOiCES, ledare Lena Eriksson
18.00 Konsert: Sonat nr 4 av Mendelssohn,
Triosonat nr 4 av Bach samt Symfoni
nr 4 av Vierne med Mikael Wahlin vid
orgeln
Onsdag 5 februari
12.00 Middagsbön och lunchmusik, Mirjam
och Mattias Simonsson, sång, violin och
piano
18.30 Veckomässa, Daniel Bennsten, Mikael
Holmlund

Söndag 9 februari
11.00 Högmässa, Björn Larsson, Mikael Holmlund, Sankt Pauli damkör
18.00 Konsert: Johan Möller Lekemo vid flygeln
ackompanjerad av Mikael Holmlund vid
orgeln framför Tjajkovskijs första pianokonsert.
Onsdag 12 februari
12.00 Middagsbön och lunchmusik, Ingegerd
Anderzén, orgel
18.30 Veckomässa, Björn Nilsson, Mikael
Holmlund
Söndag 16 februari
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten, Ingrid Melltorp, Sankt Pauli vokalensemble, ledare
Mathias Harms
Onsdag 19 februari
12.00 Middagsbön och lunchmusik, Benjamin
Sandberg, marimba och Anna Brolin,
piano
18.30 Veckomässa, Daniel Bennsten, Mikael
Holmlund
Söndag 23 februari
11.00 Högmässa, Björn Nilsson, Mikael Holmlund, Sankt Pauli juniorkör
18.00 Evensong, Björn Larsson, Mikael Holmlund, Sankt Pauli kyrkokör. Från kl 17
serveras Afternoon Tea i Pauligården
med te och scones!
Onsdag 26 februari
12.00 Middagsbön och lunchmusik, Mikael
Holmlund

Torsdag 30 januari
18.00 Reflexmässa, Anna Märta Leijon, Stina
Persson
Söndag 2 februari
11.00 Högmässa, Vivianne Wetterling, Erland
Hildén
Torsdag 6 februari
18.00 Reflexmässa, Jonathan Andersson, Stina
Persson
Lördag 8 februari
15.00 Du bygger en orgel- Var med och bygg
en tvåstämmig Do-orgel. Ett orgelprojekt
som tar världen med storm! Passar alla.
Jon Liinason, Hans Davidsson, Erland
Hildén
Söndag 9 februari
11.00 Gudstjänst, Jonathan Andersson, Erland
Hildén, Örgryte kyrkokör. Amanda Cardmarker hälsas välkommen.
18.00 Orgelmassage. Organisten Svetla Tsvetkova spelar på Örgryte båda fantastiska
orglar. Projiceras på filmduk. Proffsmassörer ger den som vill ha skön axel och
nackmassage
Torsdag 13 februari
18.00 Reflexmässa, Vivianne Wetterling, Stina
Persson
Söndag 16 februari
11.00 Högmässa, Vivianne Wetterling, ClaesGöran Lundgren.
Torsdag 20 februari
18.00 Reflexmässa, Amanda Cardmarker, Stina
Persson
Söndag 23 februari
11.00 Högmässa, Anna Märta Leijon, Erland
Hildén, Lodolakören
18.00 Konsert: Go Bach to sleep. Det finns
raggsockor, filtar och kuddar för dig.
Masterstudenterna Camille Bloche,
Ana Benedict och Benjamin Kjell från
Högskolan för scen och musik spelar
några av Bachs allra vackraste orgelverk,
på svagt registrerad orgel. En stund för
dig som vill slappna av, vila och kanske
till och med slumra in en stund på kyrkbänken.

I tre generationer har Fjällmans ombesörjt begravningar i Göteborg. Det kan inte
nog betonas hur viktigt det är att ni som anhöriga får det precis som ni vill ha det.
Värme, trygghet och omtanke in i minsta detalj.
Vi på Fjällmans hjälper och stöttar er, ni kan alltid känna er trygga i våra händer.
Våra jurister hjälper er med bouppteckning, arvskifte, testamente, framtidsfullmakt
och andra familjerättsliga handlingar.

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00
Centrum
Härlanda
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Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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Att sprida värme
Hur tolkar vi den verklighet vi lever i? ”Vi ser inte verkligheten som
den är, utan som vi är” är hämtat från judendomens Talmud, och är ett
tänkvärt påstående. För visst formas vi under uppväxten, av vänner,
skola och arbete. Genom våra olika sammanhang, ideologier, politiska
åsikter och de media vi följer ”läser” vi av verkligheten. I dessa tider
av ”fake news” bedrövas vi ofta av svarta rubriker, påhopp, avslöjanden och katastrofer. Frågan infinner sig: Vart är världen på väg?
Men kanske är frågan vi istället bör ställa: Vem kan ändra på detta?
Politiker, beslutsfattare, självklart - men förändring börjar också
hos mig själv. Vad kan jag göra för att göra världen, om än bara lite,
bättre? Jag kan naturligtvis stötta organisationer som jobbar med
att rädda världen på olika sätt. Men jag kan också sprida värme bland
mina medmänniskor. Bjuda på en kaka till kaffet på jobbet. Heja på
grannen i trapphuset. Lägga en halsduk på en busshållplats och låta
den värma någon annan. Om du tänker efter är det mycket du kan
göra. Dela gärna din berättelse på sociala medier: #envarmarestad.

Gemenskap i vardagen
I kyrkan finns många möjligheter till att få mötas över en kopp kaffe
och få dela liv, verklighet, gemenskap och värme. Oavsett vem du är
eller hur du har det är du varmt välkommen!

Två nyheter i vår:

elvakaffe
”Elvakaffet på tisdagar är en öppen
aktivitet där alla är välkomna! Här
samlas vi för en stunds gemenskap runt
kaffekoppen och ibland blir det någon
aktivitet, ett quiz eller en gäst som
berättar något.”
Det säger diakon Maria Löfdahl som
är en av dem som håller i Elvakaffet
på tisdagar kl 11-12.30 i Härlanda församlingshem.

hjärtpunkten
Har du tid över på dagen? Är du långtidssjukskriven? Arbetslös? Ledig
dagtid? Blir dagarna långa? Är du mellan 18-65?
Hjärtpunkten är en plats att fika på, att möta andra på. Vi kokar
kaffet ihop och fixar enkel fika för 10 kr. Ta gärna med din lunchlåda här finns mikro att värma maten. Tillsammans vill vi skapa en träffpunkt
där vi möts och har god gemenskap och där vi tar vara på varandra.
Välkommen till Hjärtpunkten hälsar diakonerna Kristina Bengtsson
och Anette Andreasson. Torsdagar kl 10-12 i Sankt Pauligården.
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sätt till mer information
om vad som händer i Örgryte pastorat:

kyrkfönstret: Gudstjänstlistor i Örgryte-Härlanda Posten
webb: www.svenskakyrkan.se/orgryte
sociala medier: Följ Örgryte pastorat och församlingarna på Facebook
appen kyrkguiden: Kalendarium och karta direkt i telefonen
prenumerera på kalendarium digitalt/tryck:
Kontakta pastorsexpeditionen, 031-731 80 40
eller orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se

pastorsexpeditionen 031-731 80 40

herrgårdsgatan 2 (vid örgryte nya kyrka)
må-fr 09.00-12.00, 12.30-16.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/orgryte

björkekärrs församling, Sörensens gata 1
härlanda församling, Härlandavägen 23
sankt pauli församling, Mäster Johansgatan 1
örgryte församling, Herrgårdsgatan 2

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Boka en
välgörande
fotbehandling
idag!
Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

Annonsen
önskas införd:����������������������������������������������������
Beställare:�����������������������������������������������������������
Telefon:����������������������������������������������������������������

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och
frankerat kuvert.
FAMILJ
o Uppvaktning
undanbedes0:–
o Grattis
(endast text)
0:–
o Grattis + foto
0:–
o Förlovning
0:–
o Vigsel
(endast text)
0:–

o Vigsel + foto
o Födda
(endast text)
o Födda + foto
o Till minne

0:–

o Tack
o Månadens Ros

0:–
0:–

0:–
0:–
0:–

RUBRIKANNONSER
Privatannonser
o Köpes
o Säljes
o Bytes
o Djur
o Förlorat
o Tillvarataget

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

o Dagmamma
o Platsannons
o Motor
o Bostad
o Uthyres
o Önskas hyra

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

o ������������������������������� 50:–

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

VAR VÄNLIG TEXTA!
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Fröken Rut Städ

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.
Rut 50% • Garantier
Bästa referenser finnes

kontakt@frokenrut.se
Peter: 0735-090 611
www.frokenrut.se

..................................................................................................................................................... TELEFON: ������������������������������������������������������������������������������������

MARKNADSPLATSEN
RUM HYRES

annons@ohposten.se

KÖPES

4 Jag arbetar i veckorna i Göteborg (nära Centralen) och söker
ett rum 3-4 nätter i veckan då jag bor i Skåne. Jag är 31 år och
tandsköterska. Jag bor gärna hos någon pensionär som vill
ha lite sällskap och hjälp . Jag är ärlig, hjälpsam, rökfri och har
referenser. Har inte råd med jättedyr bostad ca 2 000-2 500 kr/
månad.
Ring Hannah: 0709-151 170

4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till exempel 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:
sell4yousweden@gmail.com
Tel 072 341 58 54


T IKorsgatan
N TINO
3

3 11-15
- tintino.se
Vard: Korsgatan
11-18 Lörd:
tintino.se
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Semla
PÅ GÅNG

25:-

annons@ohposten.se

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 Under vinterhalvåret spelar vi även onsdagar från oktober t.o.m. mars på Boulecenter
Majvallen.
Kontakta Hans Westberg på 84 24 52
eller kom som du är!

Club Singelton
4 Välkommen att spela bridge med Club
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar
kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men ring
vår tävlingsledare Janne så kanske han kan
hänvisa till ledig spelare.
Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103
www.fcparlan.se
4 Sitt inte ensam! Frivilligcentralen – en
generationsöverskridande mötesplats – kultur
och allaktivitetshus för alla. En plats för människor, föreningar, intressen, behov, ideellt
arbete och lokalt engagemang. Vi skapar möten mellan grannar, generationer, kulturer, nationaliteter och människor med olika intressen
och livserfarenhet tillsammans. Här är ”Folkets
hus” där du kan hitta volontäruppdrag, delta
i grupper, utveckla en ny aktivitet och få nya
nätverk. Allt är möjligt! Alla är välkomna!

SPF Seniorerna Björkekärr
Björkekärrshus kl 16.00
4 13 februari Årsmöte underhållning: Robertsson tolkar Robertsson.
4 12 mars Musikquiz med Lennart Palm
Veckans aktiviteter
4 Tisdagar 8–12: seniorträning i gymmet
Björkekärrshus
4 Onsdagar: Tävlingsbridge o Canasta 14.30
Kontaktperson:
Inga-Lisa Elzer 0739 539 783

SPF Skår
Skårskyrkan , Skårsgatan 93
Buss 50 och 62, hållplats Skårs kyrka.
4 Månadsmöten onsdagar kl. 12.00 (19/2,
18/3, 15/4 och 13/5) i Skårskyrkan. Efter en
kort föreningsinformation följer föredrag eller
annan underhållning. Därefter blir det kaffe
med smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!
Vi fortsätter med canastaträffarna i Kallebäck
följande datum 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4 och
17/4. Vi börjar kl. 11. Nya spelare är hjärtligt
välkomna.
För mer information se
www.spfseniorerna.se/skar
Mer info, Hans Lindberg 073-034 70 90
hansjorgenlindberg@gmail.com

Marie Jerkstrands

REDBERGSGÅRDENS

KONDITORI

ÖPPET ALLA DAGAR!
Danska vägen 110
Tel. 031-84 74 76

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 Vi träffas en gång i månaden med intressanta föredrag i Örgryte församlingshem, vi
träffas på luncher, studiebesök och utflykter.
Du hittar vårt program på spfseniorerna.se/
orgryte. Ring för mer information till Monica
Påhlsson tel: 0707 43 46 63 eller mejla till
monica.pahlsson@gmail.com.

Trött på vänta för att få
en tandläkartidtid?
AKUTTANDVÅRD
INOM
24 TIMMAR

AKUTTANDVÅRD INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

Isblommans Pensionärsförening

Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
Tandblekning
MIK-Knuten
musik m.m. Program finns för avhämtning.
Vi bjuder dig
– nu endast
Människan i Kålltorp och Härlanda

Tel.
0702-56 03 11
Tandblekning
25
–
29
år
som
inte
1.995
kronor!
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
varit
– nu endast
Läxhjälp
Tel:hos
21 12tandläkare
54
på två år på en gratis
www.kalltorp.info/mik-knuten
4 Läxhjälp på Kulturhuset Kåken varje mån-

1.995 kronor!

dag kl 17.00 – 19.30 från 2/9 – 16/12.
Riktar sig till ungdomar och vuxna invandrare. I
Röda Korsets regi. Kontaktperson
Madelaine Bjärsborn Kinde
Tel 0705 534 298

Vi bjuder dig
25 – 29 år som inte
varit hos tandläkare
på två år på en gratis
undersökning!

undersökning!

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Ekparkens träffpunkt
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
Lillekullegatan
23 031-365 60 22
4 Kaggeleds
träffpunkt
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
PRO Kålltorp
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
Kålltorpsgatan 6B
www.pro.se/kalltorp
4 Lundens
träffpunkt 031-255037
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 Telefon:
www.primartandvarden.se
4 Möte kl 11.00 med underhållning och inforDanska vägen 61 A 031-365 64 27
ÖPPETTIDER
Mån
–
tor:
7:30
–19
Fre:
8
–16
Lör:
10
–
15
mation tisdagar jämna veckor.
4 Björkekärrs träffpunkt

Info Erik Jones 0704-78 50 36 Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

Akuttandvård – boka online eller ring!

Akuttandvård – boka online eller ring!

Salong Nicole

www.primartandvarden.se
Vi bjuder dig 25-29 år som inte

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!
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varit hos tandläkare på 2 år på en

GRATIS
UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE

50% rabaTT
Vid första undersökningen
mot denna vocher
Kan finansieras med ATB

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7.30-19 Fre 8-16
www.primartandvarden.se

Örgryte&HärlandaPosten
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Let’s Move Together

Träna var du vill, vad du vill, när du vill!

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

Välkommen på en härlig
provträningsvecka!
Provträningsveckan gäller för en person vid ett
tillfälle på någon av våra STC-klubbar i Sverige.
Kortavgift 100 kr tillkommer, dras av vid köp av medlemskap.
Åldersgräns 18 år, medtag legitimation.

STC GÅRDA - Norra Kustbanegatan 19, Göteborg
STC BJÖRKEKÄRR - Smörslottsgatan 26, Spåntorget

KÖP DITT KORT ONLINE: www.stc.se

349
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