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Dina ögon är lika unika som dina fingeravtryck. Med ZEISS 
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Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!
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varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Vi bjuder dig 25-29 år som inte
varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15

www.primartandvarden.se

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE: 399:-
Vid första undersökningen mot denna voucher

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

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

Välkommen att boka en tid!

www.tandvardsgruppen.org

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Online PT Träningspass Online Livesända klasser
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T.ex. altaner, takomläggning, fönsterbyten, byte av kök, 
om- och tillbyggnader m.m. Vi har även byggrådgivning 

för kök, badrum och tillbyggnader.

www.bjorkekarrsbygg.se

Dax att boka snickaren inför våren och sommaren!

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 1 l januari 2021

Örgryte&Härlanda
POSTEN

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

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

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

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!

FÄ R G |  SL I N G O R |  PE R M A N E N T |  HÅ L I  Ö R A/NÄ S A
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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 Friggaga-
tan • Active Wellnes • Handelsban-

ken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på

Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se

www.ohposten.se

Örgryte
Härlanda

annons@ohposten.se

STÖTTAdin lokalahandlare

Olskroken

”Inte visste jag att vi hade en garnaffär 
här på torget” fick Susanne och hennes 
anställda ofta höra när någon förbipasse-
rande plötsligt stannade till och upptäckte 
butiken.

Nu har Knit & Purl lämnat ”grottan” och 
flyttat till en mer central plats på Olskroks-
torget, i Hjälpredans gamla lokal. 

– Jag fick frågan om jag inte ville ta över lokalen 
i höstas och då blev jag lite förvånad först, för jag 
trivdes i den lilla ”grottan” som butiken kändes 
som. Men vi behövde ändå mer plats och ett mer 
centralt läge, så här är vi nu, säger Susanne som 
driver Knit & Purl sedan många år. 

I november öppnade butiken i den nya lokalen, 
som är rymligare och tillåter plats för att ha ett 
gäng stickande eller virkande kunder att sätta sig 
en stund i butiken för att få tips och coachning 
av Susanne eller någon av de anställda, Carita och 
Anna. Fast inte nu under pandemin förstås, för 
nu är det endast ett fåtal personer som får vara 
inne samtidigt. Det stora bordet mitt i butiken 
är därför barrikaderat med garner, knappar, hand-
ledsvärmare och annat kul i garnhantverksväg. 

– När vi kan ha fler folk i butiken så kommer vi 
hålla kurser tänker vi och då kan vi sitta runt det 
här bordet, säger Susanne. 

Hon är ensam i butiken och det är de alla tre 
då de jobbar var sina dagar i veckan. Butiken har 
alltid gått bra och det senaste året har intresset för 
garnhantverk ökat, då många vill ha något krea-
tivt för händerna när de sitter hemma. Ett upp-
sving av manliga kunder har Susanne märkt av 
och de är både unga såväl som upp i 60-årsåldern. 
Det går också trender i vilka plagg man vill sticka. 

– Många stickar dyra tröjor nu. Man lägger inte 
så mycket pengar på att gå ut, nöjen och annat 

och då kanske man kan lägga mer på att sticka 
en fin tröja. 

Själv har Susanne alltid hållit på och det bör-
jade med virkning när hon var ung och hade flyt-
tat hemifrån. 

– Jag vet inte vart jag fick det ifrån egentligen 
för min mamma har inte haft det som intresse, 
men jag behövde göra nånting för jag är så rastlös, 
säger Susanne. 

Snart nog hade hon virkat inredningen i hela 
sin lägenhet, det var gardiner, dukar, löpare och 
grytlappar. Och sedan samma sak till grannarna. 

– Om någon skulle hälsa på mig för första 
gången så var det bara för dem att kolla 
efter uppgången med virkade gardiner, 
där bodde jag. Hela trapphuset hade 
mina virkade gardiner, säger Susanne och 
skrattar. 

Hon pratar mycket och gärna och det ramlar in 
kunder hela tiden som har frågor och någon har 
med sig sin stickning som kört fast. Det ska bli en 
mössa och Susanne ser direkt vad som är fel. Hon 
tar upp stickningen och börjar korrigera. 

– Det är det här som är så kul, att jag får hålla på 
med det här på arbetstid och att jag får dela med 
mig av min passion för hantverket till andra som 
vill lära sig, säger Susanne. 

Hon som stickar mössan heter Fatima och är 
stamkund i butiken sedan flera år. 

– Jag flyttade hit från Värnamo för att plugga 
och i den vevan började jag sticka. Då hittade jag 
den här butiken och sedan dess är jag säkert här 
varje månad och handlar, säger hon. 

Fatima har många stickprojekt igång samtidigt 
och började med enklare grejer som halsdukar 
och vågar sig nu mer mot tröjor och strumpor, 
förutom mössan som snart är klar. Dagen till ära 

har hon på sig en fin halsduk som var en av hen-
nes första alster och som Susanne valde garnet till. 
Den är härligt pumpaorange och ser varm och 
mysig ut. 

– Den är bara så Du, tycker Susanne. 

I butiken finns endast garn från det norska mär-
ket Sandnes. De gör rena ull- och bomullsgarner 
utan syntet och därför blir det färdiga stickade 
plagget mer hållbart och håller hög kvalitet, en-
ligt Susanne. Knit & Purl är den enda butiken 
i Göteborgsområdet som är specialiserade på 
Sandnesgarn och därför kommer många kunder 

hit långväga för att få tillgång till det breda 
utbudet. 

– Sandnes garn står för kvalitet. Det är 
hållbart från djuret till slutkonsumenten, 
man får det man betalar för, säger Susan-

ne. 
Fabriken har eget spinneri i staden Sandnes i 

Norge. Ullen köps in från olika länder och sedan 
spinns, färgas och nystas garnet i fabriken för att 
sedan transporteras ut till butikerna. Transpor-
terna sker mestadels med båt för att inte belasta 
miljön med flygtransport, berättar hon.

En kille kommer in med en bok med avance-
rade mönster till Islandströjor, han verkar taggad 
på att ge sig på att sticka något så avancerat, men 
har många frågor till Susanne. Hon ser lite road 
ut, men hjälper villigt till med tips och råd. Själv 
stickar hon alla sina tröjor själv och köper hon en 
fabriksstickad tröja så ångrar hon sig snart. 

– Nyligen köpte jag en tröja för 800 kr. Den 
använde jag några gånger, sen blev den nopprig. 
För 900 kr kan man sticka en riktigt fin tröja som 
håller i åratal och kan ärvas och hålla lika länge 
till, säger hon övertygande. 

Jennifer Hajdic

STÖTTAdin lokalahandlare

PÅ EN MER CENTRAL PLATS. Knit & Purl är butiken som länge legat lite i skymundan på Olskrokstorget men sedan i november ligger de mer 
iögonfallande i Hjälpredans gamla lokaler. Foto: ÖHP

Susanne delar med sig av
sin passion för hantverket
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MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

Betala ingenting idag

Obegränsat antal 
synundersökningar

Nya glas när synen förändras

Byt ut en valfri produkt varje år

Komplett försäkring

Rengöringsprodukter 
och justering ingår

FöRMåNLiGa ERBjUdaNdEN på
våRa GLaSöGONaBONNEMaNG

OCh LiNSaBONNEMaNG
– fråga oss för mer information!

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

Kungsportsavenyen 18   Göteborg   031-18 22 00   goteborg@sothebysrealty.se   www.skeppsholmen.se

Varmt välkommen att kontakta mig. Magnus Helin, 0739-82 80 39,magnus.h@sothebysrealty.se.

15 års erfarenhet av försäljningar i Örgryte
Jag har lång erfarenhet av försäljningar av hus och bostadsrätter i Örgryte och kan erbjuda mina kunder branschens starkaste marknadsföring.

Förutom att visa upp ditt hem online annonserar vi i tryckta medier såsom GP, Di och SvD samt på våra mycket starka sociala mediekonton.
Allt detta i kombination med vårt upparbetade kundregister och starka varumärke ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Redbergsgårdens Blommor

Danska vägen 110 • Göteborg • Tel. 031-19 50 50
ÖPPET ALLA DAGAR!

Vi har fyllt på med massor av
nya vårblommor för inomhusbruk!

Tulpaner

Glöm inte Alla Hjärtans
Dag den 14 februari!

10-pack för

69:-

Då har vi
10-pack rosor

Fr. 89:-
Plus en

massa andra
färdiga buketter!
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

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

Från
875 kr
inkl. moms

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

År 2020 var inte så lätt,
vi hoppas på ett bättre 2021,
bara vi slipper det där med Corona,
då vi kan träffas och om varandra måna!

H Ordet VACCIN kommer från latin-VACCA, 
som betyder KO, Då hoppas vi på ett vaccin 
mot KO VID 19!
H Stefan Löfven gick in i julas till en Galleria i 
Stockholm för att få sin klocka reparerad. Han 
tänkte: Bör jag gå in i affären eller istället gå 
UR AFFÄREN!
H Så gick DEN DAN! Om man flyger till Kana-
rieöarna DAN före DAN kan det betyda RÖD 
AVGÅNG! Förkortningen MSB är Myndighe-
ter för SOL OCH BAD?

HHH

H Varför blir HISSINGSBRON så låg? Jo, 
barken Viking skall inte gå under!
H Den bron blir alldeles för låg ! Ja, det är 
HÖJDEN!

HHH

H GP hade inte något fyrverkeri på nyårsafton 
! Nej, det blev uppskjutet !
H Det var många som köpte sina kläder 
på nätet i julas! Ja, då kunde man få sin 
HEMMADRESS till sin HEM-ADRESS!

HHH

H Har Du hört att SKF skall  få en ny VD?” 
”Ja, det SAS !”

HHH

H Presidentskiftet i Vita Huset: Nej Trump. Jo 
Biden!

Örgryte Härlanda Posten innehöll en del 
aktuella vitsar under året och här presente-
ras en vits per månad:
H Januari 2020: Kina vill bygga ett konsulat i 
Örgryte. Ja, var skall dom annars KINESA?
H Februari 2020: Var Du ledig den 18:e 
februari? Ja, det stod FRIDA i almanackan!
H Mars 2020: Varför har det hamstrats stora 
mängder toalettpapper? Jo, det har varit FULL 
RULLE!
H April 2020: Vårens frimärken har blomster-
motiv så dom säljs som rabattfrimärke!
H Maj 2020: Man får inte gå på Västtrafiks 
bussar via framdörrarna! Nej, men man kan gå 
av på mitten!
H Juni/Juli 2020: Kan man gå ensam från 
Avenyen till Järntorget? Ja, man kan 
gå ALLÈN!
H Augusti 2020: Kan man bada hemma hos 
er? Ja,vi har DAMM i sovrummet!
H September 2020: Liberalernas partiledare 
om budgeten: VA SA BUNI?
H Oktober 2020: Tror Du att Donald blir 
omvald trots alla ÖVER_TRUMP?
H November 2020: Varför lägger dom mötet i 
Kanada? Jo,där får man vara ÅTTA VA!
H December 2020: Varför får det inte serve-
ras starköl efter klockan 22.00? Jo, Folk-
hälsomyndigheten har gått ut med en KLASS 
3-varning!

H Önsketänkande inför framtiden:
Hoppas att vi får vaccin
emot denna Pademin.

Denna tanke vill jag skicka
till alla dem som snart skall sticka!

Uppväxtens oräkneliga sommardagar 
i Härlanda tjärn, Delsjön och Västra 
Långvattnet väckte hennes passion för 
att vara under vattnet. Den ledde till en 
karriär inom konstsim, sportdykning och 
på senare år även fridykning. I höstas 
blev Jeanette Molnar svensk mästare när 
hon för första gången ställde upp i SM i 
Poolfridykning som hölls i Alingsås. 

– Jag hade en superhelg och så var det vissa 
som hade en sämre helg, så lite tur hade jag. 
Men jag satte två personbästa så det var jät-
tekul, säger Jeanette Molnar om sin prestation 
i höstens SM i Poolfridykning i Alingsås som 
hölls 16 till 18 oktober. 

Jeanette Molnar är 37 år och började med 
fridykning för drygt tre år sedan. Men hon 
hade vanan att simma under vatten sedan 
många år som gammal konstsimmare och 
sportdykare. 

– Fridykning är en sport som många avan-
cerar snabbt i. Det är en ganska liten sport så 
det finns ju utrymme för engagerade att ta sig 
framåt. Har man förutsättningen att man har 
vattenvana och gillar att vara under vattnet, 
inte får panik och är väldigt, väldigt motiverad 
så kan man snabbt bli bra. Några av dem som 
är på topp nu har inte hållit på i mer än kanske 
mellan två till fyra år, berättar Jeanette. 

Fridykning  är dykning under vatten, utan 
lufttuber eller annan andningsgas, utförd på 
ett enda andetag. Sporten kan utföras i sjöar 
och hav och går då oftast ut på att simma neråt 
på djupet så långt som möjligt, ofta längs ett 
rep och sedan upp igen, medans Poolfridyk-
ning innebär att man simmar i bassäng på 
längden under vattnet, så långt som möjligt 
på ett andetag. Tävlingarna innefattar flera 
olika grenar så som att ligga stilla under ytan 
och hålla andan samt att simma med och utan 
fena. Totalpoängen i de olika grenarna räknas 
ihop till ett resultat. 

– Det började väl med att jag tog dykcerti-
fikat för att dyka med tuber. Då var det nån 
som frågade; ska inte du också göra som alla 
andra och börja med fridykning? Det sådde ett 
litet frö i huvudet på mig, dessutom har jag 
inspirerats mycket av Annelie Pompe som är 
en känd fridykare, säger Jeanette. 

Det första steget blev en helgkurs i norra Bo-
huslän där hon lärde sig dyka och hålla andan. 

– Det var ganska häftigt, jag kom dit och 
kursen startade fredag eftermiddag. Lördag 
morgon när vi låg på yogamattor och övade 
andning på land, så lyckades jag hålla andan 
i fyra minuter. Med rätt coachning så går det, 
säger Jeanette. 

Man behöver inte vara i någon superform 
för att vara bra på fridykning anser hon, men 
det hjälper att vara sund och stark. 

– Det behövs inte någon hardcore träning, 
det har inte jag gjort i alla fall. Men ska man 
tävla behöver man träna på just det, att tävla, 
för nervositeten som kan drabba en ovan täv-
lare är inte bra för prestationen. Det är viktigt 
att kunna slappna av, förklarar hon.

Än så länge har inte Jeanette utvecklat fri-
dykning på djup utan mest satsat på den i bas-
säng. 

– Fridykning på djup är en helt annan sport 
och är inget jag har tävlat i, men jag ska ägna 
mig mer åt det till våren tänker jag, säger hon. 

I somras sattes hennes djupdykningsfärdig-
heter dock på prov när hon var och badade i 
Västra Långvattnet. Där var en man som hade 
tappat sin IWatch i vattnet och han gick där av 
och an och funderade på om han skulle hoppa 
i eller inte. 

– Men han gjorde det inte och jag gick fram 
och gjorde ett försök för att hjälpa till. Jag 
tycker generellt att det är lite läskigt med sjöar 
för det är så mörkt att simma djupt i dem ,men 
jag tänkte jag provar och på fjärde försöket så 
hade jag klockan. Den låg väl på ungefär fem, 
sex meters djup. Jag har även nu under vintern 
dykt ner och hämtat en kompis glasögon som 

hon tappade när hon vinterbadade i havet, 
men då hade jag våtdräkt. Det var väl kanske 
två tre meter. Men det djupaste jag har simmat 
neråt är 30 meter, säger Jeanette. 

Det kan tyckas vara en obehaglig och risk-
fylld sport att fridyka men Jeanette har aldrig 
haft någon farlig upplevelse eller fått panik, 
utan allting har alltid varit under kontroll. 
Oavsett vilken vattensport man håller på med 
så är alltid säkerhetstänket högt och väldigt 
närvarande. Gör man det under ordnade for-
mer så finns det väldigt lite risker med det, 
anser hon. 

– Har man folk runt sig och säkerhetsdykare 
som kollar en och det finns en bra kommu-
nikation så är det väldigt säkert. Sen sker det 
ju olyckor men sporten utvecklas hela tiden. 
Fridykning är en förhållandevis ganska ny 
sport. Apparatsdykning, med tuber där är det 
ju större risker i och med att det är så mycket 
tekniska prylar inblandat som kan ställa till 
det. Vid apparatsdykning är man alltid två så 
där är alltid säkerhetstänket väldigt stort och 
man ska aldrig vara själv. Så visst har det varit 
nån situation som har känts lite jobbig men 
det har varit under kontroll. Det gäller att 
hålla huvudet kallt, säger hon. 

När Jeanette inte tävlar och tränar sina vat-
tensporter så jobbar hon som arbetsterapeut 
inom psykiatrin. Hon bor i Munkebäck med 
sin sambo och två katter. Sambon Martin 
Skafte delar inte Jeanettes passion för under-
vattenssport, han hade knappt doppat huvu-
det innan han träffade henne. Däremot är han 
musiker i form av pianolärare och en av Sveri-
ges nutida bästa tonsättare för piano. Han har 
nyligen komponerat ett stycke för en världs-
känd pianist. Jeanette själv är inte riktigt, men 
nästintill tondöv. 

– Vi har annat som vi har gemensamt, säger 
Jeanette. 

Nu är simhallarna stängda på grund av pan-
demin, men till våren hoppas hon kunna tävla 
i SM igen i Stockholm som hålls i maj. 

– Det går bra att träna utan tillgång till bas-
säng, jag kan ligga i soffan och hålla andan och 
förutom det bara se till att hålla konditionen 
igång, säger hon. 

Jennifer Hajdic

TRÄNING LÖNAR SIG PÅ LÄNGDEN OCKSÅ. Fridykaren Jeanette Molnar i aktion i bassängen. Foto: Elin Larsgren

Jeanette Molnar. Foto: Martin SkaFte

Jeanette tar sig gärna
vatten över huvudet
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Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2021-03-28. För öppettider och 
information om vår hantering av Covid-19 se:  www.opt ikka l laren.se

500 KR RABATT
Stort parti märkesbågar från William Morris

Gäller vid köp av progressiva. 

KOSTNADSFRI SYNUNDERSÖKNING!
Alltid vid köp av kompletta glasögon. Värde 395 kr.

Vid köp av progressiva glasögon bjuder 
vi på ett extra par läs-, avstånds- eller 
solglasögon i dina styrkor samt 
kostnadsfri synundersökning 

Värde 2290 kr inkluderar synunder-
sökning 395 kr, båge upp till 595 kr, 
samt glas med färg eller reptålig yta 
1300 kr. Mer information i butiken.

EXTRA GLASÖGON PÅ KÖPET!

SPARA 2290:- 

Kvalitet och service 
tilll rätt pris

Nya kliniker kommer och går, den på 
Stabbetorget består. Samma adress, 
samma våning, samma familjära känsla – 
sedan 1954.

– Det känns utan tvekan unikt, säger 
Mikael Göransson, som i dag driver 
Tandvårdsgruppen i Björkekärr.

Vi ska inte säga att det sitter i väggarna. Da-
gens metoder är naturligtvis mer sofistikerade 
än det var på 50- och 60-talet. Utvecklingen 
och läran om odontologi har tagit stora steg 
under en så omfattande period och till skillnad 
från 70-talet är det knappast någon som i dag 
säger att de ska till ”Plågis”, då det är dags att 
gå till tandläkaren, det kan tvärtom upplevas 
som hyggligt avkopplande för många.

Däremot finns det annat som följt med en 
praktik i stadens östra stadsdelar i sju årtion-
den och som sedan ett par veckor inne i sitt 
åttonde.

Inte minst ett antal nya generationer pa-
tienter som följt sina föräldrars val av tand-
vårdspraktik.

Stabbetorget stod klart 1954. På ofta väl-
informerade uppslagsverket Wikipedia står att 
läsa om namnet som kommer efter en såg-
verksindustri som tidigare funnits på platsen 
och där ”Stabbe” beskrivs som en virkesstapel. 
Vi får också veta att torget har såväl apotek 
som kyrka och pizzeria.

Däremot nämns inte en välbesökt mottag-
ning som funnits med längs hela vägen. No-
teras ska dessutom att Mikael, tillsammans 
med kollegan Jonas Laerke, endast är tredje 
konstellationen under 67 år att driva kliniken.

Det startade några år in på 50-talet med 
Allan Embrell, som innehade mottagningen 
fram till 1978. Då var det dags för Ulf Gus-
tafsson och Ingvar Schützer att ta över och dri-
va praktiken vidare. 2007 var det sedan tid för 
Mikael Göransson att ta över verksamheten.

– Jag hade dock förmånen att få ha Ulf och 
Ingvar kvar ända fram till för några år sedan. 

Jag utgår från att de trivdes så bra och därför 
valde att fortsätta jobba här ytterligare ett tag, 
säger Mikael med ett leende.

Kanske var det helt enkelt svårt att släppa 
den familjära känslan som präglar våning 5 på 
Stabbetorget 4.

För den finns.
– Vi har patienter som gått här i 30–40 år 

och som faktiskt behandlats av grundaren Al-
lan Embrell en gång i tiden. De känner oss, 
vi känner dem och de kommer alltid tillbaka. 
Det blir helt enkelt en väldigt avslappnade at-
mosfär. Det blir lite som att umgås med vän-
ner man lärt känna under många år, berättar 
Jonas, som varit på plats sedan 2012.  

Utöver de båda tandläkarna finns det två 
sköterskor i Anna-Carin Samuelsson och Mar-
gareta Gabrielsson.

Mikael:
– Vi utför all form av tandvård. Sedan har vi 

givetvis samarbete med exempelvis specialister 
i käkkirurgi och hygienister.

Kanske var det ödet, möjligen en förutsä-
gelse eller helt enkelt slumpen som gjorde att 
ny skyddsutrustning införskaffades redan i ja-
nuari 2020.

Någon vetskap om de onda tider som skulle 
drabba hela världen i form av en långdragen 
pandemi fanns dock inte. Däremot var det ett 
inköp med perfekt tajming.

– Det skapade givetvis en stor trygghet både 
för oss själva och våra patienter. Sedan handla-
de det om en anpassning efter situationen. En 
stor del av våra patienter är äldre och myndig-
heterna rådde omgående så kallade 70-plus-
sare att mer eller mindre isolera sig och där-
med också att skjuta på exempelvis inbokade 
tandläkarbesök. Efterhand och genom att följa 
rekommendationer och råd har verksamheten 
ändå fungerat riktigt bra.

Det brukar bli så med kontinuitet, erfa-
renhet och inte minst 67 år med en familjär 
känsla. ÖHP

ETT TRYGGT GÄNG. Tandläkarna Mikael Göransson (i mitten) och Jonas Laerke samt 
tandsköterskan Anna-Carin Samuelsson. Foto: toMMy Holl

67 år med en
familjär känsla
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HISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

År 1528 lät Gustav Vasa av politiska 
skäl riva Härlanda kyrka. Några sekler 
därefter visste man inte säkert var den 
varit belägen.

Härlanda kyrka var tydligt dokumen-
terad i gamla skrifter och kring år 1900 
fanns det ännu gamla härlandabor som i 
sin barndom hört talas om en sorts ruin 
i trakten.

I efterhand gissade man felaktigt att 
den hade legat på ett litet berg, som där-
för kallades Kyrkåsen men som nu i flera 
generationer har hetat Strömmensberg.

För hundra år sedan, på tröskeln till 
februari år 1921, arbetade somliga med 
förberedande av Göteborgs 300-års-

jubileum, som noga räknat borde hållits det 
året. Då jubiléet på samma gång skulle vara 
en ”världsutställning” med tyngdpunkt på 
industriella framsteg, kunde det dock inte 
hållas förrän Europa bättre hunnit återhämta 
sig efter det förödande första världskriget, 
1914-1918, samt pandemin spanska sjukan 
1918-1920.

Två år försenat kom jubiléet att hållas 
1923. Men vissa var som sagt för hundra år 
sedan igång inför detta. Redan 1917 hade 
GLA, Generalstabens Litografiska Anstalt, 
värvat kartograf Charles Sandahl till att 
ansvara för de många kartverk, som skulle 
presenteras kring jubileumsåret.

Charles Sandahl granskade ritmaterial be-
varat från 1600-talet, via 1700- och 1800-ta-
len samt nytillkommet fram emot 1920-talet. 
Arbetsområdet utvidgades då staden från 
nyårsdagen 1922 införlivade den stora och 
betydelsefulla Örgryte kommun.

Då Sandahl granskade åldriga Härlanda-
kartor, även i jämförelse med diverse kyrklig 
och administrativ dokumentation långt 
tillbaka, innan Göteborgs stad ens existerade, 
ansåg han det finnas ett smärre mysterium i 
gränstrakten av områdena Bagaregården och 
Kålltorp.

Nej, denne Sandahl höll i sina efterforsk-
ningar inte med om att Härlanda forna kyrka 
varit belägen uppe på Kyrkåsen, som bergs-
knallen hette, fast den i folkmun hade flera 
olika namn och officiellt även hade kallats 
Bagaregårdshöjden.

Skrifterna hänvisade även till ”klostret”, 
vilket ytliga forskare hade misstolkat som att 
klostret funnits i Härlanda. I själva verket låg 
klostret i staden Nya Lödöse, grundad 1473. 
Kyrkan i Härlanda hade varit klart äldre än så 
men med tiden kommit att lyda under klos-
tret i ”Nylöse” och skötas av munkar därifrån.

Nej, ingen kyrka uppe på berget i Bagare-
gården... utan Sandahl vägde samman fakta 
av all den spretiga dokumentation han hade 
att tillgå. Och tillsammans med några stycken 
entusiastiska kamrater startade han utgräv-
ningar lite längre österut, på lägre mark. Där 
kunde alltså den av Gustav Vasa rivna kyrkan 
ha funnits!

Jodå, kartograf Sandahl sökte och fann!
Då hans främsta uppgift var att ha fram en 

stor mängd kartor till jubiléet, i samarbete 
”med Andre Stadsingenjören A. Södergren 
med flere”, fick utgrävningarna ske på lediga 
stunder. När den rätta fyndplatsen var ett fak-
tum och arbetet upphöjts till länsantikvarie-
nivå, blev det från 1925 (alltså efter jubiléet) 
som de låga resterna av kyrkoruinens gamla 

murar grävdes fram. Folk från Historiska 
Museet medverkade.

Kolleger skänkte från fyndplatsen till 
Sandahl en tung gammal gjutjärnstavla (70 
x 80 cm) med bibliskt motiv från sannolikt 
åtminstone 1500-talet – och med texten 
svårtydd för nutida ögon. Tavlan bedömdes 
av experter kunna vara vad man kallade ”an-
temensale” (alltså ha prytt det forna altarets 
framsida).

Var hamnade då denna gjutjärnstavla? Jo, 
Sandahl höll i den vevan på att bygga sig en 
villa i grannkommunen Partlle och murade in 
den i väggen ovanför spisen! Hos sonen Inge-
mar Sandahl, som bor kvar i Partille, skulle 
forskare ännu kunna beskåda och tolka den.

Särskilt aktuellt skulle detta kunna bli 
under vårt uppskjutna 400-årsjubileum, 
som förhoppningsvis kan hållas 2023. Då lär 
också många av Charles Sandahls kartor bli 
aktuella. Ingemar Sandahl förfogar också över 
16 kartor visande staden Göteborgs utveck-
ling under de trehundra första åren, samt två 

stycken målningar som ingick i utställningen 
1923 och en del korrespondens. (Som kuriosa 
finns legitimationen som staden och jubi-
leumskommittén då försåg kartograf Sandahl 
med.)

Många års arbete, inklusive sextusen 
timmar övertid, lade Sandahl på att säkra 
stadens historiska kartmaterial för framtiden. 
Även kartor från hans samtid. Det hänvisas 
ännu ibland till dessa. Boken ”Göteborgs 
Gatunamn” nämner bland annat ”Stadsingen-
jörskontorets stora turistkarta över Göteborg 
av stadsingenjören Hugo P. Hofflander och 
kartografen Charles Sandahl, tryckt i Stock-
holm 1945”.

Det tog två decennier för experterna att 
inse och helt begripa Sandahls enorma och 
noggranna arbete. Den 2 maj 1943 fanns i 
tidningen GT en stor artikel 
rubricerad ”Göteborgskarta 
utan motstycke i Sverige”.

Dock kom Sandahls namn 
ibland i skymundan. Låt säga 

att det numera i någon mån fallit i glömska. I 
synnerhet bland vissa historiker vid Göte-
borgs universitet. Flera gör där ett ypperligt 
jobb, men så finns det de som eftertraktar 
titlar mer än kunskaper och som i den andan 
hänvisar hellre till gamle stadsingenjör Hoff-
lander än till kartograf Sandahl.

Annars kan man numera inte hur som helst 
påstå en persons arbete vara utfört av en an-
nan. Kanske bör vid 400-årsjubiléet kartar-
betet från 1920-talet (samt 30- och 40-talen) 
granskas inte bara av historiker, utan även av 
sakkunniga inom begreppet upphovsrätt.

Materialet som sonen Ingemar Sandahl i 
Partille förfogar över är mäktigt. En mycket 
lämpad person till att allmänt offentliggöra 
delar av det vore Kristian Wedel på Göte-
borgs-Posten. Med stort intresse för saken 
hoppas jag verkligen på Wedel där, medan 
jag själv ämnar begränsa mig till något i stil 
med min insats vid Karlstads 400-årsjubileum 
(1984) och den speciella musikkassett med 
mera som då gavs ut med staden i fokus. 

Men Kyrkåsen, hur gick det med den? 
Nja, den kunde ju efter fynden längre österut 
1925 inte fortsätta heta så utan kom att kallas 
Strömmensberg (vilket varit fallet redan då 
Ostindiska Kompaniets superkargör Niklas 
Ström ägt marken under en epok på 1700-ta-
let). Från slänten av berget raderades alltså 
gatunamnet Kyrkåsgatan. 1929 namngavs i 
stället Kyrkåsplatsen, i Kålltorp närmare den 
framgrävda ruinen.

Nya Lödöses katolskvänliga munkar 
passade vid tjänst och botgöring i Härlanda 
kyrka gärna på att fiska i Härlandabäcken, 
fram till protestantiske Gustav Vasas rivning 
av kyrkan. Munkarna hade lett in vattnet i 
små miniatyrkanaler, där fisken behändigt 
stoppades av ett galler och togs om hand. Fisk 
var deras huvudsakliga föda ihop med gröten, 
soppan och brödet.

För att dela Jesu lidande lät munkarna, 
särskilt i relativt unga år, frivilligt tortera sig. 
En munk som med jämna mellanrum, någon 
bönedag, fått en tand smärtsamt utdragen 
hade efter hand inga tänder kvar. Att tugga 
stekt gris, vildsvin, hjort eller hare var då 
knappast möjligt. Men att äta sönderkokt fisk 
gick alldeles prima.

Charles Sandahls upptäckt mötte bland de 
avundsjuka ett visst motstånd. Beträffande de 
nutida namnen Kyrkåsplatsen och Kyrkåsga-
tan (från 1929) har den kommunalt utgivna 
boken ”Göteborgs Gatunamn” långt in i 
moderna tider angett att namnet ”kan vara 
föranlett av en nu helt försvunnen kyrka”. 
Där hänvisas då till det tämligen passé och 
inte helt tillförlitliga bokverket ”Ortnamnen i 
Göteborgs och Bohus län, del 2”.

Ja, ”en nu helt försvunnen kyrka” säger 
man, fastän ruinen i snart hundra år varit så 
tydlig för våra ögon och föranlett byggandet 
av den nutida Härlanda kyrka (1958) alldeles 
intill.

Jag minns med glädje de stadsvandringar 
i Kålltorp och Bagaregården som jag gjorde 
kring millennieskiftet 2000, med Härlanda 
gamla kyrkoruin som slutmål.

Att stå uppe på muren och berätta för åhö-
rarna, som stod samlade 
inne i ruinen, var en 
klart mer levande känsla 
än att stå i talarstol i en 
samlingssal.

INTE PÅ ÅSEN. Härlanda gamla kyrkoruin upptäcktes och kunde grävas fram på 1920-ta-
let. Men inte uppe på berget som man felaktigt hade trott innan kartograf Sandahl nog-
grannare tog vid. arkivFoto: SÖren Skarback

När Strömmensberg hette Kyrkåsen
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Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20

Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

Ni har väl inte missat
våra fantastiska semlor!

Beställ era semlor till Fettisdagen den 16 februari
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Det har ju varit en förhållandevis mild och snöfri vinter, sånär som på 
de senaste veckorna då vi noterat minusgrader på termometern.

I takt med att kylan smyger sig på, så lockar en gnistrande vinterdag 
med solsken och minusgrader tusentals  Göteborgare ut i naturen. 
Många gör ett besök till någon av de populära sjöisarna.

Inte minst till Delsjöområdet, där vi bland annat har Stora och Lilla Delsjön, 
men framförallt kanske Härlanda tjärn, som är den stora ”publikdragaren”.

För många är det en magisk känsla att traska ut på isen och kanske utöva 
någon aktivitet som exempelvis skridskoåkning, isfiske, kanske ta en tur med 
skidorna eller bara koppla av med en picknick. Då måste man tänka sig för vad 
gäller isläget. 

Plötsligt kan man befinna sig på en förrädisk och livsfarlig is.
ÖHP tog kontakt med ett riktigt proffs – Charlie Malmgren – om det här 

med isar och issäkerhet.
Han har under drygt 40 år försett media med information om ”isläget”, som 

i sin tur förmedlat viktig information till allmänheten.
Kanske har du hört honom bli intervjuad i P4 Göteborg av Hasse Andersson, 

något som brukar vara ett stående inslag varje år när isarna börjar lägga sig.
• Vad skall man tänka på, Charlie, när man ger sig ut på isarna?

– Till exempel det här: bara för att du ser någon ute på isen, så är det ingen 
som helst garanti för att isen är godkänd, det vill säga minst 1 decimeter tjock.

– Varje år ser jag familjer med barn ge sig ut på tunna och livsfarliga isar utan 
någon som helst iskunskap och oftast utan isdubbar; något som är minst lika 
viktigt som flytväst på öppet vatten.

– Förutom de obligatoriska isdubbarna skall också en livlina finnas med i 
utrustningen. Plus att ni är minst två, som ger er ut på isen tillsammans.

– Delsjöarna – både Stora och Lilla – kan vara mycket förrädiska, då de är 
reservvattentäckt och kan regleras vid behov, vilket gör att det då kan uppstå 
undervattenströmmar med ”minerade” riskzoner, som är svåra att upptäcka. 

– Publikfavoriten” Härlanda tjärn, där det alltid är mycket folk, bland annat 
genom sitt centrala läge, där brukar oftast isen lägga sig snabbt med tanke på 
sjöns storlek, knappt 20 hektar.

– En viktig sak till, som jag måste nämna, det är när det har kommit snö, som 
gör att det då isolerar isen. Detta gör att den inte fryser till i samma omfattning.

 
En annan sak Charlie, du, som har tillbringat mycket tid i Delsjöområdet, 
och varit en hängiven besökare sedan 1949, då din mamma tog med dig på en 
fisketur till Härlanda tjärn; 

• Vill du ge oss en aktuell lägesbild hur vardagen och helgerna ser ut i 

området.

– Först och främst. Det är mycket glädjande att så många söker sig ut till 
naturen, något som har ökat månad för månad under den rådande pandemin.

– Men en sak är säker. Alla måste bli bättre på att följa Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer. Inte minst det här med att hålla avstånd.

– Vi är ju många som skall samsas i området. På flera av lederna är det mycket 
”trafik”. Det är motionärer som promenerar, många har sin hund med, joggare, 
cyklister, rullskidåkare, löpare med barnvagn med flera. 

– Det som irriterat mig, och många med mig, är det här med på vilken sida 
man skall gå och cykla. För mig är det självklart. Man går, som ”reglerna säger”, 
på vänster sida och cyklar på höger sida. Då har du ju dessutom alltid ögon-
kontakt med den du möter. 

– Det har ju varit en del skriverier om detta nyligen i media. Även SVT har 
uppmärksammat frågan; så även Örgryte Härlanda Posten i februarinumret 
2020. 

Vi hoppas att alla följer Folkhälsomyndighetens råd och håller rejält med 
avstånd och att pandemin saktar in och att vaccinationerna börjar ta fart. 

Vi ser fram emot en fin vår! Vi håller ut tillsammans! 
Stig Andersson

n Isarna på både Stora och Lilla Del-
sjön är osäkra. Det beror på att vatten-
nivån kommer att variera den närmsta 
tiden eftersom Göteborgs Stad tar vat-
ten för dricksvattenproduktion från 
Delsjöarna.

Delsjöarna är Göteborgs råvatten-
magasin. Hit pumpas vattnet från 
Göta älv. Skulle vattnet i älven inte ha 
en bra kvalitet – till exempel på grund 
av höga salthalter – används istället 

vattnet i Delsjöarna.
– Den senaste tiden har råvatteninta-

get vid Göta älv periodvis varit stängt. 
När vi nu öppnat intaget igen kommer 
vattennivån i Delsjöarna att stiga och 
påverka issäkerheten den kommande 
veckan, säger Josefin Lundberg Abra-
hamsson, chef för dricksvattenproduk-
tion på Kretslopp och vatten.

– Vi uppmanar därför alla att inte gå 
ut på isen. ÖHP

Uppmaning till allmänheten – gå inte ut på isen på Delsjöarna!

Allmänheten vrnas för att is på Delsjöarna är osäker på grund av varierad vattennivå. Foto: GÖteborGS Stad

EN VÄLUTRUSTAD ”ISKÄNNARE” – Charlie Malmgren –  vid Härlanda Tjärn fredagen den 15 januari. 
Självklart är isdubbarna med, säkerhetslinan likaså. Ispik för att känna på isen och halkbroddar på föt-
terna. Isborret finns också med för att mäta tjockleken på isen. Foto: StiG anderSSon

dET Här SkA du TäNkA
PÅ NÄR ISEN LÄGGER SIG

Bonusinfo från ÖHP:s skrattprofessor:
Ute på hal is: ”Om man går ut på isen måste man vara VAK-sam!
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tis-fre kl 9-18, lör kl 9-14  | tel 031-19 99 96

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop

Vi Vill följa med dig hem!
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 4Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Etab 1970

”Bästa mattaffären!”

Köper – Säljer – renoverar Mattor

Före fransning

efter
fransning

På din vårdcentral får du trygg kontakt genom hela 
livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt 
är det oss du först kontaktar.

Nära dig genom 
hela livet.

Du kan enkelt lista dig hos oss genom att logga in på 
1177.se med BankID, för en trygg kontakt hela livet.

Närhälsan Björkekärr vårdcentral
Stabbegatan 2 B, 031-345 06 51
narhalsan.se/ bjorkekarrvardcentral

Närhälsan Olskroken vårdcentral
Redbergsvägen 6, 031-345 04 00
narhalsan.se/olskrokenvardcentral

Närhälsan Ekmanska vårdcentral
Lillkullegatan 21A, 031-747 92 60
narhalsan.se/ekmanskavardcentral

Närhälsan Torpavallen vårdcentral
Torpavallsgatan 9, 031-747 81 00
narhalsan.se/torpavallenvardcentral

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

Djupt inne i Delsjöskogen bor tvenne fi-
gurer, som lever sina liv med skogens alla 
djur. Kott-Lasse heter den ene. Han är 
en liten gosse, som har en grankotte till 
mössa. Han hjälper djuren med allehanda 
bestyr. Inte minst när någon blivit sjuk, 
så hjälper Kott-Lasse till med en djur-
transport till närmaste skogslasarett. 

Har någon svårt att hitta föda – ja, 
då finner han på råd. Är någon 
ledsen och behöver tröst, så tröstar 

Kott-Lasse efter bästa förmåga. Själv bor han 
i en gammal, jättelik stubbe, som han fått 
överta av en ekorrfamilj en gång för länge 
sedan. Stubben ligger i ett område av skogen, 
som människorna brukar kalla ”Kott-Lasses 
skog”. Men ännu har ingen kunnat få syn på 
honom, för Kott-Lasse lever i djurens värld, 
och i den världen finns inga människor.

I en helt annan del av 
Delsjöskogen bor Tomten. 
Även han är god vän med 
skogens alla djur och när 
julen närmar sig får även 

människornas barn komma honom nära. 
Han bor i en liten, liten stuga, som han själv 
byggt för många, många år sedan. 

Den ligger djupt inne i skogen och för att 
hitta dit måste du både ha god fantasi, gott 
tålamod och god uthållighet. Den lilla stugan 
är byggd i form av ett stockvirkeshus med 
taket täckt av mossa. En liten dörr, klädd med 
rundvirke, leder in i stugan. Utefter högra 
väggen har tomten byggt en säng och på hyl-
lan ovanför sängen ligger den lilla anteck-
ningsboken med en penna fastsnörad. 

I boken kan du skriva en hälsning till 
Tomten. Några få barn har faktiskt hittat till 
Tomtens stuga. I boken finns både hälsningar 
med önskan om God Jul till Tomten, men 
även barnens önskelistor inför julaftonen. 

På några sidor finns även – vid olika tillfäl-
len – nedskrivna hälsningar från Tomtens 
gode vän Kott-Lasse, som tydligen då och 

då passerar förbi Tomtens 
stuga. 

Det här måste vi givetvis 
undersöka. Sagt och gjort. 
På julaftonsmorgonen 

vandrade tre göteborgare in i den stora, djupa 
Delsjöskogen för att försöka finna Tomtens 
stuga. Efter en lång stund och mycket tvekan 
om vi verkligen skulle kunna finna stugan, 
mötte vi en liten figur, som också var på 
väg till Tomten. Han visade oss vägen dit, 
för även han hade ett ärende på julaftons 
morgon. Han sa att han hette Kott-Lasse. 
Var Tomten hemma undrar ni säkert. Vi 
knackade på. Ingen reaktion, så vi öppnade 
dörren försiktigt och tittade in. Nej, ingen 
där! Han hade redan lämnat sin stuga och 
var säkerligen i full färd med att förbereda sig 
inför kvällens viktiga arbete … Vi tre kunde 
dock notera att det fanns färska spår i stugan, 
och vi skrev en julhälsning till Tomten i 
anteckningsboken, innan vi sökte oss hemåt. 
Det får bli ett nytt besök till Tomtens stuga, 
om inte förr, så för att skriva vår önskelista 
nästa jul. 

Du som nu läser detta: varför inte göra ett 
besök du också?! Kanske för att skriva din 
egen önskelista. Att stugan ligger djupt inne 
i Delsjöskogen – det är faktiskt den enda 
ledtråd du får. Så lycka till!

Om Kott-Lasse
4 Namnet Kott-Lasse kommer från en 
bilderbok av Kerstin Frykstrand, utgiven i 
slutet på 1940-talet.
4 Bilderbokens första uppslag visar en li-
ten pojke med kotte på huvudet och texten: 
”I en stubbe i skogen bodde Kott-Lasse. 
Han var en snäll pojke och alltid till hands 
om någon av hans många vänner i skogen 
behövde hjälp.”

På upptäcktsfärd i
Delsjöskogens djup

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

Kott-Lasse.

Julaftonsmorgon vid Tomtens hus. Ingen 
hemma men det blev en hälsning till honom 
i boken. Foto: StiG anderSSon

Så SEr dET uT – Tomtens hus beläget i den djupa Delsjöskogen och på den lilla bilden syns Tomten som huserar i huset.. Foto: StiG anderSSon Tomten.
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Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 000 kr betalar du 486 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden 
är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period (lägsta är 300 kr/mån). Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 

30 kr/månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (januari 2020). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM. FURNITURE WITH DEDICATION

HASLEV.COM

FINA ERBJUDANDEN
NU HAR VI SÄNKT PRISET PÅ FLER PRODUKTER. VÄLKOMMEN IN!

ZARA BÄDDSOFFA

6.995:- 
(356:-/mån*) ord.pris 9.990:-

IMPULSE SOFFA 4-SITS

8.995:- 
(443:-/mån*) ord.pris 12.044:-

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

ADRESS   Danska vägen 96, 416 59 Göteborg ADRESS   Bultgatan 36, 442 40 KungälvTELEFON 
031-51 95 50

TELEFON 
0303-24 54 90

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:  10 - 18
Lördag:   10 - 16
Söndag:   11 - 16

Längsbäddad i tyg Thunder färg blå eller beige. Begränsat antal!

För fler val av av skinn- och träfärg, besök butik.

4-sits i tyg Arcus Beige, inkl. träben. Begränsat antal!

PARIS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

17.990:- 
(834:-/mån*) ord.pris 23.990:-

VELLINO LUX FÅTÖLJ

15.990:- 
(747:-/mån*) ord.pris 19.290:-

VELLINO FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

12.490:- 
(595:-/mån*) 
ord.pris 16.280:-

LAGERVARA

LAGERVARA
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Fler padelbanor på GLTK
n Den nya popsporten padel växer verkligen så det knakar. På GLTK finns det i dag fyra 
banor, vilka nyttjas i stort sett hela tiden.

Klubben har nu bestämt att utöka med ytterligare tre banor, vilka alla kommer att vara 
utomhusbanor och som kommer att byggas på anläggningens innergård.

I april är det tänkt att de ska vara redo för spel. ÖHP

Hon har pluggat genusvetenskap och 
globala utvecklingsstudier, kunde ingen-
ting om teknik men är idag ordförande i 
Women in tech Göteborg, är en fram-
gångsrik startupsupporter i teknikbran-
schen och nu har Malin Frithiofsson från 
Härlanda blivit prisbelönt som Nordens 
”Ecosystem Hero of the Year” av Global 
Startup Awards. 

– Det fanns inte på kartan att jag skulle vinna 
eller bli nominerad. Vi har ju varit med och 
tävlat som organisation, som företag och som 
årets inkubator, säger Malin

– Men att jag skulle bli nominerad som pri-
vatperson, jag var helt mållös. När de ropade 
att jag hade vunnit fick min man säga åt mig 
att gå upp och ta emot priset. Tanken hade 
inte ens slagit mig att jag skulle vinna. 

It takes a village to raise a child (det krävs en 
by för att fostra ett barn) är ett engelskt ord-
språk som Malin refererar till när hon förklarar 
sitt jobb som startupsupporter. 

– Jag brukar säga att ”it takes a village to 
raise a startup” för man måste vara omgiven 
av rätt personer vid rätt tillfälle och det är ett 
stort ekosystem att navigera i som entreprenör, 
säger Malin. 

Efter universitetsstudier och dubbla exa-
mina i genusvetenskap och global utveckling, 
fick Malin jobb på Chalmers Ventures, som är 
en så kallad inkubator eller organisation med 
syfte att främja och underlätta nystartade fö-
retag inom teknikbranschens väg mot tillväxt 
och lönsamhet. 

– Jag hade inte jobbat alls med teknik eller 
finans, men jag hade varit med och byggt upp 
en ganska stor ideell förening här i Göteborg. 
Då lärde jag mig verksamhetsutveckling och 
hade en chef som trodde på mig och gav mig 
det här jobbet, sen har det bara fallit sig natur-
ligt, berättar Malin. 

Utan teknisk bakgrund var det inte en 
bransch hon trodde hon skulle hamna i, men 
nu håller hon föreläsningar om könade inno-
vationer och teknik samt har blivit vald till 
ordförande i organisationen Women in Tech, 
Göteborg. 

– Nu är teknik en jättestor del av mitt liv, jag 
pluggar hela tiden och nog mer nu än som stu-
dent, för jag vill förstå de utmaningar som bo-
lagen har och för att göra det så måste man ju 
ha en grundkunskap om olika tekniker. Även 
om jag aldrig kommer vara expert på AI eller 
de olika områdena, men att förstå nog för att 
kunna förstå hur jag kan hjälpa, säger Malin. 

Som genusvetare brinner hon för att skapa 
jämställdhet i teknikföretagsvärlden som är 
kraftigt dominerad av män. 

– Jag har otaliga exempel på hur jag som 
kvinna har blivit utsatt för det ena och det an-
dra i den här branschen. Men det innebär ju 
verkligen att man behövs för det finns väldigt 
tydliga konsekvenser när det inte finns kvin-
nor med i de här processerna. Då lanseras pro-

dukter och tjänster som kan bli direkt farliga 
för kvinnor, säger Malin. 

Glädjande nog upplever hon att branschen 
är i förändring och att det verkar bli bättre. 

– Men om man låter de individer eller or-
ganisationer som inte behandlar kvinnor bra 
skrämma bort kvinnor, så är det bara de som 
kommer vara kvar sen och skriva koden som 
vi alla ska leva efter när tekniken allt mer tar 
över våra liv. Och om kvinnorna försvinner så 
är det ju bara de typer av personer som skräm-
mer bort kvinnor som finns kvar. Det är jävligt 
läskigt för teknik är alldeles för viktigt för att 
lämnas åt såna personer och organisationer, 
säger Malin. 

Hon menar att kvinnor har bidragit på 
många sätt till branschen och att man ser mer 
och mer till att ha mångfald i perspektiv vid 
utveckling av produkter både inom AI men 
även andra produkter och tjänster.

– Av jämställda teams får du bättre resultat 
och bättre produkter. Det finns ett ansvar att 
den tekniken som vi är beroende av faktiskt är 
jämställd, tycker Malin. 

Hennes insats sammantaget såväl på Chal-
mers Ventures, Women in Tech och andra 
engangemang som privatperson, ledde till att 
hon blev nominerad i Global Startup Awards 
samt vann priset Ecosystem Hero of the Year 
i Norden 2019. Då fick hon åka på stor gala i 
Köpenhamn och ta emot priset framför 800 
personer som var där från hela världen. 

– Det var precis före pandemin bröt ut så 
det var ett bra sista event som jag kan leva 
länge på, för det var nog det största och finaste 
jag någonsin har varit på, säger Malin. 

I sina jobb och engagemang reser hon över 
hela världen och stöttar nystartade företag. 
Hon har till och med använt sin semester för 
att åka till Tanzania och projektleda en entre-
prenörsutbildning. Men hon har sin trygga bas 
i Härlanda, där hon är född och uppvuxen vid 
Rådmansgatan precis vid Härlanda kyrkoruin. 

– Nu bor jag lite längre ner mot Munkebäck 
och har kanske flyttat 200 meter. Den här de-
len av stan har alltid känts som hemma och jag 
tycker det finns en mysighet, det här är mitt 
centrum.

– Det finns en rik historia i området men 
det finns också en blandning av människor, 
det är inte så homogent som många tror. Det 
händer mycket fast man inte tror det och här 
finns fina byggnader. Min man ville bo i Ma-
jorna när han flyttade hit från Skåne men jag 
tycker nej, det är fel sida av stan. Nu trivs han 
jättebra här och jag tror han ser det här som 
hemma också. 

Härnäst kommer Global Startup Awards 
dela ut motsvarande priser globalt på en stor 
internationell gala den 27 januari, men denna 
gång hålls eventet digitalt. Då har Malin chans 
att vinna priset Global Ecosystem Hero of the 
Year. 

– Göteborg och Härlanda är inte så litet i 
världen ändå - och vad det gäller att stötta nya 
bolag så tävlar vi nu till och med på den glo-
bala arenan, säger Malin. 

Jennifer Hajdic

Malin prisad som
årets eko-hjälte

PRISAD. Malin Frithiofsson från Härlanda blivit prisbelönt som Nordens ”Ecosystem Hero 
of the Year” av Global Startup Awards. Foto: Privat
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Va r M t  V ä l k o M n a  i n !

Vårnyheterna trillar in nu

SlutSPurt På rean!

nu 70%
På utValDa PrODuKter

Vi följer såklart myndigheternas krav gällande Covid-19.

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA

Björkekärr

Klassisk balett
– i alla åldrar

och svårighetsgrader

Barndans
Barnbalett

P.ga. av de införda hårdare restriktionerna

har vi ett lägre antal elever i samtliga grupper.

Vårterminen startar vecka 3

agneta.bank@telia.com

Besök gärna hemsidan för mer info:
www.barndans.nu

0738-09 51 11
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TRISSLOTTER
i POTTEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 13 februari till

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

– märk kuvertet ”KORSORDET”

Du kan fota av sidan och mejla till
annons@ohposten.se

– glöm dock inte namn och adress!

Jag heter:

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

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

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

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

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

Förra månadens lösning:

Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset. 
Grattis – och snyggt jobbat – priset 
kommer som ett brev på posten.
4 Eric Blomberg på Friggagatan 5A 
i Göteborg
4 Viveka McNamara på Kaggeleds-
gatan 34 i Göteborg
4 Puck Zetterqvist på Solbänksga-
tan 46 i Göteborg
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Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos
Närhälsan Olskroken

– din kompletta
Vaccinationscentral

Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan
spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan.
 031-345 04 00Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Nu kickar vi igång en ny omgång av Time2Change - ett hållbart livsstilsprogram. 
Du kommer att få alla verktyg och all den hjälp du kan behöva för att nå din 
toppform och må så bra du bara kan. Träning, kost, tester, coachning och 
massage eller LPG. 
I teamet som hjälper dig finns personlig tränare, hälsocoach och kostrådgivare. 
Alla med massor av kompetens för att ge dig det du behöver och som kommer 
att följa dig under hela programmets gång. 
Programmet startar i februari 2021 och avslutas i juni. 
Gott om tid för dig att göra bestående förändringar.

Mer info på www.westcoastelite.se
Tidigare deltagare: ”Bästa jag har gjort på länge. Starkare och friskare samt att jag kan springa igen. 
Har fått en bra tränings och kostrutin som fungerar i vardagen. Härligt gäng att träna med och jag 
har sett fram emot varje pass”. 
Susanne
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HJÄLP OSS ATT FORTSÄTTA
STÖTTA VÅRA BARNS FRAMTID

VÄRLDENS STÖRSTA HANDBOLLSKLUBB
FYLLER 70-ÅR UTAN MÖJLIGHET TILL
PUBLIK ELLER FÖDELSEDAGSKALAS

KÖP STÖDBILJETT - PRIS 19.50 KR
SWISHA TILL 123 559 30 58
ELLER ANVÄND QR KODEN

Vi fi xar
RUT & ROT-
avdraget!

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

Vi gör vardagen
enklare!

FÖNSTERPUTSNING • GARDINUPPSÄTTNING
HANTVERK • STÄDNING

... OCH MYCKET MER

✁

REA
STOLSDYNOR

I FLERA
MODELLER

  fr. 99:-

Gardintyger stort urval ex Spira ........... 285:-
Mörkläggande gardintyg Många färger .. fr 169:-
Möbeltyg Från kökssoffa till båtdynor ......fr 189:-/m

Vaxduk Stans största urval! Flera Kvaliteter .... fr 69:-
Horredsmattan – textil och plast

Välkommen in!

DYNOR & GARDINER
Skumplast tillskärs och sömnad utförs efter mått och mall till
båt- & husvagnsdynor, bäddmadrasser, utedynor, kapell rep.,

balkongskydd m.m. Även till restaurang, hotell och offentlig miljö.

GALANT PLAST
Odinsplatsen 2, Göteborg Tel. 031-15 28 16
Vard. 9-18  |  Lörd 10-14 www.galantplast.se
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BETRAKTELESER

Vi kan om en stund återkomma till de-
taljer som att tvätten så här års frös till is 
uppe på vinden på Sankt Pauligatan 29, 
där den var hängd till tork.

Låt oss först tänka oss en sommar.
Numera 84-åriga Ulla-Britt Niklas-

son (född Stenberg) var i tonåren kring 
1950 verklig bästis med pigga kusinen 
Inger och hennes syster som bodde hos 
släktingar där på 29:an. Inte minst kunde 
flickorna ligga och sola på taket av das-
set inne på gården av adressen ”Sankt 
Pauli 4”.

En bit in på 1950-talet revs husen på 
de nämnda adresserna, som varit bland 
stadens mest utpräglade arbetarkvar-

ter. Sankt Pauligatan 29 hade 26 stycken 
lägenheter, där varje familj bodde i ett rum 
och kök. Hyran var 38 kronor i månaden. 
Adressens två enda större lägenheter var för 
hyresvärden Andreasson och vicevärdskan 
Gertrud Persson.

Ulla-Britts pigga kusin Inger var dock inte 
ämnad för ett arbetarliv. Hon var ”sjövild” i 
bemärkelsen att hon vågade sig på precis allt. 
Och enligt boxaren Ingo Johansson (svensk 
mästare redan som 17-åring 1950) som 
stundtals stod och kollade in tjejer i Kungs-
passagen var Inger ”snyggaste tjejen på stan”.

Inger reste som 18-åring djärvt till USA, 
hamnade i Los Angeles, blev barnsköterska 
för den världsberömda Hollywood-stjärnan 
Zsa Zsa Gabors dotter Fransesca. (Zsa Zsa 
var gift nio gånger men födde bara detta enda 
barn.)

Ulla-Britt Niklasson fick genom åren 
trogna livstecken, brev och långa dyra tele-
fonsamtal från kusin Inger. Åren gick, Inger 
hade relativt snart gift sig rikt och lyckligt in i 
bilbranschen och blev omskriven som ”USA:s 
bil-drottning”. Inte illa marscherat av en tjej 
från Lundens fattigkvarter.

Bilföretaget blomstrade på 60-talet. Ingers 
make levererade pansarförsedda lyxbilar till 
president Nixon. När Ingers äldste son gifte 
sig blev det omskrivet i hela USA och i Eu-
ropa – ett bröllop med 800 prominenta gäster 
och säkerheten så rigorös att även helikoptrar 
cirklade speciellt däröver.

Jo, Ulla-Britt Niklasson med make kom ju 
också vid tillfälle på besök, såg Los Angeles 
och San Fransisco. Och Ingemar ”Ingo” 

Johansson, som blivit världsmästare i boxning 
i New York 1959 var ibland gäst hos Inger där 
i Los Angeles, den generationens göteborgare 
emellan.

Men för att återgå till detta med Sankt 
Pauligatan 29, där Ulla-Britt växte upp som 
dotter i den enkla familjen Stenberg, så var 
hyreshuset där beläget alldeles ovanför Tåns 
kyrkogård, vars entré var från Danska Vägen. 
Huset var byggt ”svängt i vinkel uppåt Lund-
gatan”.

Hyran betalades förstås kontant till vice-
värd Gertrud Persson, som sittande vid ett 
skrivbord i sin hall skrev med vacker handstil 
i en rejält stor kassabok att hyran var betald.

Enrumslägenheten hade vatten i en enda 
kran, det var i köket. Toaletterna, alltså 
torrdassen, var i en särskild länga på gården. 
På just den där gården, 29:an, fanns också 
vad som allmänt kallades ”en pinkekur”, alltså 
en urinoar som även främlingar kunde kila in 
och använda sig av. Att kuren fanns just där 
”visste alla”. I heta somrar var stanken strong, 
men 29:ans folk var så vana vid den.

Men så var det detta med tvätten... 
Tvättstugan var ett särskilt hus eller skjul på 
gården, Varje familj på 29:an kunde boka 
tvättstugan två gånger per år. Sommartid 
hängdes tvätten till tork på gården, men det 
var alldeles intill de många ungarnas enda 
sandlåda, varifrån det vid lekar i heta torra 
sommardagar dammade av smutsig sand mot 
nytvättade lakan och plagg.

Men vintrarna, då tvätten kunde frysa till is 
uppe på vinden?

Dagen innan man tvättade lades vittvätten 
i blöt i ett stort kar av gjutjärn. Nästa dag 
eldade man under detta, hällde pulver i lagom 
värmt vatten och tvättade för hand. Efter den 
vita tvätten var det mörktvätt och slutligen 
tvätt av trasmattor.

Tvätten hängdes till tork på klädstreck 
uppe på den iskalla torkvinden – och riske-

rade alltså där att frysa. Stelfrusna lakan och 
linnedukar kunde brytas på mitten om man 
handskades lite ovarsamt med dem.

Stora delar av det kuperade Lunden, med 
dess bitvis bristfälliga hyreshus, hade kallats 
Tjörbostaden. Den förste som på 1800-talet 
byggde hyreshus där var nämligen från Tjörn 
och  lockade dit en hel del tjörbor, som fick 
fabriksarbeten i Gamlestan och på Gårda.

Kring 1940 började enstaka av Tjörbosta-
dens kåkar rivas men inte just vid Sankt Pau-
ligatan utan först vid Torkels- och Karlagatan 
på varsin sida Danska Vägen. Byggena av nya 
dröjde dock, eftersom de flesta byggnadsar-
betare låg utkallade i krigsberedskap, andra 
världskriget. Men en gata som Liedstrandsga-
tan på ”Liedstrands berg” intill Danska Vägen 
tillkom. Tjörbostadens allra sista hus, som 
stått mellan Räntmästare- och Torkelsgatan, 
revs 1955. Och bland de sista måtte även 
Ulla-Britts och Ingers barndomshem Sankt 
Pauligatan 29 ha varit.

Hyresgästerna hänvisades då till de split-
ter nya, moderna och mångdubbelt dyrare 
lägenheterna i den tidens Kortedala och 
Biskopsgården. En karl som gick till bostads-
förmedlingen och sa att han inte klarade att 
bo i nybyggena, fick till svar att om det inte 
passade fick han väl tälta på Heden.

Min kontakt med gamla Lunden-flickan 
Ulla-Britt Niklasson i vinter har varit via 
datorn. Skulle vara roligt att träffas, prata, se 
hennes fotoalbum med mera, men det låter 
sig inte göras nu i corona-tider. Annars är det 
ju inte bara gamla Lunden utan också annan 
utveckling, som televisionens genombrott, 
bilismen, umgänget, attityderna, utlandsre-
sorna, flyget, musik och dans och förändrad 
människosyn det finns att 
prata om.

Efter att Ulla-Britt 
Niklasson skrivit några 
kommentarer på blog-

gen Lindelof.nu har hon där blivit kallad 
gästbloggare och gör ibland sina inlägg. Det 
gäller inte bara gammalt, för hon är pigg på 
livet och reflekterar gärna över nutid och 
framtid också. Bloggen ägs av Maja Nilsson 
Lindelöf som bor i Manchester och är hustru 
till Uniteds och svenska landslagets mittback i 
fotboll Victor Nilsson Lindelöf.

Lite för mig själv har jag funderat på roliga 
detaljer som ännu inte framgått i Ulla-Britts 
berättande. Jag tar för givet att innan Inger 
från fattiga Lunden reste till USA och blev 
barnsköterska hos Zsa Zsa Gabor, måtte Ulla-
Britt och Inger ha beundrat Zsa Zsa på bio 
här i stan.

Zsa Zsa Gabor hade varit Miss Ungern 
1936, kommit till Los Angeles 1941 och 
sex år senare fött sin dotter, som Inger alltså 
senare blev barnsköterska åt, boende i famil-
jen. Tösens far var Conrad Hilton, känd för 
sin världsomfattande kedja av Hilton-hotell. 
Kanske hade Ulla-Britt och Inger i Göte-
borg sett Zsa Zsa i filmerna ”Vi är inte gifta” 
(1952), ”Målaren på Moulin Rouge” (1952) 
och ”Störst är kärleken” (1953).

Men Ingo Johansson som gick sina tre VM-
titelmatcher i boxning mot Floyd Patterson 
längst österut i USA (New York och Miami), 
hur kunde han hux flux titta in hos Inger i 
Hollywood på västkusten?

Jo, som superstjärna fick Ingo en roll som 
marinsoldat Torgil i krigsfilmen ”De unga 
tappra männen”. Han blev där kompis med 
aktören Alan Ladd som erbjöd honom att bo 
hos honom i Hollywood över en vinter. Ingo 
fick ha ett smärre gym för sin boxningsträ-
ning i Ladds stora ljusa garage.

Kring Ulla-Britt Niklasson och kusin Inger 
skulle som ni förstår mycket mer kunna 

berättas. Såna kontraster i 
tillvaron, som det kunde 
vara på 50- och 60-talen, 
är ju i dag rätt okända för 
gemene man.

LUNDENVY. Utsikt ned åt Liedstrandsgatan (byggd kring 1940), Pärlstickaregatan och en liten glimt av Danska Vägen. Om ett halvår är 
det högsommar och ser ut så här igen. Foto: alice radoMSka

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

Gamla Lunden där tvätten frös till is

INGERS GÄST. Då världsmästare Ingo 
Johansson en vinter bodde i Hollywood, 
gästade han ibland lyxiga Inger, som dock 
växte upp på Sankt Pauligatan i fattiga 
gamla Lunden.
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KYRKFÖNSTRET

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.

Centrum
Härlanda

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal www.fjallmans.se

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00

Kyrkan finns för dig!
Nytt år - ny termin. Men en fortsatt annorlunda vardag med den pandemi vi 
fortfarande står mitt inne i. Julen vi lämnat bakom oss blev kanske inte riktigt 
som vi tänkt. Hemma - där vi är många som nu tillbringar mesta tiden - kan 
kännas trångt och särskilt januaritrist just nu.

Svenska kyrkan finns för dig – också i ett gråtrist januari. Vi lyssnar när du vill 
dela det som är svårt eller när det känns särskilt jobbigt att orka hålla ut. Du kan 
kontakta oss per telefon eller mejl (se uppgifter nedan). Vi tipsar också om 
Jourhavande präst och andra jourtelefoner och chattar. Läs mer på  
svenskakyrkan.se/orgryte/samtal-och-stod

 Gudstjänst & gemenskap
Många har följt våra gudstjänster, musikinspelningar, söndagsskola och annat vi 
sänder digitalt. Det är vi glada för. Vi fortsätter sända i olika kanaler och bjuda 
in till digitala grupper. Gudstjänsttider hittar du i Kyrkfönstret här i tidningen. 
Läs mer om digitala satsningar på svenskakyrkan.se/orgryte/digitalt 

Öppna kyrkor i vardagen
Våra kyrkor är öppna i vardagen för dig som vill komma in i värmen en stund, 
tända ett ljus och be. Här kan du också hitta någon att samtala med.  
Öppettiderna hittar du i Kyrkfönstret här i tidningen och på vår webb.

björkekärrs församling, sörensens gata 1 

härlanda församling, härlandavägen 23   
sankt pauli församling, mäster johansgatan 1

örgryte församling, herrgårdsgatan 2

telefon 031-731 80 40
e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb svenskakyrkan.se/orgryte
pastorsexpeditionen: herrgårdsgatan 2, öppet mån-fre 09.00-12.00

Örgryte pastorat
4 Välkommen att ta del av våra gudstjäns-
ter digitalt. Du är också välkommen in i våra 
öppna kyrkor för en stunds stillhet och värme 
i vardagen.
4 Uppdaterade tider, mer om digitala grupper 
hittar du på: www.svenskakyrkan.se/orgryte

Björkekärrs kyrka
4 Livesänd gudstjänst söndag kl 10.30 på 
www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 
4 Öppen kyrka mån 13-15, ons 13-15 och 
sön 12-14.  

Härlanda kyrka
4 Gudstjänst söndag kl 11 på 
www.facebook.com/harlanda.forsamling
4 Öppen kyrka mån-fre 9-16 och sön 10-16. 
Öppettiderna är med reservation för stäng-
ning vid begravning och annan verksamhet. 

Sankt Pauli kyrka

4 Direktsänd högmässa söndag kl 11 
på webben, i närradion 94,9 MHz och på 
youtube. Dessutom direktsänder vi på web-
ben: Lunchmusik med middagsbön onsdagar 
kl 12 och musikgudstjänst vissa söndagar kl 
18. Läs mer på www.sanktpauli.se. 

4 Öppen kyrka ons 13-17 och tor 13-17.

Skårs kyrka

4 Livesänd gudstjänst från någon av kyrkorna 
i Örgryte församling söndag kl 11 på 
www.facebook.com/orgryteforsamling
4 Öppen kyrka sön 12-15 och ons 14-16.

Örgryte gamla kyrka

4 Livesänd gudstjänst från någon av kyrkorna 
i Örgryte församling söndag kl 11 på 
www.facebook.com/orgryteforsamling
4 Öppen kyrka tors 14.30-16

Örgryte nya kyrka

4 Livesänd gudstjänst från någon av kyrkorna 
i Örgryte församling söndag kl 11.
4 Reflexmässa torsdag kl 18 på 
www.facebook.com/orgryteforsamling
4 Öppen kyrka sön 12-15.

 

Vi är en ideell förening som räddar liv till 
sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss 
genom att bli medlem. Som tack för hjälpen 
får du kostnadsfri hjälp och bogsering, 
även när det är kav lugnt. Anmäl dig på 
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. Eller 
sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.
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Bostadsåret 2020 innehöll många över-
raskningar och vi ska vara försiktiga med 
prognoserna för 2021. Mycket talar för 
ett bra bostadsår med en stabil prisbild 
och fortsatt låga räntor men det finns 
frågetecken och för den som har bo-
stadslån gäller det att ha marginaler för 
eventuella överraskningar. 

När pandemin slog till i början 
av 2020 trodde de flesta att såväl 
ekonomin i stort som börsen och 

bostadsmarknaden, skulle ta mycket stryk 
under året. Nu vet vi att utvecklingen blev 
mindre samstämmig och mer svårförutsägbar 
än vi inledningsvis trodde.

Visst tog samhällsekonomin mycket stryk 
men krisen blev inte fullt så djup som de 
flesta trodde. Bättre än förväntat gick det 
också för aktiemarknaderna som, efter kraf-
tiga nedgångar i mars, uppvisade en förbluf-
fande styrka under resten av året och slutade 
klart på plussidan.

Allra mest obekymrad av krisen visade 
sig bostadsmarknaden vara. Priserna på 
bostadsrätter gick ner ett par procent i våras 
men återhämtade sig redan till sommaren. 
Villapriserna steg under hela året för att i 
genomsnitt landa på mer än 10 procent upp. 
Förklaringen till den starka marknaden är en 
kombination av ett stort bostadsbehov, låga 
räntor, den aktiva krispolitiken och all tid vi 
spenderat hemma (både hemester och hem-
makontoret har slagit igenom på bred front) 
som fått oss att både renovera och leta efter 
ett större boende. 

Så hur ska vi ställa in 
våra förväntningar inför 
bostadsåret 2021? Visst 
finns det anledning att 
vara positiv, de flesta tror 

ju att året kommer att präglas av ekonomisk 
återhämtning.

Inte minst har de snabbt framtagna vac-
cinen, som nu börjar användas världen över, 
bidragit till ökade förhoppningar om 
att pandemin snart ska dämpas 
och de ekonomiska hjulen 
snurra fortare igen.

Utvecklingen 2020 
kan ju också tolkas som 
att bostadsmarknaden 
går starkt även när 
ekonomin gick svagt, 
så hur bra ska den då 
inte gå nu när ekono-
min återhämtar sig? 

Men även om det finns 
skäl till optimism så är det riska-
belt att ta ut några segrar i förskott.

För det första vet vi fortfarande inte hur 
pandemin utvecklas.

Det kan komma bakslag som påverkar både 
hälsa och ekonomi och ett antal krisåtgärder 
ska rullas tillbaks under året.

Vissa av åtgärderna, som t.ex. det tillfälligt 
slopade amorteringskravet, är riktade direkt 
till bostadsmarknaden och det kan förstås få 
effekt när de tas bort.

Även räntan behöver vi hålla koll på.
Huvudscenariot är fortsatt låga räntor i 

flera år till men vi kan inte vara säkra på att 
de kommer att vara lika låga som idag.

Det är viktigt att hålla huvudet kallt och 
säkerställa marginaler i privatekonomin.

Låt mig påminna om att två av de absolut 
vanligaste och mest debatterade frågorna om 

bostadsekonomi faktiskt 
inte behöver besvaras med 
”antingen eller” utan sna-
rare med ”både och”: 

Fast eller rörlig ränta? Det är fortfarande 
sant att den som snart ska flytta eller göra sig 
av med sina bostadslån bör ha rörlig ränta 
för att vara säker på att undvika kostnader då 

lånet sägs upp. Det är också sant att den 
som har små marginaler bör ha 

bunden ränta.
Men för de flesta är det 
bra att dela upp lånet 

i några olika delar 
och blanda rörligt 
med bundet. För 
närvarande är dess-
utom bundna räntor 

i många fall lägre än 
rörlig, vilket gör att lite 

mer än vanligt bör vara 
bundet. 

Spara eller amortera? Även här är 
svaret både och.

Amortering är en utmärkt sparform som 
skapar lägre räntekostnader, minskar skuld-
sättningen och ökar de ekonomiska margi-
nalerna.

Men det är samtidigt en sparform med låg 
avkastning (eftersom bolåneräntorna är låga), 
svag riskspridning (den egna bostaden är 
den enda tillgången) och dålig likviditet (det 
kan vara svårt att komma åt pengarna när du 
behöver dem).

Du behöver därför alltid komplettera dina 
amorteringar med ett sparande i t.ex. fonder 
eller aktier (eller på konto om du saknar buf-
fert) för att få bättre avkastning och lättare 
åtkomst till pengarna. Med bunden och rörlig 
ränta och med sparande och amorteringar, 
skapar du riskspridning i både ditt sparande 
och dina lån.

Det är en utmärkt start för att ta dig an 
2021, med osäkerhet och allt.

         Annonsera i

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.

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

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

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

!

FAMILJ
o Uppvaktning 

undanbedes 0:–
o Grattis 

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

(endast text) 0:–

o Vigsel + foto 0:–
o Födda 

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

o Tack 0:–
o Månadens Ros 0:–

ruBrikANNONSEr
Privatannonser

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

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

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

Företag

o Företag (end. text)
  60x40 150:–
  o Hantverkare
  o Bilservice

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

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

MåNAdENS rOS
Skicka in din ros till

annons@ohposten.se

Köpes

PIANOPALL KÖPES
Tel. 0735 052 579

Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr, eller gåva.

Pg 90 15 04-1

Små vänner 
behöver vuxna

kamrater.

EKONOMISKT

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte

Nu tar vi sats mot bostadsåret 2021
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Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Vi bjuder dig 25-29 år som inte
varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS
UNDERSÖKNING!

Ev. ATB dras vid undersökning

www.primartandvarden.se

PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE
399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher

Kan finansieras med ATB

Gäller endast nya patienter

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

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

H Skagenröra
H Mimosasallad
H Potatissallad
H Rostbiff 
H Bröd & smör

H Varmrökt lax m. mango
H Rökt lax m. sparris
H Skaldjurspate
H Romsås
H Ägghalvor m. räkor & kräftstjärtar

Delikatesstallrik 99:-

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

Under vinjetten på gång kan just din fören-
ing tala om vad som står på programmet.
E-posta till annons@ohposten. se. Och du,
på det här sättet kostar det inget!
Tänk på att pågående Coronapandemi kan
stöka till det i de scheman vi presenterar
här så det kan vara värt att kolla så att
verksamheten verkligen är igång.

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.

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, Dag-
center. 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

Isblommans Pensionärsförening
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23

4 Måndagar, 11–13: Vi samlas för allas ge-
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo, 
musik m.m. Program finns för avhämtning.

Tel. 0702-56 03 11

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp

4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor.

Info Erik Jones 0704-78 50 36

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR

4 Kontakta dina vänner  och gå spela boule 
på vår boulebana  som är öppen hela dagarna 
för spel. Finns på Lådämnesgatan i parken.
4 På grund av Coronan har vi inget program, 
men så fort det sker en förändring hör vi av 
oss.
4 Har ni frågor om detta ring 
Ann-Christin Lundblad: 0737 34 57 11

SPF Seniorerna Örgryte

Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 4
4 Under vintern har vi ställt in planerade 
aktiviteter förutom promenaderna som startar 
i januari från Torp. Mer information på vår 
hemsida spfseniorerna.se/orgryte om detta 
och mycket mera. Ring för mer information 
till Linda Frank tel: 073-501 60 04 eller mejl 
linda.m.frank@outlook.se.

MIK-Knuten

Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4

Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten

Örgryte-Härlandas Träffpunkter

Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!

4 Ekparkens träffpunkt
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

OBS! På gund av coronapandemin är
programmen osäkra – kolla gärna först!

Salong Nicole Han

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

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

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA

BARNS RÄTTIGHETER 
STÄNGER INTE NER

GÅ IN PÅ

FOTO: JESPER ANHEDE

VARLDENSBARN.SE



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

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

ÖPPET ALLA DAGAR
   Vardagar 10-19  Lördagar 10-16

Söndagar 11-16

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

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

www.gbgzoo.se

GÖTEBORGS ZOOLOGISKAGÖTEBORGS ZOOLOGISKA
ZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOO

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

DU HITTAR FÖLJANDE MÄRKEN I BUTIKEN:

Vi har
inackordering

av smådjur,
fåglar och

reptiler

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

MY FAMILY
– ID-tag

för hela familjen
och husdjuren

fr. 99:-

Kaniner
fr. 595:-

Dvärg-
papegoja
fr. 800:-

Undulater
fr. 495:-

Dvärg-
hamster
med bur

och tillbehör
fr. 779:-

Tamråtta
fr. 195:-


