
träna gratis en hel vecka
Välkommen in till oss för att ta del av erbjudandet.

NORDIC WELLNESS ÖRGRYTE Töpelsgatan 7, 010-155 52 62
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Massor av djur
– öppet alla dagar!

Kaggeledstorget 2, Göteborg | Tel. 031-25 88 48
info@gbgzoo.se | www.gbgzoo.se
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vad drömmer du om? En etta med balkong i stan eller en täppa på landet? Mer svängrum eller  
mindre tomrum? Hur drömmen ser ut, styrs nästan alltid av vilket läge i livet du befinner dig i.  
Hur den ska gå i uppfyllelse, kan vi ta reda på om du kommer in till oss. Välkommen till vår  
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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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HOS OSS ERBJUDS DU
EN MODERN OCH TRYGG
TANDVÅRDSUPPLEVELSE

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 2 l februari 2019

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

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

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

■  Minskad bländning på natten från mötande bilar 
eller gatubelysning.

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

www.zeiss.se/vision

Danska Vägen 76, Tel 031 25 42 45
www.optikercarlberg.se
Öppet mån–fre 10–18
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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 Frigga-
gatan • Active Wellnes • Handels-
banken 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

Ett antal nya arbeten är på gång i området. Som 
följd av detta kommer Delsjövägen stängas av 
från den 25 februari.

Främst rör det sig om omfattande stabiliseringsåtgär-
der. Syftet är att göra den aktuella delen stark nog att 
bära ersättningstrafik. I dagsläget är bärigheten så pass 
dålig att inga ersättningsbussar kan köra där vid even-
tuella störningar på linje 5. Delsjövägen kommer vara 
avstängd för motortrafik mellan Skårgatan och Stora-
gårdsgatan från 25 februari.

– Vi räknar med att öppna upp lagom till skolstarten 
hösten 2019, säger Trafikkontorets projektledare Emir 
Halalkic.

Många väntas bli berörda av de nya projekten och 
enligt Trafikkontoret kan trafiksituationen bli besvärlig 
under avstängningen. Under morgontrafiken passerar 
nästan 500 motorfordon i timmen i västlig riktning 
mot Sankt Sigfrids plan, medan det under eftermid-
dagsrusningen åt andra hållet räknas upp till nästan 
700 motorfordon per timme.

– Vi kommer ha hänvisningsskyltar uppsatta och 
de kommer leda över Härlandavägen och vidare in på 
Danska vägen. Det kör 11 000 fordon på Delsjövägen 
dagligen och ska alla dessa köra en annan väg får man 
räkna med att det tar längre tid. Kan man resa kollek-
tivt eller med cykel så är det ju bra, säger Emir Halalkic.

Även en ny cirkulationsplats vid Bögatans hållplats 
samt en pendelcykelbana finns med i projektet. För-
bättringsåtgärder ska höja standarden på pendelcykel-
banan mellan Sankt Sigfrids plan och Munkebäckstor-
get.

– Vi vill såklart ha en så hög nivå som möjligt. Vi 
har vissa breddmått som vi vill uppnå för både högre 
hastighet och en högre komfort.

Vid byggnationen av den nya cirkulationen kom-
mer man igenom med motorfordon, men med vissa 
begränsningar och lokala omdirigeringar. Detta gäller 
även pendelcykelbanan.

JENNIFER LAST

IllustratIon trafIkkontoret

Delsjövägen avstängd
för stabiliseringsåtgärder

IllustratIon trafIkkontoret

KOMPLETTERING
Hoppsan – i förra numret glömde 
vi nämna vilka föreningar två av 
stipendiaterna för vuxna fören-
ingsledare hör hemma i. Lars 
Bäckman är aktiv i Människa i 
Kålltorp (MiK) och Rosivaldo 
Machado Silvia är tränare i Grupo 
de Capoeira Sul da Bahia Su-
ecia. ÖHP
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På en mycket lugn gata i området, med en tomt som angränsar till Delsjöns naturreservat, ligger detta funkishus från 1947 
med många bevarade originaldetaljer. I den inredda källaren finns en fin lägenhet som kan ge mycket goda hyresintäkter.

Varmt välkomna söndag 3 mars och måndag 4 mars. Magnus Helin, 0739-82 80 39.

40-talsfunkis i Skår granne med naturen
Dybecksgatan 14   Örgryte   Skår   8 rok   168+73 kvm   Tomt 568 kvm   9.850.000 kr/bud

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

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20

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

Fettisdagen
5 mars

Varmt välkommen in till oss!

Vi utför alla byggarbeten!
Byggrådgivning och design.

T.ex. byte av kök, fönster, badrum,
tak, fasad, om- och tillbyggnader, altan m.m.

www.bjorkekarrsbygg.se
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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

Efter ett års uppehåll är Action i Parken 
åter på banan. Den 30 augusti är det dags 
för endagsfestivalen som lyckas med 
konststycket att göra en skejt-musik-
nörd-fest till en allmän, publik och väx-
ande tillställning.

Action i Parken är en unik festival där arrang-
örerna kombinerar skateboardåkning med en 
livescen - och samtidigt håller en bred öppen 
famn gentemot allmänheten, med mängder 
av prova på-aktiviteter och en stor alternativ 
nördloppis.

Konceptet är lika otippat som ovanligt, men 
framgångsrikt. Sedan starten har antalet besö-

kare ökat från runt 500 till närmare 3 000.
Festivalen, som finansieras av stadsdelen 

Centrum, är öppen, gratis och håller till mitt 
i evenemangsstråket; på biosalongen Berga-
kungens tak och i skejtparken bakom. Det 
centrala läget och en aktiv uppmaning till 
deltagande serveringar att, för den unga och 
blandade publikens skull, hålla rimliga priser 
och en bred meny, har lett till ett spontant 
kringhäng.

I år satsar Action i parken än hårdare på att 
skapa en stor proffsig scen med etablerade ak-
ter, där kvaliteten ska vara hög såväl tekniskt 
som innehållsmässigt.

Den internationella skateboardtävlingen, 
Gothenburg Bowl Games, är som vanligt en 
öppen tävling där allt från lokala förmågor till 
internationella proffs möts på samma villkor.

Action i Parken hålls i år den 30 augusti i 
Actionpark, mitt emellan Ullevi och Scandi-
navium, och på Bergakungens tak.

Sketfesten startade 2013 (med uppehåll 
2018) och drivs av stadsdelen Centrum.

Eventet är gratis och öppet för alla.
Action i Parken har sedan 2013 gått från 

500 till drygt 3 000 besökare
Skateboardtävlingen Gothenburg Bowl Ga-

mes är en central del av festivalen med uppe-
mot 100 åkare som deltagit årligen. ÖHP

Action i Parken är tillbaka i sommar
HOPPSAN. William Gonzales Persson från Göteborg var en av deltagarna i tävlingen Gothenburg Bowl Games under festivalen Action i 
Parken. foto: Magnus Borg

Polisen och stadsdelen Örgryte-Härlanda 
tar ett förnyat grepp om problematiken 
kring alkohol- och drogpåverkade perso-
ner i offentlig miljö. Ett led i det löpande 
trygghetsarbetet.
 
Årets medborgarlöfte i Örgryte-Härlanda får 
ett fortsatt fokus på alkohol- och drogpåver-
kade personer i offentlig miljö.

– Vid medborgarsamtal gjorda under våren 
och hösten 2018 ser vi att medborgarna lyfter 
samma problem och områden som i den stora 
trygghetsundersökningen inför medborgarlöf-
tet 2017. Droghandel och påverkade personer 
i offentlig miljö uppges fortfarande vara det 
största problemet i området Redbergsplat-
sen- Olskroken. Kartläggningar visar också att 
unga i stadsdelen har lätt att få tag i alkohol 
och droger. Tillgängligheten till cannabis är 
hög i stadsdelen, 37 procent av eleverna andra 
året på gymnasiet uppger att de kan få tag på 
Cannabis inom ett dygn och 21 procent upp-
ger att de använt cannabis, vilket är det tredje 
högsta värdet i staden. Vi ser ett behov av att 
jobba långsiktigt kring den här problematiken 
och därför väljer vi att fortsätta med samma 
fokus, säger kommunpolis Robert Björklund.

Problematiken med påverkade personer på 
offentliga platser syns bland annat i polisens 
statistik över anmälda narkotikabrott (överlå-
telse, innehav och bruk). Störst antal narkoti-
kabrott i stadsdelen är registrerade kring Red-
bergsplatsen och Olskrokstorget. Larm och 
tips till polisen från boende och verksamma i 
området bekräftar problembilden. För att öka 
tryggheten och minska problemet med alko-

hol- och drogpåverkade personer i offentlig 
miljö utlovas därför fortsatt följande aktivite-
ter:
4 Ökad polisnärvaro i området Redbergsplat-
sen och Olskrokstorget genom fotpatrullering 
på otrygga och särskilt brottsutsatta tider vid 
minst trehundra tillfällen. (Polis)

4 Riktade insatser under våren och hösten 
i syfte att förhindra och upptäcka narkotika-
brott och langning av alkohol på offentliga 
platser med fokus på ungdomar samt erbjuda 
vård och stöd av socialtjänsten för att förhin-
dra fortsatt användning av droger och alkohol. 
(Polis & stadsdelsförvaltning)

4 Fortsatt och stärkt ANT- (Alkohol, nar-
kotika och tobak) förebyggande arbete riktat 
till barn och unga (Stadsdelsförvaltningen).

4 Kontinuerlig kontroll av efterlevnaden av 
18-årsgräns och överservering på serverings-
ställen. (Polisen).

 
Under förra året genomförde polisen tre-
hundra patrulleringar i de områden som upp-
levdes som otrygga. Utifrån händelserappor-
terna under föregående löftesperiod kan man 
också se en minskning av antalet anmälda 
brott. Antalet händelserapporter kopplat till 
fylleri ligger kvar på samma nivå som förgå-
ende år. Statistiken visar på en nedåtgående 
trend från 164 anmälningar 2016 till strax 
under 100 för 2018. Polisen och stadsdelen 
följer även upp trygghetsarbetet med löpande 
medarbetare – och medborgardialoger. När 
det kommer till otrygghet är det många som 
tar upp att det sker handel med droger i stads-
delen och att det känns otryggt. Personer som 
är påverkade av alkohol och droger är också 

faktorer som bidrar till otrygghet.
Samverkan med olika aktörer är en viktig 

förutsättning för det trygghetsskapande arbe-
tet i stadsdelen. Det förebyggande ANT- arbe-
tet innebär samverkan mellan skola, fritid och 
socialtjänst. Tobaksprogram erbjuds alla elever 
i åk 5 och 6, totalt har 419 elever nåtts av in-
formationen. Effekt föräldramöten erbjuds 
stadsdelens högstadieskolor.

Under 2018 har det även startat upp en 
lokal trygghetsgrupp. Gruppen består av ett 
mindre antal nyckelpersoner på operativ nivå 
från sektorerna Individ och familjeomsorg 
samt funktionshinder, Samhälle och Kultur, 
Äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården, 
Grundskoleförvaltningen, Polis, vaktbolag, 
föreningsliv och fastighetsägare. Syftet med 
gruppen är att lättare kunna dela information 
och samordna insatser i stadsdelens trygghets-
främjande och brottsförebyggande arbete.

– Vi hoppas att denna funktion ska leda 
till en gemensam lägesbild i stadsdelen och 
en möjlighet till samordnade insatser. Vi tror 
också att det är viktigt att både våra medar-
betare och samarbetspartners känner till att 
det finns en mottagare för deras upplevelser av 
otrygghet och brottslighet i stadsdelen och att 
det finns en tydlig koppling till polisen.

– Årets medborgarlöfte är ett uttryck för 
vikten av en fortsatt god samverkan kring 
frågor som bidrar till en ökad trygghet. Det 
är viktigt att vi utgår från en och samma pro-
blembild och tar ett gemensamt grepp kring 
de här frågorna. Då tror jag vi kan få större 
kraft i arbetet, säger Emelie Eék på Örgryte-
Härlanda stadsdelsförvaltning. ÖHP

Långsiktiga insatser mot
alkohol- och drogproblematikHär kommer några sköna vitsar att 

värma upp vårkänslorna med, hälsar 
ÖHP:s skrattprofessor Anders Niel-
sen.

Jag börjar med Alpina VM:
– I ÅR E de i ÅRE!

HHH

Det går snabbt utför med dom alpina 
åkarna!

HHH

Skall man klara hela backen får man inte 
bli PORT-förbjuden!

HHH

I Super G blev en fransman silvermedaljör 
medan PARIS tog guldet!

HHH

– Hansdotter fick vila några dagar!
– Ja, hon fick en och annan FRI DA!

HHH

– Är det många Åre-bor som tittar på VM?
– Ja, där står en JÄMTE JÄMTE EN 

JÄMTE!
HHH

Vinter och snö:
Vad lär du dej i skidskolan?
– Att eliminera mina stav-fel!

HHH

I svenska fjällen är det väl ingen liftägare 
som hamnar på bar backe!

HHH

Jag skall köpa ett par skidor med BÄST 
FÖRE DATUM!

HHH

– Jag har varit förkyld i veckan!
– Ja, det är ju FEBER-uari!

HHH

– Vem hjälper dej med skridskorna?
– En MED-arbetare!

HHH

Vid skidskytte-VM i Östersund kan ar-
rangörerna skjuta på starten!

HHH

Göteborgspolitik:
Om Soffan lämnar blir det RÖD AV-

GÅNG!
HHH

Även dansskolan hade ledigt vecka 7:
– Fröken, får jag lov?

HHH

Hörde nyss att skridskobanan på Heden 
skall stängas:

– Den kommer väl att spolas!
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OLSKROKEN Redbergsvägen 17,  Tel: 031-19 84 70
LERUM Brobacken 3,  Tel: 0302-138 83
BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset),  Tel: 031-23 98 88 
MAJORNA Stigbergsliden 22,  Tel: 031-780 60 18
KYRKBYTORGET Eketrägatan 11 Tel: 031-23 86 30

KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3,  Tel: 031-795 22 30
KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80 

MÖLNLYCKE Allén 4,  Tel: 031-50 88 95 Välkommen!

Boka
synunder-
sökning
 idag!

på progressiva glasögon
1000 kr rabatt 

Synundersökningen avser glasögon och utförs av leg. optiker. 

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon. Värde 395 kr 

Gäller t.o.m. 2019-03-22. 

Vi erbjuder alltid ett andra par glasögon för halva priset! 
(Gäller billigaste paret från samma recept).

Alltid andra paret för  halva priset!

Danska vägen 81  |  Göteborg  |  031-18 00 17
www.himledalen.com

Himledalen Begravning

Mitt i din sorg
skall du fatta

svåra beslut, så som
en begravning.

Vi på
Himledalen Begravning

hjälper dig med allt
som rör begravningen.

Vi som jobbar på
Himledalen Begravning

är alla högskoleutbildade 
inom området. Vi gör 

hela omhändertagandet 
själva.

Vi köper även upp
dödsbon, röjer och
städar bostaden.

Välkommen till Olivia Hemomsorg

Varma hälsningar

Vi erbjuder dig hemomsorg i form av hemtjänst, avlösning,
ledsagning, personlig assistans och stöd som utgår från ditt hem.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Emma Karlsson,
Regionchef

Malin Grönesjö,
Teamchef

 www.oliviahemtjanst.se 

”Vi är godkända
att utföra hemtjänst
i Göteborgs stad”

För mer information:
Telefon: 031-14 43 03 | E-mail: hemomsorg-goteborg@olivia.se
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Peter Lübecker, en slaktarmästare av 
tysk härkomst, var den som i Kålltorps 
bondby inom Örgryte socken för 350 år 
sedan märktes mest.

Så här års, på senvintern, bodde han 
vid Kyrkogatan inom Vallgraven i Gö-
teborg. Men från vårarna bebodde han 
med hustru Elsebe en gård i Kålltorp.

Lübecker är noterad i en mängd rätts-
liga protokoll, allt från uppslitande arvs-
tvister i stan till vardagliga tvister med 
grannarna i Örgryte – och i regel skrivs 
hans namn då Petter Lübke.

För 350 år sedan kan en skrivarbetjänt 
hos Justitiekollegiet (även kallat rådhus-
rätten) ha suttit och renskrivit proto-

kollet från den 23 januari, 1669. Familjen 
Lübke hade i några år haft hand om  två små 
pojkar och en flicka, som myndigheterna pla-
cerat hos den familj som tog minst betalt för 
att ha dem i hushållet, eller som oavlönade 
små hjälpredor på gården.

Texten säger att dessa tre barn, som var sys-
kon, då inte längre fanns hos Lübke utan var 
tillbaka hos sin mor, som fått ordning på sin 
vardagsekonomi och klarade att försörja dem.

Förutom justitiekollegiet, som var Gö-
teborgs högsta domstol, återfinns denne 
Lübeckers eller Lübkes namn hos den lägre 
domstolen kämnärsrätten. Och Örgryte kyrka 
torde ha dömt i vissa granntvister inom sock-
nen, om inte byalaget inom Kålltorps by kun-
nat lösa dem. För svårare frågor fanns också 
häradsrätten, även kallad tingsrätten, som 
socknarna Örgryte, Partille, Landvetter och 
Härryda i främst lantbruksfrågor löd under.

Tyske slaktarmästaren Christoffer Ungewit-
ter, som till exempel 1640 fått böta för att ha 
sålt fårkött dyrare än taxan föreskrev, hade 
efter ett antal år avlidit i en muskelsjukdom. 
För att få äga slakteriet vidare behövde änkan 
då inom tre år gifta om sig med en karl i 
slaktaryrket. Hon kom hos Göteborgs tyska 
församling att gifta sig med den framåtsträ-
vande Peter Lübecker.

Det går inte att med säkerhet säga när han 
kommit upp sig så att han kunde köpa eller 
få upplåtelse på Kålltorps 
viktigaste mark, men visst 
var Kålltorps gård väsent-
lig för en kraftigt ökad 
uppfödning av grisar, kor, 

oxar, får och höns. Utrymmet på hans tomt 
vid Kyrkogatan i Göteborg medgav ju ingen 
expansion av rörelsen.

Rätt fascinerande är hur Lübke på sitt 
Kålltorp tagit två kor och en kviga från 
ängsvaktare Torkil på Lunden, tre kor och 
minst två hästar från Anders i Widkärr, tre 
kor från Björn Åkare och tre kor även från 
Lars Biörnson, samt hästar och kor från ännu 
några grannar. Eller hade han egentligen 
”tagit” dem, då djuren förirrat sig in på hans 
mark och betat? Han hävdade att djuren gjort 
skada och vägrade att utan ersättning lämna 
dem tillbaka till ägarna.

Vidkärrsbonden Anders och de andra påpe-
kade att felet var Lübkes eget, då han inte såg 
till sitt staket utan lät det vara så söndrigt att 
djur från betesmarken utanför gick in. 

Enligt kämnärsrättens protokoll, 4 juli 
1666, var de berörda grannarna villiga att 
ersätta Lübke för uppkommen skada men 
inte i nivå med det belopp han krävde. Rätten 
beslöt att två objektiva män från Gamlesta-
den, som inte hade några som helst känningar 
i Kålltorps by, skulle värdera skadorna. Lübke 
fick å sin sida böta för de minst två nätter han 
hållit andras djur.

Jag har skrivit om somliga tvister som 
Lübke hade med grannar. Det gällde ihjäl-
slagna vilsekomna höns som betat av grannars 
grödor, samt en fattig gummas rätt att bo 
kvar i en koja efter sin avlidne make och så 
vidare. Av utrymmesskäl går jag i dag inte in 
på vad jag tidigare tagit upp, utan bara på en 
del kuriosa som hittills inte förekommit här i 

tidningen.
Peter Lübke var så pass 

högt respekterad, att när 
stadens slaktare år 1672 
gick samman i ett eget 

ämbete – i mångt och mycket likt en fack-
förening – valdes han till dess förste ålder-
man. Titeln syftade sällan på ålderdom utan 
betydde helt enkelt ordförande.

Justitiekollegiets protokoll 16 april 1673 vi-
sar att Lübke inte hade lagfart, alltså inte fullt 
var ägare till Kålltorps gård utan hade ett i 
vissa avseenden diffust arrendekontrakt. Men 
då han överlåtit en trädgård på ingenjören 
David Lyding, utan att informera magistraten 
som var Göteborgs högsta myndighet, insåg 
man att Lübkes rättigheter ute på Kålltorp 
behövde närmare preciseras.

Lübkes hälsa hade under vintern försäm-
rats, så i rådhuset infann sig i stället hans 
tonårige son – Petter Lübecker den yngre. 
Åtta dagar senare hade man ett färdigt 4-års-
kontrakt på Kålltorp. Det undertecknades 
förstås av den äldre.

Slaktarmästare Lübke avled i Göteborg i 
veckan före julhelgen 1675, vid 46 års ålder.

Det förekom ju, då en familjs starke man 
dog, att någon girig herreman i trakten lade 
fram svepskäl – sanna eller osanna – för att 
tillskansa sig hus och hem ifrån änkan. Gene-
ralkvartermästare Lyding, som Lübke haft di-
verse affärer med, gjorde anspråk på Kålltorp 
år 1678. (Justitiekollegiet 12 augusti.)

Avgörande vittnen, till änkan Elsebes 
förmån, blev tre av Örgrytes betrodda herrar, 
nämligen Anders Bryngelsson i Kålltorp och 
Gunnar Andersson och Nils Bryngelsson i 
Torpa. För änkan blev det av vittnesmålen 
”bevisligt gjort det Kåhltorps gård, som hen-
nes man för detta mot wiss afgift till staden 
brukat hafwer” hörde tveklöst till henne.

En hel del detaljer om Kålltorp forskades 
på 1960-talet fram av S. A. Wilhelmsson 
– den man som förestod en järnhandel vid 
Sankt Sigfrids Plan men var en amatörfors-

kare långt effektivare än de flesta akademiker i 
ämnet historia, faktiskt.

In på 2000-talet har en synnerligen 
nämnvärd forskare varit Olga Dahl (död 
2009), som speciellt i sitt publicerade arbete 
”Göteborgs tomtägare 1637-1807” redovi-
sade åtskilligt om Lübke. Det var främst som 
husägare vid Kyrkogatan som familjen Lübke 
intresserade Olga Dahl. Men hon skriver om 
hur ”Petter Lybeckers efterlåtna änka” stred 
om rätten att behålla Kålltorps gård.

En människas personlighet visas inte av 
kyrkböckernas födelse- och dödsnotering eller 
av de myndighetsprotokoll som finns att tillgå 
där emellan. Vad 1600-talets personer beträf-
far, om man inte råkar på bevarade brev eller 
dagböcker inom släkterna, vore karaktärsbe-
skrivningar enbart ytliga spekulationer. Det 
gamla omdömet att slaktare var hårda typer 
kan vi inte i enskilda fall förlita oss på.

Elsebe dog i april 1684. Sonen i 25-årsål-
der övertog Kålltorp. Erfaren slaktare, med 
erhållet mästarbrev, var han redan. Men han 
var trots det tunga yrket relativt klen. Han 
dog våren 1690, 32 år gammal, och inne vid 
hamnkanalen ringde Tyska kyrkans begrav-
ningsklockor för honom den 11 maj.

Hans unga änka, Catharina Lybecker, blev 
inte kvar i Kålltorp. Och hon nödgades sälja 
det  goda huset vid Kyrkogatan ”och på hör-
net”, där vi numera har adresserna Kyrkoga-
tan 34-Korsgatan 12 och förstås inte ett spår 
av familjen Lübke finns. Hon fick bo kvar i 
ett litet hus på innergården. Hon är noterad 
som fattig änka så sent som 1717, då Carl 
Söderberg var tomtägare.

1722 började enligt traditionen Kålltorps 
så kallade herrgård byggas. Hur den då såg 
ut kan vi efter en total ombyggnad i mitten 
av 1800-talet knappast föreställa oss. Huset 
(alltså på Virginsgatan 13) har nu i över 70 år 
varit Kålltorps fritidsgård, givetvis moderni-
serad på alla tänkbara vis, fast en fin gammal 
känsla bevarats i köket.

Men namnet Lübecker, som syftar på 
staden Lübeck, hur kunde detta officiellt bli 
skrivet Lübke?

Nja, Lübke blev ett ”riktigt” och tämligen 
vanligt namn. Exempelvis valdes i Västtysk-
land Heinrich Lübke till president 1959. Och 
namnet Peter Lübke bärs i dag av åtskilliga, 
inom helt olika släkter.

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

Den privata hemomsorgen Olivia tog 
sin verksamhet till Göteborg i höstas. 
Den största kundkretsen finns i Örgryte/
Härlanda.

Olivia Hemomsorg erbjuder hemtjänst, boen-
destöd, personlig assistans, ledsagning, avlös-
ning och hushållsnära tjänster för alla åldrar. 
Totalt har de 15 enheter som tidigare var ut-
spridda i Stockholm, Halland och Skåne. I ok-
tober i fjol utökade de verksamheten till Gö-
teborg där de utför hemtjänst i hela Örgryte/
Härlanda samt i stadsdelarna Centrum och 
Majorna/Linné. Kunderna erbjuds allt från 
daglig hjälp till städ, inköp, promenader och 
ringtillsyner.

– Processen kring att öppna i Göteborg var 
smidig och vi hade en bra kontakt med de på 
avtalssidan. Göteborgs stad är väldigt nya på 
detta med privata utförare. Det infördes våren 
2018 och vi har tillsammans med sjukskö-
terskor, biståndshandläggare och staden fått 

hjälpas åt i vissa frågor, säger Emma Karlsson, 
regionchef för sydväst.

Emma Karlssons främsta roll är att hela ti-
den utveckla hemtjänsten, se till att avtalen 
följs samt upprätta nya rutiner. Enligt henne 
själv jobbar hon mycket med relationerna till 
kommuner och analyserar var de kan öppna 

nya enheter framöver. Hon arbetar också ute i 
verksamheterna och är ett stöd för de så kall-
lade teamcheferna. Olivia Hemomsorg gjorde 
under våren 2018 en omorganisation där de 
gjorde om alla roller på den administrativa 
sidan. Istället för samordnare, planerare, bi-
trädande enhetschefer och verksamhetschefer 
satte de in endast teamledare, teamchef och 
regionchef.

– Vi gjorde detta för att vi ville stärka vår 
kvalité och få ett verksamhetsnära ledarskap. 
Teamledarna jobbar ungefär 50 procent av sin 
tjänst ute hos kund för att få en större kunskap 
och en bättre känsla för hur det faktiskt fung-
erar ute i verksamheten. Då kan de arbetsleda 
sina kollegor på ett tryggt och säkert sätt. Vi 
har märkt en stor skillnad i vår kvalité. Den 
har verkligen förbättrats i och med att vi arbe-
tar så verksamhetsnära, säger hon.

Bemötandeplaner och genomförandepla-
ner är något som Olivia Hemomsorg arbetar 
konstant med. Emma Karlsson menar på att 

anpassningen efter varje enskild kund är viktig 
och att personalen behöver ta hänsyn till kun-
dernas önskemål och drömmar för att kunna 
utföra ett så bra jobb som möjligt.

– Vi måste också tillsammans med kunden 
komma fram till hur arbetsinsatsen ska göras. 
Detta är något vi hela tiden utvecklar. Vi vill 
ge mer liv till våra kunder. Vi vill underlätta 
deras vardag så de kan få det goda liv de alltid 
har drömt om.

Olivia Hemomsorg jobbar ständigt med att 
utvecklas och enligt Emma Karlsson finns det 
redan den närmsta tiden mycket på agendan.

–Vi ser ljust på framtiden. Vi kommer att 
vara med och skapa Hemtjänst 2.0. Idag krävs 
det mycket administration för att driva hem-
tjänst och utmaningarna är att hitta lösningar 
och ny teknik för att minska den administra-
tiva biten. På så sätt kan vi lägga mer tid på 
kunderna och på vår underbara personal, säger 
hon.

JENNIFER LAST

Emma Karlsson.

Det våras för den privata hemomsorgen

Slaktare Lübke på Kålltorps gård
LÅNGT SENARE. 
Kålltorps herrgård 
på Virginsgatan 13 
blev totalt ombyggd 
i mitten av 1800-ta-
let. Enligt traditio-
nen byggdes den 
ursprungligen på 
1720-talet – nästan 
ett halvsekel efter 
att Kålltorps gårds 
forne ägare Peter 
Lübke avlidit. 
 arkIvfoto: sören skarBack
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träning
tillsammans
VI HAR NÅGOT FÖR ALLA

NORDIC WELLNESS ÖRGRYTE
Töpelsgatan 7, 010-155 52 62
nordicwellness.se
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Gym
Kondition
Fria vikter
Gruppträning
Crosscage
Personlig träning
Rehab 
Barndans
Seniorklubb
Relax

*Gäller 22/2–10/3 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning. 

Göteborg
Danska Vägen 96    
031-337 55 50

Kungälv
Teknikergatan 7
0303-630 40

Mölnlycke
Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Partille
Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Stenkullen 
Färgvägen 6
0302-222 45 

Askim
Sisjövägen 49  
031-748 47 30

Angered
Salviagatan 1
031-797 44 40

Dags att göra om hemma? Besök oss på Colorama så lovar vi att det blir både enklare, roligare och proffsigare.
Prata med vår kunniga butikspersonal eller boka träff med vår inredningsexpert. Läs mer på colorama.se
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VI HAR GRÖNA 
FINGRAR.
– Låt våra erfarna veteraner 
ta hand om trädgården i år. 
vi kan klippa gräs, beskära 
träd eller trimma häcken. 
Eller något annat på listan.

Boka idag!

Mäklarfirma

Vi hjälper dig i hemmet och på företaget. 
Välj mellan städning, trädgårdsarbete, enklare hantverk, tvätt 
& stryk, matlagning, barnpassning, ledsagning eller något 
annat du vill ha hjälp med. Vi har inga startavgifter eller långa 
bindningstider och du får samma resurs varje gång. 

Våra medarbetare är avtals- och ålderspensionärer som arbetar 
med stor glädje, inte för att de måste, utan för att de vill och kan. 
Vi servar bl a Örgryte, Härlanda, Olskroken, Lunden, Redbergslid, 
Strömmersberg, Munkebäck, Kålltorp, Bö, Skår och Björkekärr.

Visste du att vi även bemannar företag? Se 
vår företagsinfo på hemsidan. Nya och gamla 
kunder hälsas varmt välkomna!

Ny regi på Veteranpoolen Göteborg Östra. 
Kompetens, erfarenhet & trygghet. Vi ses!

Kontorsansvarig Ellinor Elg Rydén, Östra Göteborg
Ring 031-21 77 30  www.veteranpoolen.se

031-21 77 30 • goteborg.ostra@veteranpoolen.se

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

Den goa semlan 25:-

Torghandeln på Olskroken må inte vara 
var den en gång var, men fiskpojkarna 
och köttboden jobbar dagligen för att 
bibehålla samma goda kvalité.

Få i området har nog lyckats undgå bodarna 
som har prytt Olskrokstorget sedan början på 
80-talet. Fiskarna verkar nästan vara en del 
av det vardagliga livet och Lars Wassberg på 
Knippla fisk har levererat färsk fisk till stam-
kunderna i hela 31 år.

– Det är klart att det är skillnad nu mot då. 
Vi saknar livet på torget, absolut. Visst är det 
mindre folk som handlar nu, samtidigt som de 
som handlar köper mer, säger han.

Vid sin sida har han bland annat Mikael 
Hillbrant Wibne. Han menar på att deras ab-
solut största tyngdpunkt ligger på att ha bra 
kvalité på fisk och skaldjur. Dagligen är de nere 
på Göteborgs fiskauktion nere i fiskhamnen.

– Vi är så privilegierade med färsk fisk. I 
Göteborg är vi väldigt bortskämda egentligen. 
Att kunna åka ner dit och köpa in dagsfärska 
musslor, till exempel. Dessutom är det oerhört 
korta transportsträckor, säger han.

Kippla fisk är minst sagt inkörda i bran-
schen. Eftersom de är så pass små och har koll 
på vad som går åt, är matsvinnet näst intill 
obefintligt.

– Det som blir över maler vi ner och gör 
fiskbiffar av. Skaldjuren kan vi frysa ner och 
sälja frysta istället för färska till dem som vill 

ha det. Man får göra så gott man kan, säger 
han. 

Att det finns två fiskbodar precis intill var-
andra verkar inte vara några problem. Enligt 
Mikael Hillbrant Wibne är det en viss konkur-
rens men också en otrolig vänskap.

– Det funkar jättebra. Vi kommer överens. 
Det handlar om hur man är som människa 
och om att ge och ta, säger han.

Även Kent Larsson i fiskboden bredvid, 
Asperöpojkarna, menar på att stämningen bo-
darna emellan är vänskaplig.

– Vi är goda konkurrenter, kan man säga. 
Vi måste kunna hjälpa varandra, annars blir 
det inte bra. Den fördelen har vi allihop här, 
säger han.

Kent Larsson har sysslat med fisk i hela sitt 
liv. Han började tillsammans med sin pappa 
när han var blotta 13 år gammal.

47 år senare står han fortfarande i boden 
och kränger fisk till välkända ansikten.

– Det är alltid roligt när man känner igen 
folk, men jag gillar generellt att ha med folk 
att göra. Om förtroendet är bra, då kan det bli 
någonting. Det bygger på att båda parter ska 

vara nöjda, säger han.
En som inte är riktigt lika inkörd i just torg-

handeln på Olskroken är Niclas Ambjörnsson 
på Slakthusets köttbod. Han, tillsammans 
med kollegan Brian, påbörjar det tredje året i 
boden på torget. De riktar in sig på närprodu-
cerat kött och chark, och upplever att försälj-
ningen går åt rätt håll.

– Folk äter mindre kött generellt idag, men 
när de äter kött äter de av bättre kvalité. Det 
är också mer gediget. Folk pratar gott om oss. 
Det är få som har varit här som inte har varit 
nöjda, säger Niclas Ambjörnsson.

Niclas Ambjörnsson jobbade tidigare på 
Dalsjöfors kött. När de stängde igen bestämde 
han sig för att satsa själv.

– Jag har varit på väg flera gånger, men ald-
rig vågat. Att sälja över disk är roligt, men vi 
kan också erbjuda otroligt mycket mer kun-
skap. Dessutom har vi ett sortiment som inte 
finns någon annanstans. Vårt utbud är lite an-
norlunda, säger han.

Även Slakthusets köttbod är måna om att 
inte slänga mat och att få så lite matsvinn som 
möjligt står högt upp bland prioriteringarna.

– Vi köper in hela djur och därför får vi väl-
digt lite svinn. Vi säljer även talg som man kan 
använda istället för smör, så vi tar verkligen till 
vara på hela djuret, säger Niclas Ambjörnsson.

JENNIFER LAST

Torghandlarna med bra mat i fokus

Asperöpojkarna.

Knippla Fisk. Köttboden.

VI PÅ
Ols-kroken



VÅR.NY.HET!
Årets möbelnyheter är här med fina erbjudanden.
Vi ger plats för vårnyheter, fynda visningsmöbler!

Välkommen in till vår butik.

S V E N S K A H E M . S E

TYRA MATBORD

8.995:- 
(875:-/mån*) (ord.pris 9.995:-)

NYHET

VELLINO LUX FÅTÖLJ
INBYGGD FOTPALL

15.790:- 
(3.158:-/mån*) 
(ord.pris 18.790:-)

NYHET

NOVA 3-SITS MED ÖPPET AVSLUT

19.990:- 
(3.998:-/mån*) (ord.pris 22.990:-)

NYHET

FRIDA SIDEBOARD WHITEWASH

8.495:- 
(829:-/mån*) 

NYHET

VELLINO FÅTÖLJ
INKL. FOTPALL

11.990:- 
(2.398:-/mån*) 
(ord.pris 15.780:-)

NYHET

*DELBETALA .  HELT  UTAN  KOSTNAD.*

Paketpris!

ORUST STOL
1.190:-

Gäller t o m 4/3 2019 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

*Delbetala räntefritt i 5 månader (inköpsmånaden är alltid betalningsfri). Exempel vid ett kreditköp på 10 000 kr: Uppläggningsavgift 0 kr (ord. 195 kr) och aviavgift 0 kr. För att slutbetala inom räntefri period betalar du 2 000 kr/mån i 5 månader. 
Totalt belopp att betala är då 10 000 kr. Effektiv ränta 0 % (dec. 2018) om kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Kreditavtalet löper tills vidare. www.santanderconsumer.se

Ny KATALOG
NYHETER  & 
INSP IRAT ION

Avtagbart tyg!

MOOD SIDOBORD 
995:-
(ord.pris 1.495:-)

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
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För drygt en vecka sedan var min kamrat 
Lars-Erik Säll och jag ute för att se hur 
långt de har kommit med anläggningen 
av Stans väg, genvägen, som många har 
väntat på.

Stans väg knyter ihop Sävedalen 
med Öjersjö och ökar tillgängligheten 
genom att man utvecklar den blöta och 

steniga skogsstigen till ett grusat rekreations-
stråk, rena motorvägen.

Det innebär möjligheter till både prome-
nader, cykling eller varför inte till en trivsam 
joggingtur i den vackra skogsterrängen med 
omväxlande gran- och tallskog. Dessutom 
kommer du att få möjlighet att ta dig över 
den cirka 150 meter långa spången vid 
Långmossens våtmarksområde, som ligger 
nedanför Höga berget. Den nyanlagda vägen 
kommer även att utrustas med låga, cirka 
meterhöga, belysningsstolpar.

Vi skrev om genvägen i septembernum-
ret. Då hade Partille kommun sökt och fått 
tillstånd från Länsstyrelsen  att utveckla 
skogsstigen till ett gru-
sat rekreationsstråk. 
Då återstod att iaktta 
regler och krav på hur 
arbetet skulle utföras i 
ett så känsligt område. 

Därefter skulle allt upphandlas på ett korrekt 
sätt, och sådant kan ju ta lite tid.

Men Partille kommun har haft ett bra 
tempo i ärendet. Till vår stora glädje vid 
besöket var arbetet i full gång. Hela sträckan 
som skall anläggas är cirka 2,2 kilometer. 
Från Oxled leder oss den gamla sedan länge 
befintliga grusvägen förbi Blacktjärn och 
Sörlyckan upp mot Ugglemossen. Här startar 
nybygget och byggteamet har nu nått ända 
fram till Långmossen. Där bygger ett annat 
team, vecka 8, den 150 meter långa spången 
över mossen. Som du kan se på bilden så hål-
ler stigen hög kvalitet.

När vi gästade byggarna hade de flyttat 
över flyttat över maskiner och material till 
Öjersjö-infarten; den som ligger alldeles ovan-
för rondellen vid Solbacken. Därifrån jobbar 
dom mot spången vid Långmossen. 

De som utför arbetet har även de högt 
tempo. Ett litet, men effektivt och proffsigt 
team från NCC, gör ett gott jobb för oss alla 
som gillar naturen och naturupplevelser.

Stråket förväntas vara klart i juni 2019. 
Då blir det väl en 
trevlig invigning av 
detsamma, eller hur 
Bojan Delipara, som 
är projektledare på 
Partille kommun?

FINALLOPPET. Om Vårtävlingarna är årets första motionstävling så är Finalloppet 
(finalloppet.com) årets sista, förutom då Sylvesterloppet på Nyårsafton. Finalloppet, som 
arrangeras av Göteborgs Skidklubb med samarbetspartners, äger rum lördagen den 2 
november. Så du har ju några dagar att förbereda dig på … Årets lopp är det 52:a i ord-
ningen. Även här är det högsta kvalitet som loppets deltagare erbjudes. Skidklubben kan 
det här med att ordna bra tävlingar. Det finns hela 5 sträckor att välja på samt ett för de 
allra minsta där sträckan mäter 250 meter. foto: stIg andersson

n Väntar du på löparsäsongen och de många 
härliga motionsloppen? Snart är det premiär 
för dem med kick-off för Vårtävlingarna i Ska-
tås. Möt våren genom att springa 8, 16 eller 
32 km. Banan är den lättsprungna GrusÅttan 
i Skatås. 

Vill du ta 8 km så gäller lördagen den 9 mars 
och för 16 och 32 km är det lördagen den 16 

mars som är aktuell. Anmälningsavgiften är 
100 kronor, efteranmäler du dig kostar det 
150 kronor.

Arrangörer är som vanligt Solvikingarna 
vilket innebär hög kvalitet på arrangemanget. 
Och du. Som extra krydda har de beställt fint 
väder! Bara det …

Du kan läsa mer på solvikingarna.se.

Snart dags för Vårtävlingarna i Skatås

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

Stans väg genvägen 
många väntat på

PÅ GÅNG. Nya Stans väg mellan Sävedalen och Öjersjö väntas vara klar i juni 2019. 
 foto: stIg andersson
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VI FÅR TILLÖKNING I ÅR!

Rabatterbjudandet gäller t.o.m. 8 mars 2019 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Följ oss på FB

@cykelkungenGOT

JUST NU FÅR DU

10% RABATTpå valfri cykel från Crescent eller Monark!

Vi välkomnar Crescent
och Monark i familjen
och ger dig 10% rabatt
på valfri cykel från
dessa, gäller
även beställningar.

Vi har även kvar
reacyklar från
fjolåret till kraftigt
rabatterade priser!

Din egen barnavårdscentral

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.

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 narhalsan.se.  
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Delta i vår föräldragrupp för att knyta nya kontakter 
och dela erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.
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FOLK VI MÖTER – med Kjell-Ove Andersson som gärna stannar och snackar en stund

Vi vet inte riktigt när och var vi ska börja den 
här intervjun med all dess innehållsrika histo-
ria kring profilen som bosatte sig med hustrun 
Kia och barnen Johan och Kristina i Örgryte 
år 2000.

– Det finns mycket att berätta, medger 
”Bula”, 67, när vi slår oss ner på hans kontor.

Kanske om projektet inom sophanterings-
branschen i Singapore? 
Eller öppnandet av 
den första obeman-
nade bensinstationen 
(Bilisten) i Grimbo? 
Sprängningen av bock-
kranen i Uddevalla och 
kvarteret Slottsskogs-
ledet (kallat Ostkan-
ten) vid Linnéplatsen? 
Ompålningen 1986 av 
Nya Ullevi sedan 120 000 åskådare under två 
dagars konserter med Bruce Spingsteen ”ska-
kat sönder” betongkomplexet?  Självklart de 
14 åren som vice ordförande (åtta) och ord-
förande (sex) i Frölunda Indians kombat med 
tuffa bataljer med Hockeyförbundet om bland 
annat fördelning av tv-pengar?

Nej, med enbart detta lilla axplock framför 
ögonen börjar vi med... smeknamnet ”Bula”!?

– En ganska kort historia, fast namnet hängt 
med länge, skrattar Hans.

Som ung var herr Andersson en hängiven, 
och duktig, seglare och tillbringade många da-
gar kring Långedrag. Vid en kappsegling bar 
det sig inte bättre än att Hans vid en så kallad 
slänggipp träffades av bommen rätt i pannan.

– Jag tappade aldrig medvetandet eller föll 
i vattnet, men jag minns än i dag att jag såg 
stjärnor och kände hur pannbenet växte.

Efter tävlingen kom GT:s legendariske 
sportjournalist Sigge Sjöström ut till Långe-
drag för att intervjua ”Andersson” som snabbt 
av kamraterna drabbats av den berömda Göte-
borgshumorn.

– Vilken Andersson!? Jaså, ”Bula” .
En omskakad och synbart från olyckan 

märkt 18-åring klev fram och lät sig intervjuas 
– och fotograferas.

– Det blev bättre artiklar lite senare när vi 
släppte 5-0-5-klassen och började segla drake. 
Där vann vi SM-guld några gånger, mina pola-
re Tomas Haraldsson, Lars Wiklund, och jag.

Hur som helst har namnet hängt med i 50 
år och finns det två Hans Andersson i Sverige 
med smeknamn som klingar är det väl artisten 
”Kvinnaböske” och entreprenören ”Bula”...!?

Parallellt med seglandet spelade unge Hans 
ishockey och slutförde sina studier till bygg-
nadsingenjör. Född och uppväxt i Skogome 
och Bäckedalen på Hisingen gick han i Kär-
raskolan, Glöstorpskolan, Lundbysam och 
slutligen TG 1 inne vid Valand i stan.

Familjen bestod då också av mamma Ingrid, 
pappa Stig, och fem år yngre brodern Stefan.

– Pappa drev ett åkeriföretag och en bensin-
station i Backa och därifrån började alltihop, 
berättar ”Bula”.

Stig Andersson, också en entreprenör uti 
fingerspetsarna, åkte till USA redan 1963 och 

tittade på olika verksamheter som kunde tän-
kas etableras även i Sverige.

När jordbruksområdet kring Backa kyrka 
skulle bebyggas på 60-talet för att ge plats åt 
bland annat Selma Lagerlöfs torg tvingades 
Stig Andersson sälja marken där bensinmack-
en låg.

Som kompensation fick han bland annat 
köpa mark på andra 
sidan den nybyggda 
motorvägen – och vad 
hände där?

– Pappa visste vad 
han ville och hade sett 
i USA. Han byggde 
Stigs Center, berättar 
”Bula”.

I maj 1968 invigdes 
något unikt, som kos-

tat tre miljoner att uppföra. En enorm ben-
sinanläggning som så småningom blev landets 
största; med tillhörande motell, restaurang, 
tvätthallar, bowlinghall, frisör m.m.

Bensinpriset låg på 85 öre litern – för den 
som undrar...

...och Stigs Center blomstrar fortfarande 
50 år senare, nu med yngste sonen Andersson 
(Stefan) som ägare. Efter att också Stefan fyllt 
på bensin och kört tankbilar.

Äldre brodern, ”Hasse Bula”, levde tidigt en 
dröm om USA och det var dit han stack efter 
skolan. Han nöjde sig inte med att tanka bilar 
och tvätta rutor på Stigs Center:

– Jag var nyfiken och förstod dessutom att 
jag inte skulle bli någon större hockeystjärna 
här hemma trots spel i både Kobbens IF, Gö-
teborgs IK och Bäcken. Enligt lagkompisarna 
släppte jag aldrig pucken förrän någon mot-
ståndare tog den ifrån mig...

Amerika-vistelsen varade ett drygt år, i fö-
reträdesvis Wermount och Detroit (”vi gjorde 
och sålde diverse”), innan Hasse kom hem och 
mamma Ingrid sa stopp.

– Jag presenterade ett projekt där jag tänkte 
åka tillbaka och sälja autoklaver, sterilicerings-
apparater. Men…nej, mor och far ville ha mig 
hemmavid istället.

Pappa Stig tog med sig sonen ”Bula” till 
Gårda och Johan Johansson Åkeri & Entrepre-
nad AB, som var till salu – och på den vägen 
är det.

– Ja, jösses, vilken utveckling!
Från 1973 och framåt har utnyttjade av 

köpta marker, grustag, och skrotupplag, följts 
av hussprängningar och bockkranar; som i sin 
tur förvandlats till spa-anläggning, hotell, och 
konstgräsplaner, och framförallt en företags-
park, i en ohejdad takt.

För att rättvist beskriva denna 45-åriga 
verksamhet krävs en hel bok – en sådan som 
”Hasse Bula” och familjen lät trycka för sex år 
sedan, tio år efter Stig Anderssons frånfälle.

Idésprutan Hans Andersson tycks vara mest 
nöjd med att ha gjort rätt saker vid rätt tillfälle 
och att familjen i högsta grad har varit och är 
involverad i väldigt många beslut.

Den snart 68-årige entreprenören älskar när 
han har många järn i elden samtidigt. På temat 

att forntiden är passé, att framtiden är här och 
nu.

– Jag började inte med två tomma händer 
utan fick låna pengar av mina föräldrar. Men 
jag är inte lika operativ längre som tidigare. 
Däremot stolt över att livsverket står kvar för 
generationer framöver. Inte minst Fridaskolan 
som invigdes för snart fem år sedan. Visioner 
har inga begränsningar.

• Du involverades tidigt i stora affärer?

– Allt vi tjänade investerade vi i ny maskin-
park för att kunna konkurrera på nästa nivå.

• Lägger du fortfarande näsan i blöt vid 

varje beslut?

– Ha, ha. Detta med att vara engagerad är 
ett sätt att hålla sig frisk. Jag tar aldrig semester 
hemifrån mer än en vecka i taget. Då börjar jag 
klättra på väggarna.

Efter försäljning 1997 av entreprenadverk-
samheten, till förmån för andra nischer, som 
exempelvis hybridgräs på fotbollsplaner, står 
alltså Gårda Johan och Sankt Jörgen Park för 
ständigt nya utmaningar.

Hotellet, som hustrun Kia ansvarar för och 
är etablerat och prisbelönt som ett av Sveri-

ges bästa, ska förhoppningsvis byggas ut med 
50-talet rum.

Ett nytt huvudkontor, på 2 000 kvadratme-
ter, är redan under uppbyggnad.

– Jag får flytta mitt kontor för att lämna 
plats åt konferenslokaler...

Två stora kontorskomplex är under projek-
tering.

Nu har inte allt gått på räls för ”Hasse Bula”. 
De negativa rubrikerna i lokaltidningarna har 
varit flera kring bland annat ett i förväg icke-
godkänt bygge av fritidshus, brygga och bad-
hus på Instön innan Marstrand.

Liksom skattehärvan kring Frölunda Hock-
ey 1999.

”Hasse Bula” frikändes i båda fallen efter 
långa juridiska förhandlingar:

– Tuffa tider som tog mycket kraft. Men 
man kan också bli lurad utan eget uppsåt och 
som oskyldig enligt lagens mening.

Ishockeyn står och har alltid stått Hans An-
dersson varmt om hjärtat. Inte minst för att 
pappa Stig byggde en rink på egen mark vid 
grusgropen i Bönered för att barnen i Kärra IF 
skulle få utöva sin idrott.

En bula i pannan inget hinder för ett framtida imperium

TIPSA KOA!
n Vilka intressanta människor möter Du i 
våra kvarter, på gator och torg, och rent av 
i butiker, som bör porträtteras under vinjet-
ten ”Folk vi möter”?
n Det kan vara ung som gammal, en känd, 
en okänd, en kvinna eller en man. Hör av 
dig till koa.andersson@gmail.com så tar vi 
hand om tipset.

Bulan i pannan är borta för längesen, men namnet ”Hasse Bula” består.
Som entreprenör, byggherre, idékläckare och visionär är Hans Andersson nu inne 

på 45:e året.
Fast det företag som förvärvades 1973 är i egentlig mening passé och nya nischer 

har skapats succesivt.
Anderssons verksamhet är ett livsverk och imperium som ständigt utvecklas och 

växer.

Hans ”Bula” Andersson. foto: leIf gustafsson
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Lillebror Stefan var ordförande i Göteborgs 
Ishockeyförbund 2004–09 – fast ”Bula” nådde 
högre i hierarkin.

Som vice ordförande (1985–93) och ord-
förande (1993–99) i Frölunda Hockey samt 
styrelseledamot i Svensk Ishockeyförbundet 
(1993–97).

• Vad är det bästa du åstadkom?

– Vi var en kroniskt fattig klubb under 
80-talet efter separationen från Västra Frölun-
da IF. Inte en enda jävla krona på kontot. Dä-
remot hundratals hockeyklubbor och lånade 
dräkter, I det läget (1985) fick jag en idé ihop 
med en kompis, Fabian Carlsson med galleri 
i USA. Vi lyckades få världskände Andy War-
hol att måla en tavla åt oss, med motiv på en 
Frölunda-spelare (Christer Kellgren), som vi 
lyckades sälja. Projektet steg i värde eftersom 
Warhol avled strax efteråt och detta blev hans 
sista verk.

– Jag tror att vi drog in 1,8 miljoner kronor, 
mycket pengar på den tiden.

• Hur kom du över huvud taget in i klub-

ben?

– Dåvarande Scandinavium-chefen Ber-
til Rönnberg såg väl något positivt med mig 

och föreslog mitt namn. Kanske för att vårt 
företag pålitligt levererat underlag till de år-
liga hästhoppningarna i arenan. Ett underlag 
bestående av 50 procent grus, 30 procent lera 
och 20 procent mull (torv och sågspån) som 
blandades i en sorteringsmaskin.  

Hans Andersson körde i eget tempo, kalla-
des bland annat för Indianernas egen ”Sitting 
Bula”, samtidigt som ordföranden Kenneth 
Orrgren försökte att hålla sin styrelsekompis 
inom rimliga ramar.

– Jag måste beundra Hasse för sitt engage-
mang. Och för vad han har åstadkommit såväl 
under som efter Frölunda-tiden. Han såg inga 
begränsningar även om tillvaron var knaper 
och tuff, säger Orrgren.

Som idéspruta i Frölunda Hockey önskade 
”Bula” skaffa ett samarbete med IFK Göteborg 
och bland annat byggdes därför golfbanan på 
Sankt Jörgens Park.

– Tyvärr orkade inte klubbarna hänga med 
utan jag köpte loss anläggningen för eget bruk 
och som en investering åt familjens företag.

I egenskap av entreprenör och hockeyintres-
serad såg ”Bula” sig själv som en like till Percy 

Nilsson i Malmö. 
• Du stod bakom plexiglaset vid målet på 

ena kortsidan istället för att sitta på VIP-

läktaren...!?

– Mest för att jag rökte på den tiden och 
där jag kunde aska och fimpa i samma hål där 
ismaskinen tömde sina ”slaggprodukter...

• Egen askkopp i Scandinavium alltså!?

– Yes.
• ...fast det inträffade att du även tog plats 

i spelarbåset?

– En gång. Av misstag och missriktad ambi-
tion. Tills domaren skickade upp mig på läkta-
ren. Det kändes inte bra.

Som hockeyledare kände ”Hasse Bula” ett 
stort ansvar. Otaliga är de kontrakt med stjärn-
spelare som skrivits på hans kontor.

Dagen efter Frölundas seger i Champions 
League mot Red Bull från München den 5 fe-
bruari frågar vi honom:

• Vilket är det bästa avtal du skrivit inom 

hockeyn?

– För Hockeyligans räkning när vi höjde ett 
tv-avtal med höjdes på ett bräde med hyggligt 
många procent; från 21 till 75 miljoner kro-
nor. Percy Nilsson och jag förhandlade tillsam-
mans för ligaklubbarna i ett rum på Landvet-
ters flygplats.

• Har du fortfarande kontakt med Percy?

– Vi pratar med varandra minst en gång i 
veckan. Vi är båda byggare med många samma 
intressen.

2019 har Hans Andersson 14 olika bo-
lagsengagemang. Har numera sittplats i Scan-
dinavium, i egenskap av huvudsponsor till 
Frölunda sedan 1986, och äger en – snöskoter!

– Jag älskar att köra skoter, erkänner han.
Nya hybridgräsplaner och golfbanor är un-

der projektering av ett företag som en gång 
höll till med sin verksamhet i grusgropar och 
stenbrott och sprängde hus som skulle rivas.

När Malmö FF härom veckan mötte Chel-
sea spelades matchen på ett underlag som fix-
ats av Gårda Johan.

– Vi odlade och tillverkade gräset i Odense 
i Danmark och rullade ut lagom till avspark.

Som sagt; snack om begränsningar finns 
inte när ”Bula” är i farten.

Han älskar dessutom det Örgryte han är bo-
satt i sedan snart 19 år tillbaka.

– Härifrån promenerar vi till stan och Scan-
dinavium ligger enbart ett stenkast bort, även 
om Göteborg är i starkt behov av en ny arena.

I samma ögonblick plockar Hans Andersson 
fram ritningar på just nybyggen för att ersätta 
Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla 
m.m.

Då lämnar jag Sankt Jörgen Park efter drygt 
två timmars intervju.

Men jag blir inte förvånad om ”Bula” hör av 
sig om snart nya projekt.

KJELL-OVE ”KOA” ANDERSSON

Gårda fabriks- 
och arbetarsamhälle
”Ranängarna i gränslandet mellan Örgryte 
och Göteborg är en landsbygd i början på 
1800-talet. Några fasta boende på ett fåtal 
torp brukar jorden tillsammans med de ar-
rendatorer som anlitas av de markägande 
gårdarna. Men närheten till storstaden gör 
sig allt mer påmind.

På en karta från 1815 är de bördiga 
åkrarna och ängarna genom storskifte 
sammanslagna i större delar som i huvud-
sak ägs av fyra Örgrytegårdar. Dessa är 
Gubbero, som ligger i norr mot Olskroken, 
sedan Bö och Gårda, med sina herrgårdar 
vid Delsjöbäcken, och Underås, i söder 
mot nuvarande Örgrytevägen. Området 
är tydligt avgränsat av Mölndalsån i väster 
och Ranberget i öster.”

Så inleder Roger Andersson, förfat-
tare till boken ”Johan på Gårda – och 
lite till...” som utkom 2013 och beskriver 
entreprenörerna Johan Johansson och 
Hans Anderssons livsverk under totalt 118 
företagsår.

En osannolik historia och utveckling; från 
tegelbruk till företagspark. Från Gårda till 
Grimbo.

Gårda Johan AB 
& Sankt Jörgen Park
”Gårda Johan grundades 1892 av Johan 
Johansson som startade sin verksamhet i 
stadsdelen Gårda i Göteborg. På denna 
tid var verksamheten inom entreprenadar-
beten, vilket omfattade allt från stenbryt-
ning till vägbyggen.

Företaget var ett av de mest domine-
rande under 50-talet, vilket bland annat har 
resulterat i att Gårda Johan fått en egen 
gata uppkallad efter sig. På den gamla 
tiden var arbetsredskapen häst & vagn 
och företaget hade ett ansenligt stall med 
arbetshästar.

1973 köptes företaget av nuvarande 
ägaren Hans Andersson och vagnparken 
var då sedan länge utbytt mot lastbilar. 
Som mest på den tiden var det omkring 
200 anställda. Under 1980-talet började 
Gårda Johan bygga golfbanor, vilket bland 
annat resulterade i byggandet av en bana, 
Sankt Jörgen Park Golfklubb.

Sedan 1995 ändrade verksamheten 
riktning och ett produktbolag bildades för 
att fokusera på att sälja markprodukter till 
återförsäljare och entreprenörer runt om i 
Sverige. Idag består Gårda Johan också av 
ett fastighetsbolag, hotellverksamhet, golf-
bolag, samt ett bolag för konstgräsverk-
samhet & fallskyddsprodukter. Därtill finns 
en friskola (Fridaskolan) uppförd 2014 
och ett flertal idrottsanläggningar byggda 
på den stora anläggningen i Grimbo på 
Hisingen”.
Några siffror kring detta:
4 34 fastigheter på 800 000 kvadratmeter 
mark, varav cirka 100 000 kvadratmeter 
kommersiella faciliteter under tak.
4 Närmare 800 personer totalt anställda 
hos hyresgäster inom  företagsparken samt 
cirka 125 anställda inom egna verksamhe-
ten; inkluderat främst hotell och spa samt 
produkt-, fastighet-, och sportbolag.
4 Sportanläggningar med runt 1 500 ak-
tiva medlemmar samt cirka 1 100 medlem-
mar i golfklubben.
4 Årlig omsättning, cirka 350 miljoner 
kronor.

 Uppgifterna ovan hämtade
 från företagets hemsida samt
 efter samtal med Hans Andersson.

En bula i pannan inget hinder för ett framtida imperium

Vilken Andersson? 
Jaså, ”BULA”!
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TIN TINO
Korsgatan 3

0701-47 39 10 • Vard: 11-18 Lörd: 11-15 • tintino.se

EKONOMISKT

Den nya regeringen är på plats och ska 
regera med utgångspunkt i det 73-punkt-
savtal som ingåtts med Centern och Li-
beralerna. Ett antal av punkterna handlar 
om bostadspolitik och bland annat ska 
flyttskatter, hyresregleringar, byggregler 
och strandskydd förändras. Dessutom 
ska en större skattereform genomföras så 
det finns all anledning för bostadsägare 
och låntagare att hänga med i svängarna 
när avtalet ska bli praktisk politik.

 

det gick rekordlånga 131 dagar 
efter det senaste riksdagsvalet innan 
Sverige till slut fick en ny regering. 

I den tredje riksdagsomröstningen om en ny 
statsminister godkändes Stefan Löfven och 
några dagar senare presenterade han sin nya 
regering. Till grund för den nya regeringen 
finns det så kallade januariavtalet, en överens-
kommelse i 73 punkter som regeringsparti-
erna S och MP ingått med C och L. Låt oss 
ta en titt på vad avtalet innebär för bostads-
marknaden och låntagare.

 
En punkt i avtalet är att den så kallade 
”uppskovsräntan” tas bort. Den som säljer sin 
bostad med vinst beskattas med 22 procent 
av den vinsten men kan under vissa villkor 
välja mellan att betala skatten på en gång eller 
begära uppskov. Den som begär uppskov får 
dock betala en årlig skatt för det (ungefär som 
räntan på ett lån) och det är alltså den skatten 
som nu tas bort för att öka rörligheten på 
bostadsmarknaden. För den som har 1 miljon 

i uppskov motsvarar ”räntan” ungefär 5 000 
kronor per år. För att öka bostadsbyggandet 
ska hyressättnings-systemet ses över och bland 
annat ska fri hyressättning i nybyggda lägen-
heter tillåtas. Vidare ska plan- och byggreg-
lerna förenklas och strandskyddet ses över för 
att göra byggande och bosättning i glesbygd 
mer attraktivt.

 
Det finns också mer övergripande punkter 
i avtalet. Punkter som kan få stora effekter 
för bostadsägare och låntagare men där 
detaljerna än så länge saknas. En sådan är 
punkten 4, ”En omfattande skattereform 
ska genomföras”. I den nämns inga konkreta 
ändringsförslag men det redogörs för effekter 
som skattereformen ska leda till, bland annat 

till högre sysselsättning och bättre miljö och 
klimat. Det finns också en skrivning om att 
skattereformen ska ”minska hushållens skuld-
sättning”, en skrivning som kan tolkas som 
att ränteavdragen ska avvecklas. Det är också 
en reform som nye bostadsministern Per 
Bolund uttalat sig positivt om. Så även om 
skrivningarna i den delen inte är så konkreta, 
är det troligt att en gradvis avtrappning av 
ränteavdragen kan inledas under mandatpe-
rioden. En del har också tolkat skrivningar 
om att ”utjämna dagens ekonomiska klyftor” 
som att någon form 
av förmögenhets- eller 
fastighetsskatt övervägs 
och att ”öka finans-
sektorns skatteandel” 

innebär att tankarna på moms på finansiella 
tjänster eller en särskild bankskatt dammas av. 
Alla sådana förändringar skulle på ena eller 
andra sättet kunna leda till högre ränta eller 
på andra sätt ökade boendekostnader.

 
Som jag ser det är det för tidigt att dra 
några säkra slutsatser utifrån de övergripande 
skrivningarna. Men det är bra att känna till 
att förändringar kan vara på gång. Lägger 
man därtill att både reporäntan och bolåne-
räntorna nu vänt uppåt, är det extra viktigt 
att ha sin privatekonomi i ordning. En vanlig 
fråga just nu är om det är dags att binda 
räntan. För de allra flesta är tipset att sprida 
sina risker, dvs. ha en mix av olika bindnings-
tider. Det kan låta som ett standardtips men 
poängen är att mixen bör se olika ut vid olika 
tider. När räntan är på väg ner, som den varit 
under lång tid, är en övervägande del rörlig 
ränta att föredra. När räntan är på väg upp, 
som den verkar vara nu, bör man ha en större 
del bundet. För närvarande är en bra fördel-
ning för de flesta ungefär en tredjedel rörlig 
och två tredjedelar bunden ränta. Fundera 
och diskutera vad som passar just dig men 
försök att tänka riskspridning och att bundet 
OCH rörligt ofta är bättre än att satsa allt 
på ett kort. Tillsammans med bra koll på 
utgifterna, amorteringar på lånen och ett re-

gelbundet sparande skaffar du 
dig de marginaler du behöver. 
Sedan hjälps vi åt att följa det 
politiska arbetet och hålla koll 
på kommande ändringar.

Februari – kärlekens månad. Överallt 
har vi sett små hjärtan och stora rosa 
och röda buketter. Alla hjärtans dag är 
just bakom knuten och vi har alla blivit 
påminda om hur viktigt det är att visa 
att vi tycker om varandra. Till och med 
bänkarna på Avenyn hade ett stort hjärta 
med orden ”KRAMHÅLLPLATS” som 
påminnelse om vikten av att stanna upp 
och kramas lite.  Så viktigt det är med 
kärlek!

Men, handen på hjärtat. Visst 
finns det olika sorters kärlek. 
Och olika nivåer på den kärlek vi 

uttrycker till vår omgivning. Ibland är vi fullt 
medvetna om skillnaderna, men ibland älskar 
vi på ett visst sätt alldeles omedvetet. Vad 
finns det då för olika nivåer?
4 Du tillgodoser dina egna 
behov först och främst. Du 
är ganska lik det lilla barnet 
som gapar och förväntar 
dig att din omgivning ska 

mata, klä och älska dig bara för att du är så 
oemotståndligt söt.
4 Du fokuserar på utbyte. Du ger när de 
andra ger. Du idkar handel med din kärlek 
som betalningsmedel. Om han/hon lyssnar, så 
lyssnar jag. Om han/hon är omtänksam så är 
jag omtänksam. Rättvist ska det vara.
4 Du ger helhjärtat och ovillkorligt utan att 
vänta och se vad du får igen. Du älskar för att 
du är. Du älskar för att det är ditt privilegium 
att älska.

Vi har alla uttryckt vår kärlek på alla 
dessa nivåer. Frågan är: Vilken nivå gör oss 
lyckligast? Vilken nivå ger frid i hjärtat och 
vetskapen om att vi har levt helt och fullt för 
att vi har älskat helt och fullt? För visst är det 
väl det som i slutändan räknas. Att vi har levt 
och älskat med hela vårt hjärta oavsett vad 
omvärlden har gett oss tillbaka.

Öppna ditt hjärta för 
kärleken alla månader, året 
om, inte bara för den kärlek 
du kan få, utan för den du 
kan ge! Allt gott!

Kärlekens olika nivåer

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

ALEXANDRA:

Så påverkar januariavtalet bostadsekonomin

EKONOMISKT
med Jan Berger
– kontorschef
på SEB i Örgryte



WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING

Akademibokhandeln

Apoteket 

Beauty by Reale

Cumpane

Cykelkungen

Electromobil

Evanette

Fiskbodarna, Asperöpojkarna

Fiskbodarna, Knippla Fisk

Fjällmans Begravning

Folktandvården

Freja Blommor

Hjälpredan Rehabbutik

ICA Supermarket

Johanssons Skor

Kailis Sushi

Kias Servering

Knit & Purl

Lekextra

Leonardo Tapas & Lounge

Life Hälsobutik

Lilla Restaurangen

Mer än Ost

Myrorna 

Nordic Wellness

Nordiska Hemtextil

Närhälsan 

Olskrokens Frukthall

Olskrokens Skrädderi

Olskrokens Spel och Tobak

Optikkällaren 

Salong Klipp-1

Slakthusets Köttbod

Sweets’n Cigars

Sven-Eriks Blommor

Tasty Bake

Wranges

LETA EFTER
SYMBOLEN!

JOHANSSONS SKOR
Redbergsvägen 8

031-25 37 77
AKADEMIBOKHANDELN OLSKROKEN

Redbergsvägen 12  |  Tel. 031-84 45 70

Sneaker med platåsula
Reiker

749:-

Välkomna till Olskroken! Här hittar du allt

du behöver inför den annalkande våren!
Varkarameller0

BOKREAN STARTAR 26/2 kl. 07.00

LAKANKAMPANJ !
150x260 cm 2 st 200:-
180x260 cm 2 st 225:-
260x260 cm 2 st 325:-

NORDISKA HEMTEXTIL
Redbergsvägen 15

031-707 55 30

Nytt i butiken!
Kompressionssleeves 238:-

HJÄLPREDAN
Hjälpmedelsbutik
Olskrokstorget 14

031-26 68 10
www.hjalpredan.se

VI REPARERAR DIN MOBIL
ERBJUDANDE!

Iphone 6 LCD BYTE 499:-
Iphone 7 LCD BYTE 699:-

Gäller t.o.m. 31 mars 2019

ELECTROMOBIL
Redbergsvägen 17
Tel. 031-21 91 06

www.electromobil.se

50% rabatt
på fårskinnstoffl or

Erbj. gäller så långt lagret räcker

LIFE OLSKROKEN
Redbergsvägen 8

031-337 67 52

Kostnadsfri
synundersökning
vid köp av glasögon.

Värde 395:-
Spana in vår annons på sidan 5!

OPTIKKÄLLAREN
Redbergsvägen 17

031-19 84 70

Ät så mycket du orkar!
Lunchbuffé 79:-  Pensionärer 65:-

– toppa med semla och kaffe 25:-
KIAS SERVERING

Bondegatan 5  |  031 84 40 04

Välkommen till Kailis sushi!
Luncherbjudande vardagar kl.11-14

9 bitar + misosoppa från 75:-
12 bitar + misoppa från 85:-

Lilla låda. 49:- 5 bitar + misosoppa
KAILIS SUSHI

Olskrokstorget 6 | 031-713 55 57
Vi samarbetar med foodora, få maten till dörren.

Vårnyheter
från Sandnes Garn
– välkommen in och
låt dig inspireras!

KNIT&PURL
Bondegatan 7
031-19 90 80
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Tidsbeställning & Drop in
Lilla Munkebäcksgatan 1  |  Tel. 0705-85 46 46

Bokadirekt.se
Hemsida: www.byannlouiseobom.se

Facebook & Instagram

Kort hår 125:- Ord. pris 250:-

Mellanlångt hår 140:- Ord. pris 280:-

Långt hår 160:- Ord. pris 320:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 24 mars 2019

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

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

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

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

Ekparkens promenadgrupp
Lillkullegatan 23
4 Tisdagar  11.00–13.00. Vi promenerar 
i Delsjön/Skatås terrängen med eller utan 
stavar, vi gör även utflykter och studiebesök 
(Ekparkens Träffpunkt).
 Ring för info  031-365 60 22

Isblommans Pensionärsförening
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
4 Onsdagar, 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

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

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

SPF Seniorerna Björkekärr
Kl 16.00 på Björkekärrshus
4 14 mars Den judiska invandringen till 
Göteborg 
4 11 april  Musikunderhållning av Laggar-Stig
4 9 maj De vanartiga flickorna på Lingatan
 Kontakt Inga-Lisa Elzer  0739-539 783

SPF Skår

Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2  
4 Månadsmöten tisdagar kl. 12.00 i Örgryte 
församlingshem (buss 62). Efter en kort 
föreningsinformation följer föredrag eller an-
nan underhållning. Därefter blir det kaffe med 
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

För mer information se
www.spfseniorerna.se/skar

Mer info, Hans Lindberg 073-034 70 90.

PRO Björkekärr

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

SPF Seniorerna Örgryte

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

HHH

4 För planeringens skull ber vi Dig om an-
mälan i förväg. Lokalen rymmer ett begränsat 
antal gäster. Anmälan till föreningsmöten görs 
fredagen eller måndagen före mötet kl 9–11 
till värdinnorna nedan. Med mail och sms går 
det bra när som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40
vibeke.carlander@comhem.se
Ulrika Öberg tel 0703 67 96 79
ulrika.oberg45@gmail.com
4 Om Du får förhinder meddela detta senast 
mötesdagen kl 8–8.30 till samma nummer el-
ler mail-adress. Entréavgiften till mötena under 
hösten är oförändrat 40 kr.
Tag gärna med vänner. VÄLKOMMEN!

MIK-Knuten

Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4

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

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



Vad är det 40%  
av villaägarna  
i Göteborg vet?
Vi kan din gata och har en villaförsäkring som ger dig 

ett omfattande skydd. Vi är dessutom ett lokalt och 

kundägt bolag. Vilket innebär att du som kund får 

pengar tillbaka när det går bra för oss. Inte undra på 

att så många av dina grannar är försäkrade hos oss.

Messa ”Villahem” och få ett pris

Du kan också ringa 031–631 631

Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2018.  
På lansforsakringar.se/personuppgifter hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.
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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 15 mars till

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

– märk kuvertet ”KORSORDET”

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 Ulf Gustaf Olsson
Friggagatan 25A, Göteborg
4 Kurt Gustafsson
Träringen 62, Göteborg
4 Ebba Kern
Rotevägen 30, Partille
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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 00

Tack för ditt förtroende!

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

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

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

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

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

När:  
Tisdag 26 februari, 
klockan 17.00

Plats:  
Kulturhuset Kåken, 
Kålltorpsgatan 2, 
Stora Salen

Spårvagn 1 och 3, 
hållplats 
Stockholmsgatan

Kl 17.00 börjar ”allmänhetens 
frågestund”. Då har du möjlighet 
att ställa frågor och framföra 
synpunkter till nämnden. Därefter 
börjar nämndens beslutssammanträde, 
då har du rätt att närvara, men inte att 
yttra dig.

Handlingar till mötet finns cirka 
en vecka innan på: 
www.goteborg.se/namndhandlingar

Välkommen till 
stadsdelsnämndens 
sammanträde

Kommande möten
26 mars, 23 april, 
28 maj, 19 juni (onsdag)

Välkommen!

Göteborgsvägen 89, Sävedalen  •  Mån–Fre 10–18 • Lör 10–14  •  Tel. 031-26 80 01

Gilla
oss på

Facebook!
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Instagram!

Sofie Schnoor  |  i dig denim
AmericAn vintAge  |  co ’ couture

object  |  dry lAke  |  Six AmeS
xAcuS donnA  |  reiko  |  religion

följ oss på instagram & facebook där kan ni se alla nyheter & styleingtips!

v ä l k o m n A  i n !

PennAndink  |  five unitS  |  croSSley
rAbénS SAlonger  |  SixtydAyS
A.S 98  |  moS moSh  |  unmAde

by jolimA  |  mAjAS cottAge

Nu vaknar vårkänslorna
– möt de senaste
trenderna hos oss

Nu medfullt RUT-avdrag!

Med våren runt hörnet
så är det tid att beskära 
dina fruktträd!
Våra duktiga veteraner kan b.la hjälpa er med 
följande:

Vi beskär träd och buskar
Sågar ner mindre träd & grenar
Forslar bort skräp & avfall

Röjer sly
Krattar löv

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

www.svenskakyrkan.se/
bjorkekarr

Tisdag 26 februari
 19.00 Veckomässa, Lars 

Olsson
Söndag 3 mars 
 10.00 Högmässa, Lars 

Olsson
 15.00 Familjegudstjänst, 

Lars Olsson
Tisdag 5 mars 
 19.00 Veckomässa, Rag-

nar Olinder
Onsdag 6 mars 
 19.00 Askonsdagsmässa 
Söndag 10 mars 
 10.00 Högmässa, Martin 

Lindh
Tisdag 12 mars 
 19.00 Veckomässa, Lars 

Olsson
Söndag 17 mars 
 10.00 Högmässa, Lars 

Olsson
Tisdag 19 mars 
 19.00 Veckomässa, Rag-

nar Olinder
Lördag 23 mars 
 18.00 Musikgudstjänst 

med metodistpastor 
Tomas Boström till-
sammans med Björ-
kekärrs församlings 
gospelkör Inspirit 
och damkören Joy 
från Lerums för-
samling. Körledare 
är Jan & Christine 
Jidsten.

Söndag 24 mars 
 10.00 Högmässa, Ragnar 

Olinder

Härlanda kyrka

Onsdag 27 februari 
 18.30 Veckomässa, VT 

Carlheim
Torsdag 28 februari 
 09.00 Morgonmässa, 

Josefine Rubenson
Söndag 3 mars  
 11.00 Söndagsmässa, 

Eva Gripenby, Erik 
Gyll. Kören Corona 
medverkar

Onsdag 6 mars 
 18.30 Askonsdagsmässa, 

Eva Gripenby, VT 
Carlheim

Torsdag 7 mars 
 09.00 Morgonbön 
Söndag 10 mars 
 11.00 Söndagsmässa, 

Josefine Rubenson, 
VT Carlheim

 18.00 Gitarr & Lyrik, 
Josefine Rubenson. 
Peter Johansson, 
gitarrist, Lyrikgrup-
pen

Onsdag 13 mars 
 18.30 Veckomässa, VT 

Carlheim
Torsdag 14 mars 
 09.00 Morgonmässa, Eva 

Gripenby
Söndag 17 mars 
 11.00 Söndagsmässa, Erik 

Gyll. Församlings-
dag 

Onsdag 20 mars 
 18.30 Veckomässa, Erik 

Gyll
Torsdag 21 mars 
 09.00 Morgonbön 
Fredag 22 mars 
 10.00 Öppna förskolans 

upptäckarstund i 
kyrkan. Sångstund 
som vanligt 10:45.

Lördag 23 mars 
 19.30 Avicii-mässa, Här-

landa diskantkör, 

Härlanda flickkör, 
Härlanda Voces, 
Henrik Dahlgren, 
körarr, Klas-Henrik 
Hörngren, musi-
ker & DJ, Birgitta 
Mannerström Molin 
och David Molin, 
körledare, Rebecka 
Åkerblom, ljud & 
ljus, Erik Gyll, präst.

Söndag 24 mars 
 11.00 Söndagsmässa, VT 

Carlheim, Josefine 
Rubenson. Enan-
dergårdssöndag. 
Våfflor och försälj-
ning till förmån för 
Enandergården.

 19.30 Sinnesrogudstjänst, 
Josefine Rubenson. 
Peter Johansson

Sankt Pauli kyrka
Måndag–fredag 12.00 Mid-

dagsbön i kyrkan
Tisdag 26 februari
 11.00 Andakt vid gemen-

skapsträffen, Björn 
Larsson

Onsdag 27 februari 
 11.45 Lunchmusik, Mikael 

Holmlund 
 13.00 Bibelsamtal inför 

söndagen, Daniel 
Bennsten

 18.30 Veckomässa, Björn 
Nilsson

Söndag 3 mars
 11.00 Högmässa, Daniel 

Bennsten. Sankt 
Pauli vokalensemble 
sjunger. Mathias 
Harms, körledare

Tisdag 5 mars
 11.00 Andakt vid gemen-

skapsträffen, Daniel 
Bennsten

Onsdag 6 mars 
 13.00 Bibelsamtal inför 

söndagen, Daniel 
Bennsten

 18.30 Askonsdagsmässa, 
Björn Larsson

Söndag 10 mars 
 11.00 Högmässa, Björn 

Nilsson. Kören VOi-
CES sjunger, Lena 
Eriksson, körledare

 18.00 ”Sju ord” Musik-
gudstjänst med 
Svenska kammarkö-
ren under ledning av 
Simon Phipps. Vi får 
här höra kompositio-
ner av bland andra 
Sven-Erik Bäck, 
Heinrich Schütz, 
Francis Poulenc och 
Krzysztof Pende-
recki. Björn Nilsson

Tisdag 12 mars
 11.00 Andakt vid gemen-

skapsträffen, Björn 
Larsson

Onsdag 13 mars 
 11.45 Lunchmusik, Mikael 

Holmlund 
 12.00 Passionsgudstjänst, 

Björn Larsson
 13.00 Bibelsamtal inför 

söndagen, Björn 
Larsson

 18.30 Veckomässa, Daniel 
Bennsten

Lördag 16 mars i Sankt Pau-
ligården

 15.00 Konsert, Gre-
gory Maytan, violin, 
Mikael Holmlund, 
piano

Söndag 17 mars 
11.00 Högmässa, Björn 

Larsson. Sankt Pauli 

kyrkokör sjunger i 
mässan.

Tisdag 19 mars
 11.00 Andakt vid gemen-

skapsträffen, Björn 
Larsson

Onsdag 20 mars 
 12.00 Passionsgudstjänst, 

Björn Nilsson
 13.00 Bibelsamtal inför 

söndagen, Daniel 
Bennsten

 18.30 Veckomässa, Björn 
Nilsson

Söndag 24 mars 
 11.00 Högmässa, Daniel 

Bennsten. Sankt 
Pauli ungdomskör 
sjunger i mässan.

 18.00 Musikgudstjänst 
”Aftonsång, Daniel 
Bennsten. Alltför 
sällan ges tillfälle att 
sjunga våra vackra 
aftonpsalmer. Vi får 
tillsammans sjunga, 
lyssna, inspireras 
och finna ro i många 
av de underbara 
psalmerna. Kören 
Voices, Samuel Er-
iksson, orgel, Lena 
Eriksson, körledare

Skårs kyrka

Onsdag 27 februari
 13.00 Gemenskapssam-

ling ”Russin i kaka, 
smör i Småland 
och annat att sätta 
i tänderna i” – Van-
liga svenska uttryck, 
Emma Sköldberg

Söndag 3 mars 
 11.00 Små och Stora, Åsa 

Lönnblad. Minior- 

och diskantkören 
sjunger och barnen 
medverkar på olika 
sätt i gudstjänsten. 
Efteråt serveras 
kyrkkorv och kaffe.

Söndag 10 mars 
 11.00 Högmässa, Anna 

Märta Leijon
Onsdag 13 mars 
 13.00 Gemenskapssam-

ling ”Bräcke diakoni 
– en aktör i välfärds-
samhället”, Helene 
Mellström

Söndag 17 mars 
 11.00 Gudstjänst, Åsa 

Lönnblad
Söndag 24 mars 
 11.00 Högmässa, Anna 

Märta Leijon. 
Brunnsbo musik-
klass åk 6

 17.00 Musikgudstjänst, 
Kör- och instrumen-
talmusik. Örgryte 
Vocalis, Örgryte 
damkör, Johan 
Björklund, slagverk, 
Thomas Markusson, 
kontrabas, under 
ledning av Claes-
Göran Lundgren, 
Anna Märta Leijon

Örgryte Nya kyrka
Torsdag 28 februari 
 18.00 Reflexmässa, Åsa 

Lönnblad
Söndag 3 mars 
 11.00 Konsertant högmäs-

sa Svalbergsmäs-
san. Gunilla Jutvik, 
Örgryte kyrkokör 
under ledning av 
Erland Hildén

 18.00 Orgelmassage: 

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

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

www.fjallmans.se

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

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

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

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

       Oskar Fjällman

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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AKUT
TANVÅRD

INOM
24H

HOS OSS ERBJUDS DU EN MODERN
OCH TRYGG TANDVÅRDSUPPLEVELSE

Organisten Bengt 
Tribukait från 
Stockholm spelar på 
Nordltyska barock-
orgeln. Medeltida 
musik samt musik av 
Bach mfl Projiceras 
på filmduk

Onsdag 6 mars 
 19.00 Askonsdagsmässa, 

Anna Märta Leijon
Torsdag 7 mars 
 18.00 Reflexmässa, Gu-

nilla Jutvik
Söndag 10 mars 
 11.00 Gudstjänst, Jonat-

han Andersson, 
Mikaeli sångare

Torsdag 14 mars 
 18.00 Reflexmässa, Jonat-

han Andersson
Söndag 17 mars 
11.00 Högmässa, Gunilla Jut-

vik, Örgryte damkör
Torsdag 21 mars 
 18.00 Reflexmässa, Åsa 

Lönnblad
Söndag 24 mars 
 11.00 Gudstjänst, Jonat-

han Andersson, Lin-
nea Sjösvärd, sång

Örgryte församlingshem
Onsdag 6 mars
 13.00 Gemenskapssam-

ling ”Askonsdagen” 
inledningen på 
fastan, Anna Märta 
Leijon och Claes-
Göran Lundgren 
bjuder på musik och 
prat på upptäckts-
färd genom fastan 
och in i påsken.

Onsdag 20 mars 
 13.00 Gemenskapssam-

ling ”Våffeldagen” 
Evangelierna i 
konsten, Ira Tepfers, 
Lars Winroth och 
Anita Andersson.

Tack alla arbetsgivare som låter våra sjöräddare 
släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går. 
Läs mer på sjoraddning.se

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Svenska sjöräddare 
smiter från jobbet.



Björkekärrs församling, Sörensens gata 1 

Härlanda församling, Härlandavägen 23   
Sankt Pauli församling, Mäster Johansgatan 1

Örgryte församling, Herrgårdsgatan 2

Pastorsexpeditionen 031-731 80 40
Herrgårdsgatan 2 (vid Örgryte nya kyrka)
Öppettider: Vardagar 09.00-12.00, 12.30-16.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/orgrytepastorat

Församlingarna i Örgryte pastorat hälsar dig välkommen till gudstjänst och verksamhet! 
Läs mer om gudstjänsterna i våra kyrkor under Kyrkfönstret. 

Fastlagssöndagen
kärlekens väg                           3 mars
Söndagen heter också Quinquagesima - den femtionde dagen före 
påsk. Nu inträder fastlagen. Blåmåndag och fettisdagen inbjuder till 
fest och sedan inleds 40 dagars fasta på askonsdagen. 

Fasta behöver inte vara mat. Du kan välja att fasta på olika sätt. Att 
avstå från något som tar för mycket plats i ditt liv under en period kan 
göras på många sätt.

18-19 mars delas pastoratets 
tidning ut till alla hushåll
Denna gång kan du läsa en intervju med SDN:s nya 
ordförande, få en liten inblick i det ideella arbete som 
bedrivs i församlingarna och få en föraning av påsk.

Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Verkligheten ser olika ut.

Fo
to

: M
ag

nu
s 

Ar
on

so
n/

Ik
on

900 1223
Swisha din gåva till

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är 
jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. 
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har 
hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men 
saknar kärlek, är jag ingenting. 
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, 
men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
Kärleken är tålmodig och god. 
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, 
den vill ingen något ont. 
Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

1 Korintierbrevet 13 1-7

Välkommen till Sopp-
lunch i våra 
församlingar
En dag i veckan serveras det 
sopplunch/lättare lunch i för-
samlingarna i pastoratet. Väl-

kommen på en bit mat till en billig 
penning. Kanske blir det ett trevligt 

samtal över kaffet också?

Tisdagar 
Sopplunch i Örgryte församlingshem kl 12.00-13.00. 
Vid sällskap större än 2, anmäl gärna deltagande till pastorsexpeditionen 
på tel 031-731 80 40 senast kl 12 dagen innan 

Onsdagar
Sopplunch i Härlanda församlingshem kl 11.45-14.00. 
Sopplunchen börjar med andakt och sedan får vi tillsammans njuta av en 
tallrik soppa och smörgås i gott sällskap.

Café Pauli, i Sankt Pauligården kl 12.15-13.15. 
Enkel lunch och gemenskap. Middagsbön i kyrkan 12.00.

Torsdagar
Sopplunch i Björkekärrs församlingshem kl 12.00-14.00. 
Vi inleder, för dem som vill, med en andakt i kyrkan klockan 12.00.

Öppen förskola
Björkekärrs församling 
Måndagar 9.30-12.00 ”Himlabus” 
rytmik och fika.

Härlanda församling
Onsdagar och fredagar 10.00-
12.00. Sång, andakt och fika

Sankt Pauli församling
Fredagar kl 10.00-12.00 
Sångstund 10.10, lek och fika

Örgryte församling
Skårs kyrka
Torsdagar 14.00-15.30. Sång, andakt och fika.

Örgryte församlingshem
Tisdagar 10.00-11.30. Sång, andakt och fika.

OBS! Vi följer ofta skolans lov och stängningsdagar. 
Mer info finns på församlingarnas hemsidor.

men störst av allt är kärleken
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         Annonsera i

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, 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 200:–
  o Hantverkare
  o Bilservice

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

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

Salong Glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Varför inte ge dina 
fötter en behaglig

start på våren?
Boka gärna

en välgörande
behandling hos mig.

Välkommen!
Berzeliigatan 26

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

www.veteranpoolen.se

Ring 031-21 77 30

goteborg.ostra@veteranpoolen.se

Vi söker fler
jobbsugna veteraner

Fröken Rut Städ

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

STÄdSAM
FÖNSTERPUTS

RUT 50%
Garantier & Försäkrade

Tel. 0761-06 09 06
feldtan1@hotmail.com

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

Kvalitetsmattor sedan 1970!

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

JUST NU:
EXTRA FÖRMÅNLIGA

PRISER!

Etab 1970

SÖKES
4 Söker ”hobbyurmakare” som mot en human peng kan byta dragfjäder 
i 2 st äldre – relativt vanliga – väggur. Tel.  0707-701 847

KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till exempel köper jag gärna 
klockor, snusdosor, porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotidningar, 
konst, frimärken, brev, vykort, gamla kataloger, gamla idrottsprylar, gamla 
leksaker, gamla böcker, gamla fotografi er och gamla skyltar m.m. Garan-
terat bäst betalt för era saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även hela 
dödsbon inkl. städ. E-post: sell4yousweden@gmail.com

Tel 072 341 58 54

TRÄNINGSRESA MAJ 2019
Nu åker Westcoast Elite på träningsresa igen! 
Vi reser med ett härligt gäng till Kroatiens pärla Losinj. En ö som kallas för 
”Island of vitality”. Vi har satt ihop en resa fylld med sol, god mat, trevligt 
umgänge och så klart massor av träning. Magiskt turkost vatten, värme och 
en fantastisk omgivning. I år är vi två instruktörer som tar hand om er med 
massor av roliga aktiviteter. 

När:  7-14 maj
Vart: Ön Losinj, Kroatien
Hur: boka din plats på: www.travea.se/westcoastelite
Pris: 12 490 kr och då ingår flyg, hotell med halvpension, alla träningspass, 
SUP utflykt och vandringsutflykt
Hoppas du hänger på!



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:

Undulater
395:-

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

HUNDTÄCKEN
TILL BRA
PRISER!

Dvärg-
hamstrar

fr. 195:-Dvärg-
papegoja
800:-

Refl ex-
västar
fr. 69:-

Vi har
inackordering

av smådjur,
fåglar och

reptiler

Vi har massor 

av refl exer och 

blinkrefl exer!



249kr

GYMKORT FRÅN

KR MÅN • 12 MÅN AG

KOM PÅ EN HÄRLIG

PROVTRÄNINGSVECKA

Provträna på valfri STC-klubb i en hel vecka. 

Vi erbjuder det senaste inom styrketräning, 

kondition och gruppträning. Hämta ditt kort 

under bemannade öppettider.  

Kortavgift 100 kr för tillgänglighet 

dygnet runt tillkommer. 

M
ed

ta
g

 fl
yg

b
la

d
!

RIVSTARTA

TRÄNINGSÅRET

VÄRDE  
250 kr

KÖP DITT KORT ONLINE: www.stc.se

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


