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Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

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

ård – boka online eller ring!

RDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037

n – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
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www.primartandvarden.se

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

varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE: 399:-

Vid första undersökningen mot denna voucher
Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15

Billigastepåköpet.Gällerutvaldaprodukter
frånEucerinochIDUNMinerals(ejläkemedel)
25/2-24/3 2021. Rek. pris 34:90–479:-/st.

Apoteksgruppen | Munkebäcks torg | Tel. 031-19 24 70
apoteksgruppen.se

Provträningen gäller på valfri Nordic Wellness klubb 1
gång per person och år, under bemannade tider.
Lokala avvikelser kan förekomma.

www.primartandvarden.se
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Online PT

Träningspass Online

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB
• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp
Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19

Livesända klasser

www.tandvardsgruppen.org

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Mån-Frekl.08-19•Lörkl.10-14

Glayol
Salong

Kvalitet, service
och omtanke

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

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL
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Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
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HÄR VÄXER nya hem upp i kultstadsdelen Kålltorp.

Kålltorp – kultstadsdel som växer
Kultstadsdelen Kålltorp växer. Bland annat
med hjälp av landets äldsta byggföretag och
ett projekt där trä möter träd.
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A
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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 Friggagatan • Active Wellnes • Handelsbanken 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
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Bild: F O Peterson & Söner Byggnads AB

Österut ligger den inbjudande Renströmska Parken, där grusvägar och motionsspår leder vidare
till friluftsområdet Skatås och badplatsen Härlanda Tjärn. I väster är det utsikt över Strömmensbergs höjder och mot det svarta plåttak och den
ståtliga byggnad som en gång i tiden var stadens
centrala fängelse.
I terrängen bakom de lägenheter – som en gång
i tiden var avsedda som barnrikehus – ska det bli
plats för fler.
Den alltmer kultförklarade stadsdelen Kålltorp
ska med uppdrag åt fem byggherrar växa.
En av dem är F O Peterson, som i över 150
år har producerat bostäder, inte minst åt göteborgare. Familjeföretaget är landets äldsta inom sin
genre sedan den 25-årige murarmästaren Frans
Oscar Peterson 1870 bestämde sig för att vidga
sina vyer och starta ett byggbolag.
– I dag är det den fjärde generationen som driver företaget, berättar Anton Svensson, projektledare för projektet Brf bostadsrättsföreningen Träkronan, ett miljöprojekt som ska gå hand i hand
med omgivning och natur.
Grundare Frans Oscar hade en vision om ett

Om F O Peterson
& Söner Byggnads AB
H Drivs i dag av Frans Oscars Petersons
barnbarnsbarn, Jonas och Sven Steen.
H Byggde de första verkstäderna för såväl
SKF som Volvo.
H Andra stora och äldre projekt:
Örgryte Nya Kyrka 1887–1889.
Oscar Fredriks kyrka 1889–1993.
Kasernerna på LV6, Kviberg 1890–1895.
Amerikahuset 1923–19.25.
H Har i Högsbo Industriområde en gata uppkallad efter företaget, F O Petersons Gata.

ett stort miljöfokus och vi kommer uppfylla alla
krav som Miljöanpassat byggande ställer, säger
projektchef Henric Wahlström och fortsätter:
– Vi ser ett antal olika målgrupper. Dels äldre
som kanske har sålt sitt hus och som vill bo kvar
i området, men även barnfamiljer och yngre par.

hållbart Göteborg byggt på kvalitet, samma värdegrund gäller fortfarande.
Eller som det står i den egna beskrivningen av
det bygge som ska starta senare i vår och som ska
stå klart för inflyttning någonstans kring årsskiftet
2022/2023:
“Trähus. Ett unikt byggprojekt med högre flerfamiljshus i trä. Moderna,
hållbara bostäder som smälter in i miljön men
samtidigt sticker ut. I ett nytt stolt område där trä
möter träd”.

Antalet lägenheter kommer att uppgå till 59
och finnas i storlekarna 2–4 (54–96 kvadratmeter). Dessutom kommer det att finnas allmänna
utrymmen för cyklar, garage och förvaring. Likaså
samlingslokal och övernattningsrum för besökande gäster.
Tillgång till balkonger är ett önskemål som
prioriterats.
– I och med att vi sett en stor efterfrågan på
balkonger bland kunderna i tidigare projekt och
att en lägenhet helt kan bortprioriteras vid avsaknaden av en så har den frågan legat i fokus vid
gestaltningen av byggnaden. För att bemöta kundernas krav och önskemål har vi i den mån det går
försett lägenheterna med minst en balkong eller
uteplats. Merparten av de större lägenheterna har
dessutom dubbla balkonger som vetter åt olika
väderstreck.

– Vi vill skapa en känsla av frihet med huskroppar i olika och färgstarka naturkulörer och med
gröna utemiljöer. Hela stommen, utöver entréplan, samt balkonger är av korslimmat trä. Vi har

För de som väljer vindslägenheterna blir det
rymd utöver det vanliga. Som mest är det hela sex
meter i takhöjd. I övrigt är det generellt 2,5 meter.
Kålltorp – kultstadsdel som växer.
ÖHP
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Redbergsgårdens Blommor

JUST NU

Tulpaner

69:-

/bunten

Vårlökar
Fr.

29:-

Orkidéer
Fr.

129:-

Vi har fyllt på med massor av
nya vårblommor för inomhusbruk!
Danska vägen 110 • Göteborg • Tel. 031-19 50 50
ÖPPET ALLA DAGAR!

25%
RABATT PÅ ALLA
SPORTGLASÖGON
Erbjudandet gäller t.o.m 14 mars 2021

MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

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.
Varmt välkommen att kontakta mig. Magnus Helin, 0739-82 80 39,magnus.h@sothebysrealty.se.
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se w w w.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt
Snart har vi passerat iskalla februari – men
innan våren kommer bjuder vår skrattprofessor på varma skratt.
H Vår nye skridskostjärna Nils van der Poel
skall börja bygga fartyg. Han kan nämlige få
till fina varvtider!
H Vem hjälper dej med skridskorna?
– En MED-hjälpare!
H Har ni ingen skridskobana?
– Nej, den har vi spolat!
H När man åker skridskor på sjön måste man
vara vaken så man ser vaken…
H När man går ut på isen måste man vara
försiktig!
– Ja, och VAK-sam!
H I Vilket land kan man inte åka skridskor?
– TUNN IS IEN!
H Alpina VM i Cortina: Om en slalomåkare blir
portförbjuden kan det gå utför!
H Vad sade experterna om Lara Gut som
vann Super G?
– Sehr GUT!
H På grund av vädret måste dom skjuta på
första grenen i Cortina men första grenen i
Skidskytte-VM måste dom skjuta på!
HHH
H Inför sportlovet köpte jag ett par skidor med
BÄST FÖRE DATUM!
H I år är det ingen liftägare som hamnar på
bar backe!
H I Glasgow blir dom glada när det snöar. Ja,
alla SKOTTAR!
H Det var så halt utanför kyrkan att vi fick
hämta saltaren för att eliminera KANANS
land!
HHH
H Det var så kallt om min hals så jag köpte
en halsduk i CASH-mere. Den var så dyr att
sedan hade jag inga CASH mer…
HHH
H I februari kan Du vara ledig den 18:e.
Javisst, det står FRIDA i almanackan!
HHH
H Tre rymdsonder skall sändas upp till MARS
denna månad. Dom startar i februari och kommer fram i MARS!
HHH
H Det har snöat en hel del i vinter!
– Ja, så VITT jag ser!
HHH
H Vad händer med en i restaurangbranschen
gör något brottsligt? Han riskerar att hamna i
RÄTTEN!
HHH
H Vaccinationsextra: Kan Astra något om
äpplen?
Ja, ASTRA KAN!
H Det är väl igen idé jag kommer om syster
bara skall sticka!
HHH
H Hur mycket tjänar en musiker?
– Det beror på om han arbetar på ackord!
HHH
H Vilket försäkringsbolag skall anlitas vid
översvämning?
– LÄNS-försäkringar!
HHH
H Är semlorna billiga idag?
– Ja, vi har LOCK-pris !

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
4

KOB finns på Kobbarnas väg 12 och har öppet torsdagar och fredagar klockan 14 – 18 samt lördagar 12 – 16. På Facebook, www.
facebook.com/konsthantverkochbilder och på Instagram www.instagram.com/kob_konsthantverk_och_bilder.
Foto: Jennifer Hajdic

Konsthantverket har
hittat till Kobbarnas väg
Förbi Cyrano, en dörr ut mot gatan och
några trappsteg upp ligger en liten oas
som flödar i ljus och vackra konstföremål. Det är KOB, Konsthantverk och
bilder – en nyöppnad butik och galleri på
Kobbarnas väg som ställer ut och säljer
handgjorda konstföremål till förmånliga
priser.

från Turkiet och Ana Tolentino från Mexiko
från början och sedan med allas kontaktnät så
utökades nätverket till de 16 medlemmar de är
idag. Det är konstnärer, konsthantverkare och
slöjdare som jobbar i alla möjliga olika material och uttryck. Keramik, textil, bild, smycken
och lampor är några av de saker som produceras och säljs i butiken.

Serena Holm kom till Sverige på skolloven
som barn och tyckte det var sagolikt, en total kontrast mot hemlandet Italien. Hennes
mamma är från Jämtland och blev kvar i Italien när hon som ung åkte dit för att plugga
italienska, blev kär i en italienare och fick Serena och två barn till.
– Jag växte upp i Neapel, men längtade
alltid efter att bo här, säger Serena och efter
att ha studerat konst på universitet i Italien så
fortsatte hon studierna i Sverige med konsthistoria och sen fick hon barn och blev kvar.
Hon utbildade sig i smyckekonst och är även
legitimerad lärare i olika konstuttryck. Så småningom började hon hyra lokalen på Kobbarnas väg och använde som ateljé och höll kurser
i silversmide.

– Det är en bra blandning och det var det vi
gärna ville ha, för det finns inte många ställen
som blandar konstformer så här. Det brukar
vara det ena eller det andra, samlade konstuttryck kan vara svårt att hitta, säger Serena.
Planen var att de skulle öppna galleriet i
april, men då kom första vågen av pandemin
och de beslöt sig för att vänta till hösten. Då
kom andra vågen, men de valde att köra på
ändå fast med ändrade förutsättningar.
– Vårt mål är att kunna bjuda in till konstnärssamtal, workshops, utställningar med vernissager och liknande. Nu är vi begränsade på
den fronten för att vi inte kan ha sådana evenemang och det är en utmaning eftersom det
är ett sätt att träffa publiken.
Lokalen är liten med ljusa golv och väggar
och konsthantverken är exponerade i färgkoordination och talar till varandra fast de inte
hör ihop från början. Det är ungefär som en
välexponerad inredningsbutik där allt är noggrant kombinerat och framhäver varandra.

– Jag hade först tänkt ha galleri här men
sen när jag började jobba som lärare var jag
tvungen att välja, för tiden räckte inte till, säger Serena.
Hon ville fortsätta ha lokalen och drömmen
var att ha en butik och galleri med konst och
hantverk. Men ensam skulle hon inte hinna
med att bemanna lokalen. Då kom hon på att
det kanske fanns fler konstnärer som ville nå
ut med sina alster och kunde driva verksamheten tillsammans med henne som en förening.
– Vi var tre som startade föreningen men
idag har vi utökats till 16, berättar Serena.
Det var Serena och två konstnärsvänner
som hon känt sedan studietiden, Özay Emert

– Vi lägger mycket omsorg på hur vi ställer ut, för att det ska bli enhetligt. Det kan
vara svårt med så olika uttryck och material
att hitta en balans som är harmonisk. Det gemensamma är kärleken som finns i allt, att det
är handgjort, lokalproducerat och att glädjen
förmedlas som vi känner när vi arbetar med
händerna. Samtidigt ska det också vara en dynamik som fungerar tillsammans. Det ska vara
roligt för kunden att komma in och mycket att

Örgryte&HärlandaPosten

upptäcka men samtidigt lugnt och behagligt,
säger Serena.
De har fått mycket respons från besökare
och alla har varit väldigt positiva, tycker hon.
Många av dem bor i området, men en del har
också hittat hit via sociala medier där KOB
syns flitigt på Facebook och Instagram.
– Det är välgjorda saker till bra priser. Allt
som finns här kan man köpa och det mesta
går att beställa om det är nåt man gärna vill
ha, som en stickad tröja i en annan storlek till
exempel. Vi har lite av varje, men nu är det
mycket vintriga prylar som säljs. Igår var en
man här och tittade på gorillan. Han funderade väldigt länge men sen kom en annan kund
och då gick han, säger Serena och visar i en
glasmonter en liten gorillaskulptur.
Sakerna fylls på hela tiden och det är mycket
att titta på, perfekt om man ska ge bort något
eller bara vill unna sig något snyggt till hemmet eller sig själv. Fina tryckta kort finns att
köpa som både går att rama in eller ha som
gratulationskort. Serena visar några örhängen
och ringar som hon gjort, med små katter och
hundar på. Ett par andra örhängen är i form av
stora löv och är gjorda i lera. Något liknande
går knappast att hitta i en vanlig butik.
– Grunden till butiken och galleriet är att
det finns alldeles för få gallerier där man kan
nå ut med sin konst. Sen vill vi gärna att fler
upptäcker hantverk. Det är sorgligt att många
inte har för vana att köpa konsthantverk istället för massproducerat, som det är så lätt att
välja. För egentligen skiljer sig inte priserna åt
så mycket. Jag lägger några kronor mer men
får något som är närproducerat, som inte kostar miljön och framtiden någonting och som
är unikt och handgjort. Det går inte att jämföra.
Jennifer Hajdic
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ANDY WARHOL
Såld för 3,2 miljoner kr

IVAN IVARSON
Såld för 2,4 miljoner kr

ANDERS ZORN
Såld för 8,6 miljoner kr

HELENE SCHJERFBECK
Såld för 7,6 miljoner kr

KONTAKTA NÅGRA AV SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER
Knut Knutson och Fredrik Blidberg

CARL KYLBERG
Såld för 2,1 miljoner kr

VI KAN KONSTEN ATT SÄLJA!
Inlämning pågår nu till vårens auktioner i Stockholm
Uppsala Auktionskammare har under det gångna året sålt konst, design
och antikviteter för totalt 273 miljoner kronor, vilket är en klar ökning av
omsättningen. Flera nya rekordpriser har uppnåtts för både svenska och
internationella konstnärer.
Våra synnerligen framgångsrika auktioner under hela 2020 bekräftar
att marknaden är fortsatt stabil och efterfrågan mycket stark. Nu pågår
inlämning till vårens Internationella Kvalitetsauktioner som äger rum
i våra lokaler i Stockholm. Kontakta oss och sälj till bästa möjliga pris!
För rådgivning inför försäljning och inlämning kontakta:
Fredrik Blidberg | 0705 - 12 44 31 | blidberg@uppsalaauktion.se
Se fler toppnoteringar och läs mer på www.uppsalaauktion.se

Besök oss:

Stockholm

|

Göteborg

|

Malmö

|

Uppsala

|

Adresser & öppettider: www.uppsalaauktion.se

|

Växel: 018 - 12 12 22

HISTORISKT

Markägare i Örgryte för 300 år sedan
Så här på senvintern för trehundra år sedan anade man inte hur många göteborgska stadsbor som skulle breda ut sig över
Örgryte fram på våren.
Enstaka göteborgare var redan gårdsägare i Örgryte socken. Men i april kom
herrskap som hyrde in sig på gårdar. Och
hantverkare som hyrde mark och kvickt
byggde sig något provisoriskt.
Folk fick skaffa sig tillfälligt boende
bäst de kunde.

dotter Catharina Charlotta.

S

aken är att kvällen den 14 april 1721
utbröt i stan en eldsvåda, som under
natten fick en mycket stor del av Göteborg (inklusive domkyrkan) att brinna ner
till bara förkolnade spillror. De göteborgare
som ägde hus och mark i Örgryte blev alltså
plötsligt mycket populära att vara vänner till.
Vissa nedbrunna hus i stan kunde återuppbyggas på några månader, medan det i andra
fall tog mellan tre och fem år, beroende på de
drabbades resurser och tillgången på snickare
och murare.
Efter att fru Adelheid Thornton i några år
varit ägare till gården Lunden i Örgryte, står
det i Jordeboken för det nämnda år 1721
att handlare Johan Zander ”disponerar och
svarar” för den. Noga räknat ägdes gården då
ännu av ”madame Adelheit Thornton”, som
helt enkelt var hans svärmor.

KYRKANS MARK. Sankt Sigfridsgatan är dragen över mark som för 300 år sedan hörde
till den kyrkligt ägda Örgryte Stomgård. Då den långt senare blev privatägd kom den att
heta Jakobsdal.

Redan 1685 hade Adelheid varit med
om att bekosta och donera ”ein vergüldtes
Tauff-Becken”, en förgylld dopskål, till tyska
församlingen. Intressant är att hon gjorde det
tillsammans med bland andra Margareta von
Minden, som enligt vissa göteborgsförfattare
varit hennes bästa väninna.
Margareta von Minden var emellertid
Adelheids syster – de hade från födseln burit
efternamnet Valk, även stavat Valck (holländska versionen av Falk) och växt upp i
en förnäm köpmansfamilj. Margareta var
gift med den rike Johan von Minden, som
ägde den väsentligaste delen av Östra Skår i
Örgryte socken.

Fastän det ytligt sett i efterhand var rätt så
sporadiskt, hade fru Adelheid Thornton länge
varit omtalad i Örgryte och umgåtts med
vänner och bekanta där på andra gårdar. Men
detta var endast i sommartid. De hörde anInom den göteborgska societeten var i
nars till borgerskapet i Göteborgs stad, inom
princip alla familjer släkt med varandra, inte
de gamla befästningsvallarna.
Deras gåvor till Örgryte kyrka var måttliga. alltid på närmaste håll men giftermålen löpte
HISTORISKT
kors och tvärs mellan familDe var desto mer aktiva
jerna. Detta gällde även de
inom Christinae kyrka
med Sören Skarback
– författare med
skotska, men oavsett vilken
(Tyska kyrkan) vid Stora
Göteborg i fokus
kyrka det var som bröllop
Hamnkanalen.

VID ÅSEN. Här på lantgården Överås fanns en helt annan byggnad – av trä – då den för
300 år sedan ägdes av stadsarkitekt Eberhard Carlberg.
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och barndop ägde rum i, så valde flertalet
skottar vid ”vanliga” gudstjänster att ta del av
dem i svenskarnas Gustavi domkyrka.
Vid stadens grundande 1621 hade Gustav
II Adolf alltså bestämt att invånarna skulle varit av fyra bestämda nationaliteter – svenskar,
tyskar, holländare och skottar.
Staden fick i bostadshus och kanaler sin
holländska prägel, fastän stadens språk i
mångt och mycket var tyska. Särskilt i fråga
om affärskontrakt och administration.
Fru Adelheid Thornton hade på Lunden
en paviljong där goda vänner i sommartid
gärna satt. Systern Margareta von Minden var
alls inte lika mycket besökt. Mycket berodde
väl detta på att maken von Minden inte var
alldeles omtyckt.
Johan von Minden (ej att förväxla med bagare Johan Minten som ägt och gett namn åt
landeriet Bagaregården från 1650) förekommer i en del gamla domstolsprotokoll.
Bland annat gällde det att han inte tillät
grannar rida över hans Östra Skårs marker,
som folk annars i generationer hade kunnat
göra.
Till denne tyske von Mindens umgänge
hörde dock Göteborgs handelsborgmästare
Hans von Gerdes, som var en av de största finans- och affärsmännen. Även han var av tysk
börd (född i Lübeck). Vid den tiden, alltså för
trehundra år sedan, sommaren 1721, var von
Gerdes emellertid märkbart åldrad, giktbruten och möjligen på fler sätt sjuklig. Men
lönsamma affärer ämnade han göra in i det
sista, det var hans liv att föröka varje slant!
Bland det egentligen minst värdefulla som
von Gerdes ägde, eller som han i vissa fall
arrenderade, var en äng noterad som Wahammar – den förekommer i räkenskaperna även
under namnet Stora Olskroken.
Som kompanjon om Olskroks-arrendet
hade han haft rådmannen Jacob Utfall (död
1709). Det är diffust vem von Gerdes sedan
hade Olskroken tillsammans med. Den notering jag i dokumenten finner om saken anger
bara ”borgmästaren von Gerdes och sampteliga Intressenter”.
Efter Jacob Utfalls död levde släktnamnet
dock kvar i ännu högre grad.
De sex söner som hustrun Maria Kuyl
(vanligt holländskt namn) hade fött honom, hade adlats av kung Karl XII. Då en
av sönerna, amiralitetskaptenen Jacob von
Utfall, gifte sig, så var det mer eller mindre en
affärsuppgörelse att det blev med von Gerdes
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I den då ännu självständiga grannsocknen
Utby (som liksom Örgryte, Partille, Härryda
och Landvetter löd under Sävedals häradsrätt)
arrenderade von Gerdes till sin död lönsamt
landeriet Kvibergsnäs med dess jordbruk och
djurhållning. Från arvingarna övergick det år
1726 till justitieborgmästare Erik Tellander.
Ingenting säger att von Gerdes i sin tids
Örgryte skulle varit delägare i verksamheten
på adelsgården Sävenäs, vilket somliga ansett
tänkbart. Dock hade han som första hustru
haft skotskan Catharine Spalding – och
Sävenäs hade en tid på 1600-talet ägts av
kommersiepresidenten Gabriel Spalding.
Denne hade från Sävenäs skog donerat
prima virke till en kraftig klockstapel för Örgryte kyrka (som på den tiden saknade torn).
De skotska familjerna Campbell (som senare blev ägare) och Spalding fanns på något
sätt kvar i Sävenäs verksamhet, då Johan Poppelman (biskop från 1711) och senare änkan
Rebecca Poppelman bodde där.
1700-talets mest omtalade person inom
Örgryte var förstås Bengt Wilhelm Carlberg
– känd som överste i armén, stadsarkitekt för
Göteborg, kyrkoföreståndare för Örgryte med
mera. För trehundra år sedan var han ännu
”bara” löjtnant och ägare av gården Underås
helt nära kyrkan, medan hans äldre bror
Eberhard Carlberg ägde Överås.
Historieskrivaren Cederbourg uppger från
sin egen livstid att 1721 ägdes Härlanda av
Ingrid de Silentz, som var änka efter den
göteborgske justitiepresidenten med samma
efternamn.
Lite missvisande avsåg gårdsnamnet Härlanda i Cederbourgs redovisning dock den
östligare liggande tomten Härlanda Äng, som
då hade blivit bebyggd och tidvis bebodd av
denna Ingrid.
I den snåriga dokumentationen hos myndigheterna hade göteborgska utmarker i stil
med Härlanda Äng sina utmarksnummer,
som ibland stämde bättre än platsnamnen.
Den mark som i skilda noteringar kallades
både Wahammars Äng och Stora Olskroken
var nummer 23. Den omfattade även (citat:)
”Pryssens krog som hörer till Wahammars
Ängen och begrijpes under samma arrende”.
Göteborgs viktigaste krog Stadskällaren (i
själva rådhuset) hade arrenderats av rådman
Nicolas Preutz och i folkmun hade Preutz blivit Prysse. Han hade i sina dagar startat krog
– Pryssekrogen – även på den just nämnda
marken i ett läge motsvarande det nutida hörnet av Redbergsvägen och Hökegatan. Men
1721 var han död, även arvingarna ur bilden,
och krogen drevs då av Margareta Billowa,
som var gift med den delvis beryktade Peter
Ahlman.
Beträffande en av de tidigare arrendatorerna, Jacob Utfall, är det intressant att namnet
Utfall syftade på härkomst från Uddevalla, i
tider då Uddevalla på holländskt manér uttalades Uttefalla.
Nå, efter den stora göteborgska eldsvådan,
där 213 hus brann ner i april 1721, var det en
färgstark samling göteborgare som tillfälligt
spreds över grannsocknen Örgryte. Bekymren
var många och oron stor.
Lugnast var det hos gårdsägare i stil med
Adelheid Thornton på Lunden. Alltså folk
som redan länge funnits i Örgryte och inte i
plötslig panik fått bosätta sig där.
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KLIPP UT OCH SPARA

Farligt avfall-bilen
HÄMTSCHEMA

Passa på att lämna batterier,
lampor, elektronik, kemikalier
och annat farligt avfall när
Farligt avfall-bilarna kommer till
ditt område. Observera att bilarna
tar smått farligt avfall från privatpersoner, inte stora saker som kyl,
frys och tv-apparater eller
stickande/skärande avfall och
läkemedel (lämnas till apoteken).
Det byggs mycket i staden, bilen
försöker parkera så nära angivet
stopp som möjligt, men kan be
höva korrigera med kort varsel.
Schemat finns även på
goteborg.se/farligtavfallbilen

Nyhet!
Nu kan du få din soffa och andra
stora grejer hämtade hemma.
Läs mer på goteborg.se/
hamtagrovavfallhemma.

ÅVS = Återvinningsstation

ONSDAG 7 APRIL

17–17.45
18–18.45
19–19.45
17–17.45
18–18.45
19–19.45

Stabbetorget,
Stabbegatan 1, ÅVS
Trätorget, Coop
Träkilsgatan 2, ÅVS
Mejerigatan,
Ostkupan, ÅVS
Snöskategatan 2,
Skårsskolan
Sankt Sigfrids plan 5, SEB

TORSDAG 15 APRIL

17–17.45

18–18.45
19–19.45
17–17.45
18–18.45
19–19.45

Prästgårdsgatan /
Danska vägen, ÅVS
Bögatan /
Anders Zornsgatan, ÅVS
Bogärdesgatan /
Råstensgatan
Bromeliusgatan
Lilla Munkebäcksg., ICA
Morängatan 11, ÅVS

19–19.45

17–17.45
18–18.45
19–19.45
17–17.45
18–18.45
19–19.45

Soldathemsgatan 16, ÅVS

Fräntorpsgatan 8, ÅVS
Hagforsgatan 6, vändzon
Kaggeledstorget
Studiegången 1, ÅVS
Sofiagatan /
Morängatan, ÅVS
Falkgatan / Övre Olskroksgatan, ÅVS

17–17.45
18–18.45

Morängatan 11, ÅVS
Stabbetorget,
Stabbegatan 1, ÅVS

19–19.45

Trätorget, Coop

17–17.45

18–18.45
19–19.45

18–18.45

ONSDAG 2 JUNI

17–17.45

18–18.45
19–19.45
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Schéelegatan 6,
bokbusszon
Valåsgatan 40, butik
Hogenskildsgatan /
Ulfsparregatan

Sankt Sigfrids plan 5, SEB

18–18.45

Har du en lampa som fungerar,
kläder du inte använder eller
kaffekoppar som inte längre får
plats i skåpet? Lämna det till
Björkåfrihets lastbilar som följer
med på Farligt avfall-bilarnas turer.
Sakerna säljs och förtjänsten går
oavkortat till sociala verksamheter.

Olbergsgatan /
Wingårdsgatan, Tempo
Smörgatan 38

träna
säkert

Online PT

Olskrokstorget, Lilla Hökegatan, vändzon
Prästgårdsgatan /
Danska vägen, ÅVS
Delsjökolonin, parkering

Passa på att lämna
till välgörenhet

Mejerigatan,
Ostkupan, ÅVS
Snöskategatan 2,
Skårsskolan

ONSDAG 26 MAJ

17–17.45
Bagaregårdsgatan /
Landerigatan, ÅVS

17–17.45

TISDAG 11 MAJ

17–17.45
18–18.45
19–19.45

Solrosgatan, vändzon
Kyrkåsgatan 16, vändzon
Spelmansplatsen,
Spelmansgatan

MÅNDAG 31 MAJ

19–19.45

MÅNDAG 3 MAJ

MÅNDAG 26 APRIL

17–17.45

Olskrokstorget,
Lilla Hökegatan, vändzon
Schéelegatan 6,
bokbusszon

TISDAG 25 MAJ

ONSDAG 21 APRIL

19-19.45

18–18.45

Träningspass Online

Örgryte&HärlandaPosten

Provträningen gäller på valfri Nordic Wellness klubb 1 gång per person och år,
under bemannade tider. Lokala avvikelser kan förekomma.

Öster Örgryte, Härlanda

Saknar du schemat för övriga
Göteborg? Titta på webben eller
i vår annons i Göteborg Direkt.

Livesända klasser
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Fantastik i Marias form
blir ett mörkt paradis
Hon hade tröttnat på film och böcker
men längtade efter att följa en spännande story, så Maria Hernius skrev en
egen roman.
Det blev en dystopi om mänskligheten
och samhället i förfall där en annan art
har tagit över och livet pågår i ett mörkt
paradis. Nu har den givits ut som bok
med titeln Mörkt paradis och hyllas av
läsarna.
– Jag var mätt på att det alltid var människor
mot människor som ställs mot varandra. Jag
ville se en annan art stå högst i näringskedjan
för en gångs skull. Hur skulle då mänskligheten agera? säger Maria Hernius om sin debutroman Mörkt paradis.
Den släpptes under hösten och är den första
boken av tre eller kanske fyra, det vet hon inte
än. Men det finns manus och underlag för en
fortsättning. Maria har själv alltid älskat dystopier, historier som ger tankeställare och belyser
samhällsproblem.
– Det gör mig arg hur vi människor behandlar djur och natur så jag ville beskriva en dystopisk värld där vi är dem som behandlas dåligt,
säger Maria.
Mörkt paradis utspelar sig i en nära framtid
där mänskligheten har tillfångatagits av en ny
art och människorna hålls som djur på gårdar.
I handlingen får läsaren följa huvudkaraktären
M24, en kvinna som längtar efter frihet och
vill ta sig ut ur fångenskapen.
– Hon är inte jag, men hon är en karaktär
och personlighet som jag skulle vilja vara, säger
Maria.
Hon är uppväxt bland skog och dalar i den
lilla orten Rävlanda och har alltid värnat om
djur och natur. Nu bor hon nära Delsjön och
njuter av den orörda skogen och djurlivet som
finns där.
– Naturen och skogen är mina hemmiljöer
och inspirerar mig jättemycket, säger Maria.
Det var under studietiden till grundskolelärare som hon skrev manuset till boken och
tanken att det skulle bli en bok, fanns inte från
början. Manuset var tänkt som en övning i att
skriva och det fanns en annan historia som
Maria trott skulle bli en bok.
– Först funderade jag på om det här kanske
är nåt att ha, men sedan skrev jag mest för att

Maria Hernius har i höst debuterat med boken Mörkt Paradis.

underhålla mig själv. Det flöt på för att det var
roligt och utan krav på resultat och det är väl
därför det blev så bra, tror hon.
Processen från idé till färdig bok tog fyra år.
Det var en ordentlig process och som även inkluderade en stor del av nästa bok, som nu är

ungefär halvvägs klar. Under studietiden fanns
mycket tid för skrivande och i sitt jobb som
lärare har hon valt att jobba mindre för att ha
tid med författarskapet.
– Det känns jättekul att tillåta sig själv att

ha den tiden och verkligen kunna göra det jag
vill, säger hon.
Mörkt paradis kan placeras i genren Young
Adult och läses lämpligen av ungdomar och
vuxna från 15 år.
– Tonen är lättsam men det händer mycket

Dax att boka snickaren inför våren och sommaren!
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
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500 KR RABATT
Stort parti märkesbågar från William Morris

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

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

Gäller vid köp av progressiva.

i storyn och den är rätt tuff och mörk. Det är
många vuxna som har läst den och gillat den,
allt från mina kompisar till mormor och hennes väninnor. Den passar nog nästan vem som
helst, men inte alltför unga. Gillar man Sci-Fi
så brukar man gilla Young Adult, säger Maria.
Framöver har hon blivit inbjuden att delta
som gästförfattare i ett läsmarathon på Instagram som heter Fantastikathon. Det är ett
konto som man kan gå in och följa för att delta
i olika utmaningar som exempelvis att läsa en
dystopi eller lägga ut en bild på en skogsmiljö
och tagga till kontot. Vinsterna är oftast böcker från fantasyförfattare, bland annat Maria.
Varje gästförfattare har en egen dag på kontot.
– Den fjärde mars är min dag och då kommer jag lägga ut en video på kontot där jag
svarar på frågor om skrivande, hur jag kom på
storyn till boken, skrivtips och annat. I och
med att pandemin stoppat alla bokmässor så är
det kul att få vara med och synas på detta. Bakom Fantastikathom är två tjejer som skapat det
för att lyfta svensk fantastik, säger Maria.
NR 2 • februari 2021

Under tiden fortsätter hon skriva på nästa
bok, som kommer bli färdig betydligt snabbare än första vad det verkar. Vissa delar är svårare än andra, som att beskriva bikaraktärerna,
eller vissa scener.
– Handlingen intresserar mig mer än personerna och jag skriver i jag-form, vilket gör
att huvudkaraktären känns mer tydlig för mig.
Annars ser jag handlingen och slutdestinationerna klart framför mig, lite som en film som
spelas upp. Men det finns många hinder som
kan kastas framför karaktärerna fram till dess.
Mörkt paradis har getts ut av förlaget Visto
och finns att köpa online på Bokus, Adlibris
och Akademibokhandeln. Det går även att
kontakta Maria och köpa den signerad direkt
från förlaget.
Den finns också att låna på stadsbiblioteket
i Göteborg samt på 70 andra bibliotek runt
om i landet.
Ja, och Maria har en hemsida om du är nyfinen på mer: mariahernius.com.

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

SPARA 2290:-

Kvalitet och service
tilll rätt pris

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: w w w. o p t i k k a l l a re n . s e

Jennifer Hajdic
Örgryte&HärlandaPosten
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Olskroken

GILLAR LÄGET. Butikschefen Lena med sina kollegor Linnea och Kerstin. ”Vi trivs så bra tillsammans och är så glada för våra kunder”.

Foto: Jennifer Hajdic

Nu är de laddade för årets bokrea
Årets stora happening i bokhandelsbranschen gick inte att boka av och nu
är den i full gång – Bokrean. Akademibokhandeln på Olskrokstorget har
laddat upp med böcker, spel, pussel med
mera och startar dessutom året med ny
inredning som gjort butiken luftigare och
ljusare.

Dolt bakom stora träd och lite inklämt på gaveln bredvid ICA vid Olskrokstorget, finns en
stor bokhandel som är lätt att missa om man
inte vet om den. Men under pandemin är det
många som hittat hit då de börjat handla mer
lokalt och upptäckt utbudet som finns i närområdet. Förutom de många stamkunder som
är trogna butiken, även de som kommer en
gång om året för att köpa almanacka.
– Jag förvånas att det kommer in kunder
som inte har känt till oss fast de bott här i flera
år. Det är tydligt att lokalbefolkningen har
börjat röra sig mer runt där de bor och insett
att det finns många bra butiker här, säger Lena
Lundberg som är butikschef på Akademibokhandeln.
Hon har lett butiken sedan 13 år och innan
dess har hon både varit anställd i och drivit
egen bokhandel i många år. Hennes kollegor
har också många års erfarenhet vilket innebär
att servicen och kunskapen de kan delge sina
kunder är stor.
– Kerstin har jobbat här i 40 år, hon jobbade
10

i butiken långt innan den låg här, Linnea har
jobbat här i elva år och Petra som jobbar extra
har också varit här många år. Vi trivs så bra
tillsammans och älskar verkligen att komma
till jobbet varje dag och vi har alla våra specialområden som vi är bra på, säger Lena.
Hon vill framhålla att det finns så mycket
mer än bara böcker i butiken och att många
inte tänker på det.
– Jag läser inte böcker, så jag har inte i en
bokhandel att göra, kan folk säga men då vet
de inte att här finns ju hur mycket som helst
annat, säger Lena.
Det är allt från spel, pyssel, leksaker, konstnärsmaterial, allt för hemmakontoret och studenterna och inte minst pussel. Pussel, som
det nu råder brist på i Europa, berättar hon.
Men det kommer leveranser löpande, så
hugade pusslare kan vara lugna. Det är en av
de förströelser som fått stor popularitet under
pandemin.
Om du varit i butiken och hört Lena prata,
vet du att hon har en speciell, behagligt sjungande dialekt och själv säger hon skrattande
att hon får frågan varje dag vart hon kommer
från. För inte är det göteborgska hon pratar.
– Gissningarna är allt från Dalarna till Gotland, men det är helt fel. Jag är från Surahammar i Västmanland, säger Lena och tillägger
att det är bara andra Västmanlänningar som
kunnat gissa rätt.
Det var hennes mormor som flyttade hit

från Surahammar och därmed inspirerade
Lena som ung att också flytta hit. Då började
hon först jobba på hotell i Göteborg där hon
lärde sig allt om att hålla snyggt och ge service.
Det var bra kunskaper att ha när hon sedan
fick sitt första bokhandelsjobb i Angered.

lov att vara 18 kunder i butiken samtidigt och
med avstånd. För att undvika trängsel har man
tagit fram en gammal metod som inte använts
på många år, nämligen förbeställning via en
lista som kunden lämnat in i butiken.

– Det blir en del merjobb för oss med att
plocka ihop beställningarna, men på det sät– Det började med att jag gjorde
STÖTT
praktik där och under tiden var det
A tet kan vi ändå ha rean utan att det inneen risk för smittspridning, säger Lena.
en tjej som fick sluta och jag fick din lok
a bärFör
att hålla rätt antal kunder står en
jobbet istället.
handlar la
e person vid dörren och håller räkningen
Sedan dess har Lena alltid jobbat
och när maxantal är uppnått ställs en skylt
i bokhandel.
– Jag gillar verkligen att läsa böcker, men fram och resterande kunder får vänta utanför.
det finns också mycket annat i butiken som En extra dörr har öppnats för att användas
jag gillar. Pennor, anteckningsböcker och an- som utgång så kunderna slipper trängas i dörren.
dra tillbehör är lite min grej, säger hon.
Något hon gärna vill slå ett slag för är läsecirkeln som Akademibokhandeln bedrivit i – Vi får vara förutseende hela tiden på tänk30 år, men som många har missat. Den heter bara risker vad gäller Covid, men det har gått
Låna & Läs och innebär att man får låna hem bra hittills. Det är sällan vi har behövt stoppa
och läsa ett antal nyutkomna böcker under ett kunder från att komma in för butiken är ganår och till sist får man behålla en, mot en för- ska stor och nu ännu luftigare sedan vi bytt ut
golvgondolerna, säger Lena.
månlig medlemsavgift.
Det märks att hon gillar sitt jobb, hon har
– Det är ett jättebra sätt att få tillgång till mycket energi och tycks vara på språng för att
böcker som nyligen givits ut, då det kan vara sortera bland hyllor eller svara på frågor. Lisvårt att få tag på dem annars. De tar ofta slut i kaså hennes kollegor.
– Det är alltid roligt att komma hit och
handeln och biblioteken har bara ett begränsat
antal så det kan bli lång väntan på att boken jobba. Man lär sig nåt nytt varje dag och vi
får mycket tips och kunskap tillbaka från våra
blir ledig för utlåning.
Bokrean som startade i dagarna har inne- kunder.
Jennifer Hajdic
burit en del problemlösning, då det bara får

Örgryte&HärlandaPosten
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Varmt välkomna

BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING
Akademibokhandeln
Apoteket
Beauty by Reale
Cykelkungen
Electromobil
Evanette
Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk
Fjällmans Begravning
Folktandvården
Fonus
Freja Blommor

(maxantal i butiken 18 pers)

Hjälpredan Rehabbutik

För mer information om årets Bokrea,
besök www.akademibokhandeln.se

ICA Supermarket
Kias Servering

–

AKADEMIBOKHANDELN OLSKROKEN
Redbergsvägen 12 | Tel. 031-84 45 70
www.akademibokhandeln.se

HjälpRedan har flyttat till Bondegatan 5!
Du hittar butiken runt hörnet från
Olskrokstorget, bredvid Kias servering.
Varmt välkommen in!
HJÄLPREDAN HJÄLPMEDELSBUTIK
Bondegatan 5 | Tel. 076 022 70 44
www.hjalpredan.se

Veckans erbjudanden

Oxﬁlé 100 g – serveras med valfri sås och potatis
Hälleﬂundra – med skirat smör, riven pepparrot & kokt potatis
Lunchpris: 79:- | Avhämtningpris 75:Ingår: Dagens soppa, samt kaffe.
Serveras kl. 11:30-14:30
Varmt välkomna!
LILLA RESTAURANGEN
031-21 14 04
www.lillarestaurangen.se

2021 års cyklar från Nishiki
hittar du hos oss!

Knit & Purl

Välkommen in till oss på Optikkällaren!

Erbjudande på bågar från William Morris!
Just nu har vi ett erbjudande där du får
500kr i rabatt på bågar från William
Morris. Uppdatera din look idag!
OPTIKKÄLLAREN
Redbergsvägen 17 | Tel. 031-19 84 70

Välkommentill Fiskbodarna!
Hel färsk laxsida
198:-/kg
Gäller 25-26-27/2 2021
KNIPPLA FISK
ASPERÖPOJKARNA
Tel. 031-21 15 12
Tel. 031-84 10 20

Slakthusets köttbod

OLSKROKEN SECOND HAND
Svenska Röda Korset
Hökegatan 32 | Tel: 0702-29 12 45

Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost
Myrorna
Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil
Närhälsan
Olskrokens Frukthall
Olskrokens Skrädderi
Olskrokens Spel och Tobak
Optikkällaren
Röda Korset

Vi har det fantastiska Texel Lam hos oss
– absolut något att testa till Påsk!
SLAKTHUSETS KÖTTBOD
Tel. 0735-028 351

Salong Klipp-1
Slakthusets Köttbod
Sushi Hem
Sweets’n Cigars

Sven-Eriks Blommor

Sven-Eriks Blommor

Vi har öppet som vanligt!

Syrien Kitchen & Café

SVEN ERIKS BLOMMOR
TEL. 0706-760 501

Tasty Bake

LETA EFTER
SYMBOLEN!

CYKELKUNGEN
Redbergsvägen 2, Göteborg | Tel. 031 184 300
www.cykelkungen.se

Halva priset på utvalda ytterplagg,
stövlar och vinteraccessoarer!

Lekextra

Stolsdynor
Ekologisk bomull

4 för 300:-

99:-/st

NORDISKA HEMTEXTIL
Redbergsvägen 15 | 031-707 55 30

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

STIKKAN PÅ SPÅRET

”Tänk att en skogsvandring
i solen kan göra så gott”
Häromdagen träffade jag på min gode
vän, Delsjökännaren, naturälskaren med
mera, Lars-Erik Säll, som lyriskt berättade om en nyligen avverkad lördagsvandring, som han gjort i Delsjöskogen.
Jag bad honom skriva ned några rader
om besöket i skogen, håll med om att
man blir inspirerad…

ter under året med kampanjnamnet – Luften
är fri. För att bli ytterligare inspirerad och få
tips på friluftsaktiviteter på vardagsbasis, kan
du följa instagramkontot @luftenarfri.nu eller
Facebooks-gruppen med namnet Luften är fri.
Jag läser på Naturvårdsverkets utmärkta
hemsida (naturvardsverket.se) bland annat
om att man kommer att ha olika månadsteman.
I april så är det ”Hela Sveriges Friluftsdag”
som gäller och då att hela Sverige behöver
en friluftsdag. Projektet hoppas att många
arbetsplatser deltar i eller arrangerar aktiviteter för sina anställda på friluftslivets dag den
29 april, eller att de erbjuder de anställda en
friluftsdag någon annan dag på året.
Det är inte datumet, som är det viktiga,
men att få igång friluftsdagar generellt.
Friluftsdagarna har varit ett mycket uppskattat och viktigt inslag i den svenska skolan.
Visst minns många av oss fina dagar ute
i naturen. Kanske blev det skridskoåkning,
eller lite längdskidor när Kung Bore hade
levererat det vita guldet.
Många av oss har nog prövat på orientering
där det gällde att leta rätt på kontrollerna eller
någon annan trevlig aktivitet tillsammans
med klasskamraterna.

E

n första vårkänning… Termometern visar minus tio grader. Den råa
göteborgsluften ackompanjerad av en
skoningslös nordostan har varit förhärskande i
ett par veckor. Jag tar mig upp till Bertilssons
stuga och fortsätter på stigarna upp mot Odensvaletjärn. Nordostan har givit upp. Allt är
stilla. I dag värmer faktiskt solen och på norra
stranden av tjärnet sitter ett par och njuter av
de livgivande solreflexerna i snön.
Själv fortsätter jag upp i bergen både utefter
stigen och i friterräng; tar sikte mot Bredaremossen och får strax en känsla av att befinna mig på
en norrländsk myr.
Under de fina vintrarna 2009-2010-2011
med djup snö var denna mosse målet för mina
skidturer.
Ett spår runt mossen skidades upp och sedan
gled jag runt-runt i många soltimmar.
I dag går jag i stället utan skidor, men med
stavar, mitt ute i den djupfrysta mossen och
njuter lika mycket av den sol, som glittrande i
snön, varslar om vår.
Från Bredaremossen tar jag mig tillbaka
nerför berget till Odensvaletjärn, går ut på isen
söderut i den 5 cm tjocka snön och njuter i fulla
drag av en värmande sol, innan jag vänder
tillbaka ner mot stugan.
Tänk att en skogsvandring i solen kan göra
så gott; kan smälta den iskalla göteborgsvintern;
kan fylla bröstet med förtröstan om att våren är
nära!!
Denna månad, inte minst med tanke på
ovanstående, vill jag gärna slå ett slag för
Naturvårdsverkets satsning på friluftslivets år
2021 under parollen – Luften är fri!

Några andra månadsteman, som passar
bra till årstiden, är till exempel:
H Maj: Friluftsliv i skyddad natur
H Juni: Äta ute
H Juli: Sova ute


Foto: Jonasbildfoto.com

Ett projekt som definitivt ligger rätt i tiden. befolkning ska vara ute mer under 2021 än
tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar om att
Redan nu, i dessa pandemitider, är det säkert
lyfta friluftslivet, att få många nya människor
många som valt att besöka olika naturområatt vara ute och att visa
den och det är säkerligen
PÅ SPÅRET
upp alla de många och fina
många som hittat nya
värden som friluftslivet har.
favoritställen i naturen.
med Stig Andersson
Det är många medaktöNaturvårdsverkets mål är – som håller koll på
rer, som arrangerar aktiviteatt tio procent av Sveriges friluftslivet för oss

Det här med att hitta ut till naturen är ju
extra lätt för oss, som har förmånen att ha
nära till många fina områden, där kanske Delsjöskogen toppar med alla fina möjligheter.
Men även hos våra grannar – Partille kommun – finns det massor av möjligheter, som
bjuder på bra upplevelser. Du hittar en hel del
på partille.se/friluftslivetsar.
Vi ses väl därute i naturen – välkommen ut
i friska luften!

Lars-Erik Säll.

SNAAART! Lars-Erik Säll - Delsjökännaren, naturälskande ser fram emot att vandra i skogarna runt Delsjarna.
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VILMA 3-SITS XL SOFFA

10.995:-

(534:-/mån*)

ORD.PRIS 14.300:-

STOR SOFFKAMPANJ
VÄLKOMMEN IN FÖR ATT SE ÄNNU FLER MED BRA ERBJUDANDEN!

VERONA BYGGBAR SOFFA

ZARA BÄDDSOFFA

15% RABATT

6.990:-

(355:-/mån*)

ORD.PRIS 12.990:-

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

10 - 18
10 - 16
11 - 16

TELEFON 031-51 95 50

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

TELEFON 0303-24 54 90

Erbjudanden gäller 12/2 - 1/3
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vid ett kreditköp på 10.000 kr betalar du 491 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden är alltid betalningsfri), då blir totalt
belopp att betala 11.285 kr. Uppläggningsavgift 595 kr och aviavgift 30 kr är inräknade i beloppet. Effektiv ränta 13,11 % (dec 2020) förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

Härlandabon Lea & the Loved
Ones har släppt albumet Letters
Den 19 februari släppte Lea & the Loved
Ones sitt andra album Letters. Lea som
är bandets frontfigur och låtskrivare har
grundat låtarna på en rad olika personliga brev som hon själv skrivit och mottagit genom åren.
Lea & The Loved Ones släppte sitt andra
album på skivbolaget PACAYA record. Bandet består av Christian Berg på piano, Johan
Bengtsson på bas, Maja Gravermoen Toresen
på fiol och Lea Sittler som är bandets frontfigur och låtskrivare. Låtarna grundar sig i en
rad olika brev som Härlanda-bon Lea själv har
skrivit eller mottagit genom åren, därav fick
albumet just namnet Letters. Låtarna klingar
fint i toner inspirerade av Joni Mitchell och
Stina Nordenstam.
Lea har själv alltid tyckt om den nostalgiska
och sentimentala känslan med brevskrivandet.
– Jag tycker om det analoga och jag har haft
turen att träffa människor som också tyckt om
att skriva brev. Det har varit flera åriga brevkontakter, där vissa tar slut och några fortsätter, säger Lea.

få ner några ord på ett blankt papper.
– När jag har något att skriva om så är det
väldigt enkelt, men det tar ofta lång tid mellan låtarna, det blir bara ett par stycken per år.
Nu när jag hade brev att utgå ifrån blev det
betydligt mycket lättare – då var det bara att
komma på en rad tillsammans med en melodi,
översätta vissa meningar och få in rim.
Hon menar också att det är viktigt att våga
visa upp sin musik för andra människor.
– Det är bara att spela och skriva, släppa
saker och visa den för andra människor. Det
händer mycket när man spelar upp något för
några personer och jag tror mycket på det kollektiva. Gör någon liten konsert eller spela på
stan, det har jag gjort väldigt många gånger
tidigare.

Lea Sittler.

Själva idéen om att omvandla brev till
låttexter växte fram en dag efter att hon hade
mottagit ett meddelande från hennes seglarvän
Dido. Lea träffade henne för första gången genom en gemensam vän i Amsterdam och de
blev snabbt bra vänner. När Lea skulle återvända hem igen behöll de kontakten via brev.
– Vi har haft brevkontakt nu i flera år och
hon har alltid inspirerat mig på olika sätt. En
dag skrev hon en så fin och poetisk text som
jag i stort sett kunde ta rakt av, säger hon.

En vän skrev om sin skrivkramp som inspirerade till ”the writers agony”, alltså en författares ångest, som också är namnet på den första
låten i albumet.
Breven resulterade i låtar som tillsammans
skapar någon slags resa genom filosofiska frågor, en författare med skrivkramp, en seglare
som bjuder med sin vän ut på havet och en
mammas 60-årskalas under ett fikonträd samt
en mer personlig kärleksförklaring till en bror
och syster.

En sommar 2019 åkte Lea till ett konstnärsresidens i Frankrike. Där satte hon sig ner med
brevhögen och läste igenom alla.
– Jag insåg att vissa brev lämpar sig väldigt bra för att omvandla till låttexter, det var
många inspirerande ord med mycket känslor.

Lea är född och uppvuxen i södra Tyskland
och kom till Sverige år 2009 när hon var 20 år
gammal. Hon har så länge hon kan minnas alltid haft ett intresse för musik och föddes mer
eller mindre in i en musikvärld.
– Min mammas familj är väldigt musikalisk

så det föll sig naturligt. När jag var fem år började jag spela piano och under mina senare år
skrev jag ut många låttexter och sjöng till dem.
Det kunde vara låtar så som A Natural Woman
eller Let It Be.
Hon fortsätter:
– Min mamma har haft många skivor som
har präglat min musiksmak, det var allt från
Bob Dylan, Beatles till Tracy Chapman och
Aretha Franklin.
Det skulle dock dröja ett tag till innan Lea
själv började skriva egna låttexter. När hon
kom till Sverige började hon studera på en
folkhögskola och där hade hon saxofon som
huvudinstrument. Enligt Lea är kreativiteten
och skrivandet inget som alltid faller sig naturligt. Ibland kan det ta lång tid innan det går att

Skivan Letters växte fram och skapades
på konstnärsplatsen Vrångsholmen i Tanumshede. Det är en plats som lockar många bildkonstnärer, konsthantverkare, författare och
musiker. Lea är en av dem som brukar bege
sig ut dit under sommaren, för att skriva, spela
och sammanställa musiken.
– Skivomslaget till albumet har en bild som
är tagen från det landskapet och man kan säga
att det speglar vår trygga konstnärshem. Det
är en inspirerande plats som klingar fint, med
fin akustik och mycket konst att ta del av. Jag
rekommenderar alla att besöka den platsen.
Något som Lea personligen tycker är tråkigt
i dessa tider är att inte kunna spela en releasekonsert live. Det var något som de i stället
fick göra online – men inom en snar framtid
hoppas hon på att få komma i väg på spelningar.
– Mitt projekt nu framöver handlar mer om
att kunna åka ut och spela, det saknar jag att
göra. Jag gillar den här intima känslan man får
av små lokala ställen. Det är helt underbart
och man träffar så många olika människor.
Sanna Puoskari

Härlanda kyrka bygger minecraftkyrka för gemenskap
En skalenlig kyrka i minecraftmiljö där
barn kan umgås och spela tryggt. Det har
nu blivit verklighet i Härlanda församling i Göteborg. I församlingens minecraftvärld handlar det om att bygga och
skapa, men också om att samarbeta i en
trygg gemenskap.
– Jag har sett andra församlingar ordna minecraftaktiviteter, men jag har faktiskt inte sett
någon församling bjuda in till en egen värld.
Att barnen kan få känna gemenskap i den här
världen är fantastiskt! säger Härlanda församlings pedagog Sofia Stensby, som ligger bakom
idén.
Församlingsherde Martin Lindblad håller
med:
– Det här blir ett sätt att aktivt umgås och
inte bara se någons ansikte på en skärm. Det
är en spännande idé att kunna vistas i kyrkan
trots restriktionerna, genom en avatar i ett
spel.
Det var efter julhelgerna som Sofia funderade över digitala alternativ till kyrkans stängda
barngrupper. Och när två barn i hennes närhet började spela Minecraft föddes idén om att
skapa en digital gemenskap i minecraft.
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Maps, vilket var till god hjälp. Härlanda kyrkas raka och strama linjer passade också väl in
i minecraftformatet.
Och intresset för minecraftkyrkan är redan
stort. Flera barn i åldrarna 7-12 år är inne och
spelar. Första uppdraget är att bygga ett eget
hus och varje vecka kommer ett nytt uppdrag.
Barnen som spelar måste vara kända och det är
juste spel som gäller i världen.

Under en helg byggde unga ledare en modell av Härlanda kyrka i Göteborg i dataspelet
Minecraft. Nu är det en trygg plats för barn som spelar, och som inte kan träffas p.g.a.
coronarestriktionerna.

– Kyrkan kan erbjuda en trygg spelvärld
som samtidigt går att koppla till den kristna

Härlanda kyrkas raka och strama linjer passar väl in i minecraftformatet. Det har redan
blivit ett populärt spel för barn i åldern 7-12
år, som ofta är inne och spelar.

värdegrunden, som att vara en bra medmänniska och en god förvaltare av skapelsen, menar hon.
Nybörjaren Sofia fick god draghjälp av unga
ledare i Härlanda församling. Under sammanlagt 58 timmar under en helg byggde de
kyrkan, bit för bit. Stort engagemang lades på
att få till en skalenlig kyrka med alla detaljer:
alltifrån ett innertak i fyra lager till predikstol
med uppslagen bibel och rätt design på vaktmästarens mixerbord. Lämpligt nog hade kyrkan nyligen fotograferats invändigt för Google

Örgryte&HärlandaPosten

– Både barnen och deras vårdnadshavare
måste godkänna vissa regler. I minecraftkyrkan lämnar man sina vapen i vapenhuset och
kyrkan är upplyst så att det inte ska finnas
några monster, s.k. mobs, innanför väggarna,
berättar Sofia.
De anställda och kyrkans unga ledare har en
roll att vara just ledare och förebilder i världen
och se till att ingen hamnar utanför. Även om
de vanliga grupperna kommer igång så småningom vill Sofia att minecraftkyrkan ska få
finnas som mötesplats så länge den är relevant.
– Jag tänker att ur kris föds utveckling. Nu
har vi haft ett år med kris – ska vi nu gå tillbaka till att göra exakt som förr, eller vågar vi
tänka utanför den berömda boxen? avslutar
Sofia.
ÖHP
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Ett stort urval av kläder och
skor från välkända varumärken som
Ett stort urval
av kläder
HUGO BOSS, GANT,
TIGER
OF och
SWEDEN, ETON
skor
från
välkända
varumärken
som STENSTRÖMS
OSCAR JACOBSON, POLO RALPH LAUREN,
NN07,
REPLAY,
MORRIS
M.FL.
HUGO
BOSS,
GANT, TIGER
OF SWEDEN,
ETON
OSCAR JACOBSON, POLO RALPH LAUREN, STENSTRÖMS
NN07, REPLAY, MORRIS M.FL.
Fredag 28/2 stänger vi kl. 14.00

ÖPPETTIDER
REAN:
för reaförberedelser.
LÖRDAG 27/2
kl. 10.00 - 17.00
SÖNDAG 28/2
kl. 11.00 - 17.00
MÅNDAG 1/3
kl. 10.00 - 19.00
ÖPPETTIDER REAN:

LÖRDAG 29/2kl. 10.00 - 17.00
SÖNDAG 1/3: kl. 11.00 - 17.00
MÅNDAG 2/3: kl. 10.00 - 19.00

1, ASKIM | HOLMENSHERR.SE
STORASTORA
ÅVÄGEN 1 ÅVÄGEN
ASKIM & KUNGSPORTSAVENYN
35 GÖTEBORG | HOLMENSHERR.SE

BETRAKTELESER

Jo du, flygplanet sköts ner, sa Evald
Det hade inte hänt sedan andra världskriget, men sedan tre veckor tillbaka
bevakas landsgränsen mellan Sverige och
Norge av militären. Även små grusvägar
hålls under uppsikt.
För en del år sedan satt min gamle
kompis Evald och jag på en bänk på
Lagerströmsplatsen, ett stenkast från
Olskrokstorget, och pratade i väntan på
en tredje person.
Evald berättade om gränsposteringen,
där han som ung ofta stått vakt i bohuslänska Vassbotten. Då var tyskarnas vakt
inom synhåll, i det ockuperade Norge.

särskilt kapitel: ”På en bergsknalle vid kaserngårdens södra del fanns uppställt en automatisk luftvärnskanon till skydd för mobiliseringen. När jag stod där på kaserngården och
hängde kastade jag plötsligt en blick emot
luftvärnstruppen. Jag såg då att kanonservicen
förde kanonröret fram och tillbaka som man
gör när man inriktar kanonen mot ett mål.”
33-årige advokat Ekstedt, 19-årige snickare
Evald och tusen andra mannar hörde plötsligt
ett skott och det tyska planet kom brummande över dem på cirka fyrahundra meters
höjd, alltså lägre än vid normalflygning.
Mobiliseringsofficeren skrek ”Ta skydd”, men
tyskarna sköt inte, utan piloten hade nog med
att manövrera sitt skottskadade plan.

E

gentligen pratade Evald rätt ofta
minnen från åren då Sverige hölls i
krigsberedskap. Det var roliga små
historier om kamrater och befäl men också
en del skarpa minnen. Innan han hamnade i
Vassbottens gränskompani hade han stått på
kaserngården i Uddevalla och sett det tyska
spaningsplanet bli nedskjutet av en svensk
luftvärnskanon.
Hade Evald än i dag varit livet så skulle han
i julas fyllt hundra. I vår bekantskapskrets
med vänner i skiftande åldrar finns många
stunder med Evald i berättartagen att minnas.
Men när radion nyligen uppgav hur militären
nu åter bevakar gränsen, även skogsvägar och
stigar över den, så mindes jag mest vad Evald
berättat om beredskapen.
Det var en vårdag 2006 vi satt och pratade
om saken. Men innan snacket riktigt gled in
på 1940 och kriget, berättade Evald om hur
Lagerströmsplatsen var kring 1980!
Förutom Stocks Frukt o Grönsaker präglades Lagerströmsplatsen då av stånden för
fiskhandlarna, det var Georg Hansson, Harry
Larsson med flera saltstänkta karlar, i tider då
Olskroken saknade ett egentligt torg.
I den mån karlarna inte bara var handlare
utan var ute med fiskebåtar, sköttes ruljangsen
i stånden av hustrur och döttrar eller av den
äldre generationen – kanske farmor och farfar.

TIO TAPPRA. Glade 19-årige militärkocken Evald Johansson (mysande närmast kameran)
och andra kvällslediga soldater i armétältet, 1940.

Just i närheten, i Bostadsrättsföreningen
Vädurens fastighet på Kobbarnas Vägs ”uddanummer-sida”, hängde i åratal en löjtnants
uniformskappa ”från kriget” synlig i en källarskrubb.
Evald kände till löjtnanten i fråga, då denne
också ingått i kompaniet i Vassbotten. Men
i vårsolen 1980 var löjtnanten inte längre i
livet utan omkommen i en trafikolycka redan
1958. Änkan som kommit att bo på Kobbarnas Väg ville ha uniformen väl synlig; den var
inte ens i genomskinligt plastfodral.

Det var en ganska ovanlig violett nyans hon
ville ha, i tider då det inte fanns datorer som
blandade ihop vilken färg man än önskade.
Men hellre än att åka runt på måfå och fråga i
färgbutiker kunde man ju ringa till några och
höra sig för.
Kerstin Dahl, som innehade Örgryte Färg
o Kemikalieaffär på Jakobsdalsgatan 17,
hade skaffat firman det enkla telefonnumret
404040. Dit ringde Evald och andra lätt. Och
jo då, där fanns den violetta nyansen. Och
målat blev det enligt änkans önskan.

Som ”civilist” var Evald Johansson
utbildad snickare, slipare och i första hand
murare, men det hindrade inte att han hjälpte
löjtnantsänkan måla om en vägg i köket.

Vem vet om en senare innehavare av lägenheten skulle tyckt om den ”svåra” nyansen på
köksväggen vid matbordet. Efter några år lät
hon dock tapetsera väggen, 70-talistiskt tidstypiskt med fototapet – Det välkända vanliga
motivet var lövskog i höstfägring.
Orsaken att Evald ofta var vid Lagerströmsplatsen var att hans gamla mor i några
decennier bodde där. Något extra kneg gjorde
han också i den lokal där Göteborgs Damfrisörklubb höll en del möten, på Kobbarnas
Väg 1 D.
Detta bör varit alldeles nära Arvidssons
Charkuterifabrik o Butik, varifrån han ofta
köpte kött och korv till sin mor eller hem till
sin egen familj (i Rambergsstaden).
Nåja, via prat om löjtnantsänkan – och
salig löjtnanten – var vi ju inne på ämnet
beredskap. 1940, året då Evald skulle fylla 20
blev han alltså med i ett gränskompani, där
man som vakt hade Norge och den motsvarande tyska vaktposteringen inom synhåll.

LEJONETS KAFFE. Skansen Lejonet på en kaffeburk efter kriget, då man inte längre drack
surrogat utan äntligen äkta vara.
Foto: Alice Radomska
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Kanonen fortsatte mullra. Piloten var
chanslös. Svenskarna såg det brinnande planet
i glidflykt ned åt regementets övningsplats
Sannerödskasen. En våldsam explosion och
eldslågor uppfattades.
De tyska ockupationstrupperna hade gått
in i Norge och Danmark den 9 april och
man hade vid det plötsliga intermezzot fem
dagar senare inte klart för sig ifall krig brutit
ut även i Sverige. Man lämnade för säkerhets
skull kaserngården, förflyttade sig till skogs
och fortsatte uttagningen där. Evald hade
dock precis hunnit bli uttagen till kock innan
skjutandet börjat.
Mot kvällen meddelade Radiotjänst (som
statliga Sveriges Radio då hette) att ett tyskt
flygplan hade kommit ur kurs, kolliderat med
en bergvägg och dess besättning omkommit
i olyckan.
Några tusen vittnen fanns dock till
nedskjutningen, det var inte bara soldaterna
utan också folk på stadens gator och folk som
just kommit ut ur kyrkan efter högmässan.
Och inte kunde tyskarna navigerat så fel.
Inte kunde piloten undgått märka att det var
Uddevalla stad han flugit in över – tre mil
innanför svenska territorialgränsen(!).
Nej, man spanade för att se om Sverige i
sin mobilisering skulle följa sin kända strategi
att bara ”noga följa utvecklingen”.
Jo, uppe i Vassbotten där vid gränsen blev
det mycket soldatliv för Evald och vakthållning med vapen i hand, även om hans
huvudsyssla var att med kolleger laga mat
åt mannarna, även ha en del uppdrag på officersmässen, som att fixa till smörgåsar och
kaffe kvällstid.

Han hade många anekdoter att berätta. De
ryms inte här i krönikan i dag. Men soldaterna kände till mycket om varandras liv, de
berättade om hustrur, flickvänner och om
intressen, vilket för Evalds del var motorcyklar och fotboll. Jo, det pratades friskt vid
kaminerna i militärtälten.
Att just vid Lagerströmsplatsen och
Kobbarnas Väg prata om svunna dagars
beredskap, som ägt rum långt innan jag födFörst hade svenska trupperna samlats i
des, kändes så verkligt eftersom Evald hade
Uddevalla. Det var där som man stått uppställda på kaserngården för uttagning till olika upplevt det. Och från Kobbarnas Väg ser
kompanier, söndagen den 14 april, och fått se man ju så tydligt Skansen Lejonet, där vakter
i avsevärt äldre tider, för trehundra år sedan,
det tyska spionplanet bli nedskjutet.
Eftersom jag före en bokutgivning för tjugo bevakade vägen från Olskroken in åt staden.
Från en te & kaffebutik på Kobbarnäs
år sedan flera gånger korrekturläste advokat
Väg köpte en bekant till mig en gång den
C. G. Ekstedts memoarer ”Glimtar från
plåtiga fyrkantiga kaffeföregående sekel” (Hellevi
burk – Mauritz Kaffe – vars
Förlag), kände jag till hän- BETRAKTELSER
huvudmotiv är Skansen
delsen som Evald berättade av Alice Radomska
– författare
Lejonet på ett foto från
för mig.
och konstnär
1900-talets början.
C. G. Ekstedt skrev i ett
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Nära dig genom
hela livet.
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.

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

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

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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Nu vaknar vårkänslorna
– möt de senaste
trenderna hos oss
Vi följer såklart myndigheternas krav gällande Covid-19.
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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”
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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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Anna Wilund på Femkampsgatan
9 i Göteborg
4 Olof Althin på Träringen 20
i Göteborg
4 Tommy Månevik på Daltorpsgatan
45 B i Göteborg
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Vaccinera dej hos
Närhälsan
Olskroken
Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
– din kompletta
Gamlestadsvägen 4. B15
Vaccinationscentral
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Helger 10.00–22.00
narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral
Vi finns
på Redbergsvägen 6, mellan
spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan.
031-345 04 00

Vårstädning på kyrkogårdarna
Den 8 mars börjar vi göra vårfint på Göteborgs alla kyrkogårdar.

Vi tar bort granris, annat organiskt material och utbrunna ljus från samtliga
Den 15 april byt
gravar. Detta gör vi för allas trivsel. Vill du spara något du lagt på graven
Västra Götaland
rekommenderar vi att du tar hem det innan städningen påbörjas.
Personliga saker och prydnader som inte går att kompostera lämnas kvar
och är gravrättsinnehavarens ansvar.
Sök info om gravplats och/eller beställ gravskötsel via svenskagravar.se
eller kontakta Gravskötselexpeditionen, tel 031-731 80 80 knappval 1.

Tack för ditt förtroende!
www.svenskakyrkan.se/gbs
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GREENGATE STRÖMSHAGE • BUKOWSKI • ALTERHEDENS • MILJÖGÅRDEN

Sävedalens Gårdscafé
Inredning & Presenter

FRUKOST | FIKA | LUNCH

Nu med
fullt RUTavdrag!

TE (65 g)
49:-/st
Ord.pris 99:-

Vi beskär fruktträd!
HANTVERK • FÖNSTERPUTSNING
STÄDNING • ... OCH MYCKET MER

TOKIGA
FÅGLAR
239:-/st
50 cm höga

Göteborgsvägen 85 i Sävedalen • 031 361 44 20
Måndag-Fredag 8-16 • Lördagar 11-15

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

Köper – Säljer – renoverar Mattor
VÄRLDENS STÖRSTA HANDBOLLSKLUBB
FYLLER 70-ÅR UTAN MÖJLIGHET TILL
PUBLIK ELLER FÖDELSEDAGSKALAS

Före fransning

HJÄLP OSS ATT FORTSÄTTA
STÖTTA VÅRA BARNS FRAMTID

efter
fransning

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

”Bästa mattaffären!”
Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
NR 2 • februari 2021
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EKONOMISKT

Uppskovsräntan borta men amorteringskravet
gör comeback – påverkas din bostadsekonomi?
För att öka rörligheten på bostadsmarknaden slopas räntan på uppskov och för
att minska hushållens skulder återinförs
sannolikt amorteringskravet i höst.
Politiska beslut påverkar bolånetagarnas
ekonomi och det gäller att hänga med i
besluten.

bli mer villiga att göra det. Om den politiska
ambitionen att öka rörligheten infrias återstår
att se. Förmodligen ska man inte förvänta sig
några stora förändringar eftersom själva vinstskatten är lika hög som tidigare. Förändringen gör det bara billigare att skjuta upp den.

För ett enskilt hushåll som har ett uppskov
innebär den slopade skatten sparade pengar.
en som säljer sin bostad med vinst
Den årliga skatten uppgick till ungefär
behöver som bekant betala skatt
5 000 kronor per miljon man
på den vinsten. Skatten
hade i uppskov och det är
uppgår numera till 22 propengar man nu slipper
cent av vinsten. Under
betala. Förändringen
vissa förutsättningar
innebär också att
kan säljaren välja
vissa hushåll kan
att skjuta upp
fundera på att
skatten i
begära uppskov
stället för att
– både företagets och din privata
i efterhand.
betala den på
Eftersom
en gång. Det
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
staten hade
är det som
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
satt en relativt
kallas uppskov.
eller 031-62 28 90. Välkommen!
hög ränta på
Den som har
uppskoven valde
ett uppskov kan
många att i stället
sägas ha ett lån
betala sin vinstskatt
hos staten och de
direkt. Det var i de
senaste åren har man
flesta fall lönsamt även
fått betala ränta för det
om man behövde ta ett banklånet. Nu tas den räntan bort
lån för att göra det. Men eftersom
och det blir gratis att ha ett uppskov.
det går att ompröva deklarationer upp till 5
Åtgärden är en del av det januariavtal som
år tillbaka i tiden finns nu möjlighet för den
regeringen ingått med Centern och Libesom sålt en bostad och betalat sin vinstskatt,
ralerna och syftet är att öka rörligheten på
att gå tillbaks och i stället begära uppskov i
bostadsmarknaden. Tanken är att om det blir
efterhand. Då kan man få tillbaka den inbebilligare för hushållen att byta bostad ska de

D

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

talda vinstskatten och i stället (om förutsättningarna är uppfyllda) få ett uppskov. Det är
i första hand lönsamt för den som kan
använda de återbetalda pengarna
till att lösa ett annat lån. Då
kan man i bästa fall byta
ett dyrt lån (kanske
ett konsumtionslån
med hög ränta) mot
ett räntefritt lån hos
staten. Men det är
inte något för alla
och man får vara noga
om det ska göras. En
omprövning kan medföra
andra skatteeffekter det året
omprövningen sker och man
behöver betala uppskovsränta för de
år som gått från omprövningsåret till 2020.
För den som är intresserad finns information
på skatteverkets hemsida.

men det mesta tyder dock på att amorteringskravet återinförs som planerat den 1
september 2021. Finansinspektionen
har den senaste tiden pekat på
att både bostadspriserna
och hushållens skulder
fortsatt att öka och
menar att det är viktigt
att amorteringskravet
finns på plats. För den
som valt att använda
sig av amorteringsuppehållet (runt 200 000
personer) kan återinförandet bli kännbart. De
allra flesta har dock valt att
inte använda lättnaden, utan
har fortsatt amortera som vanligt.

Uppskovsräntan och amorteringskravet är
viktiga i sig men de påminner oss också om
att bostadsekonomin ständigt påverkas och
förändras. Förutom skiftande marknadsförutEn annan regeländring som väntas under
sättningar har politiska beslut stor betydelse.
året handlar om amorteringskravet. FinansSom bostadsägare och låntagare gäller det
inspektionen lättade på amorteringskravet
både att ha marginaler för dessa förändringar
som ett led i bekämpningen av pandemins
och att hänga med i de förändrade förutsättekonomiska effekter och tillät under en
ningarna. Ett regelbundet sparande, en sund
period bankerna att ge amorteringsuppehåll
amorteringskultur och en blandning av rörlig
till de låntagare som så önskade. Undantaget
och bunden ränta på dina lån, skapar margisträcker sig till den sista augusti i år och det
naler i din privatekonomi.
har funnits en diskussion
EKONOMISKT
Och att följa de politiska
om det ska förlängas eller
med Antonio Latoracca
besluten och regeländringom amorteringskravet
arna – det hjälps vi åt
kanske ska slopas helt. Det – kontorschef
med!
är för tidigt att säga säkert på SEB i Örgryte

KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se
4 Läs mer på www.sanktpauli.se
4 Öppen kyrka ons-tor 13-17

Örgryte pastorat
4 Välkommen att ta del av våra gudstjänster digitalt. Du är
också välkommen in i våra kyrkor när de är öppna för en stunds
stillhet och värme i vardagen.
4 Tider och mer om övrig verksamhet hittar du på: www.
svenskakyrkan.se/orgryte

Skårs kyrka
4 Livesänder varannan söndag kl 11 via www.facebook.
com/orgryteforsamling
4 Öppen kyrka: ons 12-16 och sön 12-15

Björkekärrs kyrka

Örgryte gamla kyrka

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

4 Öppen kyrka: mån-fre 09-16, sön 10-16. Öppettiderna är
med reservation för stängning vid bl.a begravning.

4 Öppen kyrka: tor 14.30-16. Själaringning och tacksägelse
kl 15

Härlanda kyrka
4 Gudstjänst söndagar kl 11 på www.facebook.com/harlanda-forsamling
4 På webbsidan finns info om när det är kyrkkaffe digitalt via
zoomlänk

Sankt Pauli kyrka
4 Direktsänd högmässa söndag kl 11 på webben och i närradion (endast ljud) och på Youtube.
4 Vi direktsänder ochkså lunchmusik på ons kl 12 samt musikgudstjänster vissa sön kl 18.

4 Livesänder varannan söndag kl 11 och
Reflexmässa torsdagar kl 18 via www.facebook.com/orgryteforsamling
4 Öppen kyrka: sön 12-15

Örgryte nya kyrka

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

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00
Centrum
Härlanda
20

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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Vi fortsätter att fira
gudstjänst i våra församlingar
Den allvarliga smittspridningen och de stränga restriktionerna
för offentliga sammankomster som nu gäller innebär att vi i
nuläget inte samlar människor fysiskt till gudstjänster i våra
församlingar. Det är med djup smärta vi ser att detta troligen
kommer att fortsätta ytterligare en tid. Men vi måste alla göra
allt vi kan för att få ned den smittspridning som för många leder
till sjukdom, lidande och död.
Men klockringningen, bönen, läsandet av Guds ord och
lovsången upphör inte! Vid de tider församlingen normalt firar
gudstjänst sänds gudstjänsten digitalt via olika kanaler som du
hittar på hemsidan. Om gudstjänsten inte sänds digitalt, kommer några få personer att samlas till en enkel andakt. Detta
får vara ett tecken på att gudstjänstlivet fortgår, om än på helt
annat sätt. Se det gärna som en inbjudan att själv delta från ditt
hem – läsa någon av söndagens texter, samtala med någon om
du inte är ensam, sjunga en psalm och be till Gud. Så får vi dela
trons gemenskap med varandra, även om vi inte kan vara samlade på samma ställe. För dig som önskar fira nattvard hänvisar
jag till det som står skrivet hemsidan under Nattvardsfirande
under pandemin.
Martin Lindh, kyrkoherde i Örgryte pastorat

Fasteaktionen 2021
Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande
situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver
också att vi hjälper varandra.
Under de månader som coronapandemin har pågått har Act
Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att
åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att
människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till
flyktingläger och att våld i hemmen ökar.
De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de
som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till
varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta
personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när
överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt
och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och handsprit
för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor som
bor i fattiga områden eller i flyktingläger.
De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets
fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av
coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och
ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med
partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.
De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer
hållbara, demokratiska inkluderande och bättre rustade än
tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det. Din
gåva räddar liv!

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

pastorsexpeditionen 031-731 80 40
herrgårdsgatan 2 (vid örgryte nya kyrka)
må-fr 09.00-12.00, 12.30-16.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/orgryte

Digitala nedslag
i vår verksamhet
Här är några digitala verksamheter
som är igång i fastetid.
Under samma
himmel
Gemenskap
digitalt i Örgryte
församling
Korta föredrag,
Zoomfika och Livsloppet.
Härlanda körers
körfasta
Lördagar 18.00
på församlingens
Facebook och pastoratets Youtube.
Läs på hemsidan om vad
mer som händer under fasteperioden i
våra församlingar!

Kyrkkaffe på Zoom
Det finns möjlighet
att sitta kvar efter
gudstjänst och
drick kaffe ihop fast på distans. Läs
under Kyrkfönstret
vilka församlingar som
har kyrkkaffe på Zoom.
Digital lunchmusik i
Sankt Pauli kyrka
Lyssna till musik
onsdagar kl 12.0012.15 med församlingens musiker.
Härlanda kyrka byggd i
Minecraft. Här finns
möjlighet för barn
7-12 år att besöka
en digital kyrka.
Läs mer på Härlanda
församlings webbsida.

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

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Varmt välkommen
att boka en professionell
behandling hos mig!
Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

Örgryte&Härlanda
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Fröken Rut Städ

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

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

annons@ohposten.se

Alexandra:

Det sägs att vi är som vi tänker. Om
någon skulle fråga dig hur din dag varit,
eller hur du mår, vad skulle du svara?
Skulle du automatiskt börja tänka på alla
slags utmaningar som kommit i din väg,
eller skulle du räkna upp för ditt inre allt
det fina du har, är och gör – och sedan
berätta om det? I vilken riktning går dina
tankar per automatik?

O

m vi ständigt tänker på allt som
fattas, allt som inte går som vi tänkt
eller allt som vi saknar … vem är vi
då? Och om vi ständigt ser det vi faktiskt har,
det som fungerar och det som fyller oss med
glädje … vem är vi då?
Jag hörde nyligen den bekanta berättelsen
om den gamle cherokeeindianen som samtalade med sitt barnbarn. Det finns två vargar,
berättade han, den ena vildsint och full av
bitterhet, skuld, skam, avund och självmedlidande, den andra godhjärtad och full av
vänlighet, kärlek, hopp, ödmjukhet och medkänsla. Dessa två utkämpar en ständig strid
och båda finns inom oss. Barnbarnet tittade
upp på den vise gamle mannen och frågade:
Men vem vinner då? Den gamle svarade: Den
du matar mest!
Vilken matar du? Vart går dina tankar per
automatik? De automatiska tankarna är som
den stora elefanten inom dig. När en elefant
väl fått ut sin riktning går den stadigt åt det
hållet. Vad hjälper det att myran (läs motiverade och sporadiska självhjälpstankar) på
elefantens rygg pekar näsan åt ett annat håll.
Elefanten kommer fortsätta dit den är på väg.
Hemligheten är att styra din inre elefant åt
det håll som ger dig glädje. Det som styr den
är vår attityd.
22

Foto: Leslie van Veenhuyzen

Din inre elefant

skönheten inom sig själva och skönheten runt
omkring sig.
Jag är den första att erkänna att det är lättare sagt än gjort att förändra sin attityd. Men
om din nuvarande attityd sänker dig, vad har
du då att förlora på att försöka ändra den?

Här är några förslag på övningar du kan
prova på.
H 1. Träna dig i att se skönhet runt omkring
dig. Se vad du ser, hör vad du hör och känn
efter hur det får dig att känna. Uppmärksamma allt det här genom att skriva ner det
du sett.
H 2. Träna dig i att se skönheten inom dig
själv. Och sluta upp med att jämföra dig
själv med andra. Vi har alla genomlevt olika
saker som format oss till den vi är och det är
kombinationen av goda och dåliga egenskaper som får oss att bli oss själva. T.o.m. våra
dåliga sidor har sin egen styrka. Vi behöver
bara upptäcka dem. Öva dig i att se saker du
tycker om hos dig själv, dina talanger, förmågor och din personlighet. Skriv ner det du
lägger märke till. Skriv kanske ett brev till dig
själv där du uttrycker de saker du uppskattar
Attityder är inlärda mönster. Vi föds inte
hos dig själv.
med den ena eller andra attityden, utan den
H 3. Träna dig i att först ta fram det goda
attityd vi har, har vi vid något tillfälle valt att
som hänt dig under dagen och skriv ner
ha. Det finns människor som inte hör till det
vackra folket, eller äger en massa eller ens kan minst tre av dessa. Givetvis kommer du att
stöta på dagliga utmaningar, men de behöver
så särskilt mycket, men de kan ha en attityd
inte vara de första du tänker på när du går
som skänker dem en inre frid och glädje bara
igenom din dag eller nästa gång någon frågar
genom att se sitt liv som ett gott liv.
De uppskattar det de har och accepterar sig hur din dag har varit.
Och vill du att elefanten ska byta håll, gör
själva som de är.
dessa övningar åtminstone
De är inte lyckliga och
LIVSCOACHEN
en månad och se sedan i
tillfreds bara för att deras
vilken riktning dina tankar
liv är problemfritt eller de Alexandra Tittus
– din personliga
går alldeles av sig själva.
själva är felfria, utan de
strateg och bollplank
Allt gott!
har helt enkelt upptäckt
Örgryte&HärlandaPosten

Små vänner
behöver vuxna
kamrater.

Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr, eller gåva.
Pg 90 15 04-1
NR 2 • februari 2021

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER

Delikatesstallrik

GÅ IN PÅ

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

VARLDENSBARN.SE

REDBERGSGÅRDENS

KONDITORI

annons@ohposten.se

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

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

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!

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.

Club Singelton

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

Marie Jerkstrands

FOTO: JESPER ANHEDE

PÅ GÅNG

99:-

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

SPF Seniorerna Örgryte

Trött på vänta för attINOM
få en tandläkartid?
AKUTTANDVÅRD
24 TIMMAR

AKUTTANDVÅRD INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

4 Välkommen att spela bridge med Club
MIK-Knuten
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
Människan i Kålltorp och Härlanda
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar
frivilligcentral/Knuten,
Råstensgatan 4
kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, DagTel:
21
12
54
Vi bjuder dig
center. Vi har ingen partnergaranti men ring
www.kalltorp.info/mik-knuten Tandblekning
25 – 29 år som inte
vår tävlingsledare Janne så kanske han kan
Vi bjuder dig
varit hos tandläkare
– nu endast
hänvisa till ledig spelare.
Örgryte-Härlandas
Tandblekning
på två år på en gratis
Tel.
0706 756 632
25 – 29Träffpunkter
år som inte 1.995 kronor!
till ett
gotttandläkare
liv på äldre dar
undersökning!
varit
hos
– nu endastVälkommen
Frivilligcentralen Pärlan
– i gemenskap med andra!
på två år på en gratis
1.995 kronor!
4 Ekparkens träffpunkt
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se
Lillekullegatan 23undersökning!
031-365 60 22
PRO Kålltorp
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Lundens träffpunkt
4 Möte kl 11.00 med underhållning och inforKaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
DanskaPRIMÄRTANDVÅRDEN
vägen 61 A 031-365 64 27
mation tisdagar jämna veckor.
träffpunkt
Info Erik Jones 0704-78 50 36 4 Björkekärrs
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25
SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR

Akuttandvård – boka online eller ring!

Akuttandvård – boka online eller ring!

PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
OBS! På gund av coronapandemin är
4 Kontakta dina vänner och gå spela boule
ÖPPETTIDER
Mån
–19 Fre:programmen
8 –16 Lör:
– 15
på vår boulebana
som–ärtor:
öppen7:30
hela dagarna
osäkra10
– kolla
gärna först!

www.primartandvarden.se

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

Salong Nicole
Sofiagatan 6

Han

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

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA

Här
finns
gott
om Pplatser!

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!
NR 2 • februari 2021

varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS
UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE

399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher
Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15
www.primartandvarden.se

Örgryte&HärlandaPosten
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Nybyggda bostäder
i Kålltorp!
Boka din bostad på brftrakronan.se

ETT LEVANDE KVARTER I STAN
Med lägenheter som ger luft under vingarna gör vi nu plats åt dig, som vill bo centralt, bekvämt
och bekymmersfritt. I grönskande läge förbereder F O Peterson & Söner Byggnads AB nu för ett
8 våningar högt flerfamiljshus i trä, uppfört på kullen bland trädkronor, och i anslutning till
Renströmska parken. Här hittar du bostäder med utsikt, tilltagen takhöjd, grön uteplats och dubbla
balkonger. Huset byggs i genuin kvartersmiljö i Östra Kålltorp, en kvart från centrala Göteborg.

INTRESSERAD? BOKA DIN BOSTAD REDAN IDAG!
Läs mer om Brf Träkronan och boka på brftrakronan.se eller via QR-koden.
Har du några frågor om lägenheterna eller försäljningsprocessen kontakta ansvariga mäklare på
Svensk Fastighetsförmedling | Jakob Larén, tel: 0708-20 54 62 eller Lovisa Wiklund, tel: 0723-88 53 34

i samarbete med

FÖRSÄLJNING
PÅGÅR!

