BYGGER & SKAPAR
ALLT FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

Att vara noggrann och hålla hög kvalité från start till mål är en självklarhet.
För mig handlar det inte bara om att leverera en slutfärdig produkt som kunden
är nöjd med utan jag vill leverera en tjänst som uppfyller och helst överträffar
kundens behov och förväntningar.

JONAS HELLQVIST, SNICKARE
Tel: 0708- 99 28 28 | E-post: info@2828bygg.se | www.2828bygg.se
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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

Låt inte ett synfel
hindra ditt barn från
att upptäcka världen!
Närsynthet hos barn är inte bara ett problem idag, det kan
även bli ett hälsoproblem i framtiden. Nu finns MiSight® 1
day kontaktlinser som är utvecklade för barn och bromsar i
genomsnitt utvecklingen av närsynthet med 59 %.1

n – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15

ng!

5037

www.primartandvarden.se

Vi på Carlbergs är specialister på barn och kontaktlinser.
Kom in till oss för en synundersökning och ta reda på
vad det finns för alternativ för just ditt barn.

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

1. Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight® Lenses for Myopia
Control. Optom Vis Sci 2019;96:556–567. Over a 3 year period, MiSight® 1 day reduced
myopia progression on average by 59 % compared to a single vision contact lens.

Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!

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

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

www.primartandvarden.se

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets och din privata
Kom
till oss på St Sigfridshos
Plan.påDu kan också
Bokainrådgivningsmöte
Avenyn
kontakta5011@seb.se
boka
rådgivningsmöte
på kontakta5019@seb.se
eller031-62
031-62
eller
2824
90.55
Välkommen!

provträna
gratis en vecka

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

scanna för
mer info

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Vi erbjuder alltid nya
medlemmar en fri provvecka
på valfri Nordic Wellness 1 gång/år
under bemannade öppettider.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Kvalitet, service
och omtanke

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

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Glayol
Salong

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

En skön salong för skönhet
– även brudhåruppsättning och makeup!
Måndagar–Fredagar 10–18 | Lördagar 10–14 – VÄLKOMNA!

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
salong.glayol
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Ö
Härlanda
annons@ohposten.se

Lokaltidningen
i Örgryte och Härlanda
nr 2 • februari 2022
Ansvarig utgivare
Helene Fasth
0701–47 39 10
helene@ohposten.se
Redaktör
Attila Hein
070–228 27 36
attila@athemedia.se
Annons/Marknad
Helene Fasth
0701–47 39 10
helene
@ohposten.se
Annonsmaterial
Attila Hein
070–228 27 36
Digitalt (max 20 MB) till:
attila@athemedia.se
Distribution
Posten
Tryck
Tryckeri AB

Utgivningsplan
Varje månad (förutom juli)

ÖHP 2022
Sista
Utg.
mtrl.dag dag

Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Tor 17
Tor 14
Tor 12
Tor 9
–
Tor 18
Tor 15
Fre 14
Fre 12
Fre 2

Mån 28
Ons 27
Mån 23
Mån 20
–
Mån 29
Mån 26
Ons 26
Ons 23
Ons 14

HHH
Redaktionellt material (text/bild)
generellt 2–3 dagar innan sista
materialdag för annons.
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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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MATCHVINNARE PÅ PLATS. FC Kålltorp har dragit igång säsongen och för nyförvärvet Linus Ohlsson presenterade sig rejält med sina två mål och
en målgivande passning i säsongspremiären som var en träningsmatch mot division 6-kollegan Gunnared där Kållered vann med 4–0 (3–0).


Foto: Privat

Succédebut av Kålltorps
nyförvärv Linus Ohlsson
FC Kålltorp laddar för säsongen. Med ett
tungt nyförvärv som levererade direkt. Två
mål och en assist blev det för Linus Ohlsson
i debuten.

Säsongspremiären är genomförd. 4–0 (3–0) slutade träningsmatchen mot division 6-kollegan
Gunnared. Stor matchvinnare blev Linus Ohlsson, ny för året. Med över 100 seriematcher i Qviding FIF är det en erfaren spelare och en rejäl förstärkning som FC Kålltorp lyckats knyta till sig.

Klart tränare Tomas Bratt är nöjd:
Med insatsen och värvningen.
– Vi gör en riktigt bra första halvlek som lovar
väldigt gott inför säsongen. I Linus har vi fått en
mycket välskolad spelare som kommer att bli oerhört värdefull för oss, det visade han omgående.
Övriga mål gjordes av Philip Bringestedt och
Oliver Strige.
Den nybildade klubben, som under sin första
säsong vann division 7, har även klart med ytterligare ett väletablerat namn. Adam Eriksson, med

Örgryte&HärlandaPosten

förflutet i bland annat Gais, Norrby och Utsikten,
är klar för FCK.
– Vi är naturligtvis väldigt glada över att även
Adam valt att komma till oss. Tillsammans med
Linus är det två högklassiga nyförvärv vi fått till
en redan stark trupp i övrigt. Det ska bli spännande att se hur vi står oss i sexan, säger BrattNärmast väntar tävlingspremiär i form av cupspel. FC Kålltorp går in i Östra Cupen där Kortedala IF (lördag 26 februari) och Jonsereds IF (2
mars) står för motståndet.
ÖHP
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apoteksgruppen.se

Erbjudandet gäller frånr 24 februari till 23 mars 2022

Vårkänslor!
Tulpaner 10-pack

79:-

/bunten

Massor av vårlökar

39:-

/st

Blanda 3 för 100:Det går även bra att ringa till butiken på
031-19 50 50 för att förboka er bukett eller
för att beställa utkörning inom Göteborg!

Redbergsgårdens Blommor

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

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

Mån-Fre kl. 08-19 • Lör kl. 10-15 • Sön kl. 11-15

SKANÖR-FALSTERBO

ÅRE

Varmt välkomna till oss!

Topprenoverat radhus
i Stora Gårda - Sålt.

BÅSTAD

Vill du också sälja ditt hem
med branschens starkaste
marknadsföring?

Varmt välkommen.

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

HELSINGBORG

Magnus Helin. 0739-82 80 39.
magnus.h@sothebysrealty.se

© 2022 Skeppsholmen Sotheby’s International Realty
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Tiden går fort, man blir förvånad,
redan årets andra månad,
vad kommer att hända, och vad har hänt
och vad tycker ni skall komma på pränt ?
OS i Peking har varit i centrum: Var har Du
bott under OS?
– Jo, jag fick KINESA hos en bekant!
– Var det dyrt att bo hos honom?
– Nej, det kostade CHI KO SING!
– Blev det mycket rök när OS-elden tändes?
– Ja, mycket OS-OS i OS!
HHH
Vår nye skridskomästare kan börja bygga fartyg ty han har så goda VARV-tider .
– Skall han börja simma?
– Ja, NILS FANN DER POOL!
HHH
En slalomåkare får inte bli PORT-förbjuden
men han måste ha goda utförsgåvor!
HHH
Slalomåkaren tittade på klockan och åkte UR!
HHH
Skidskyttarna fick skjuta på starten!
HHH
I slalombacken firade Frankrike en för tidig
jul. Segrarens namn: NOEL!
HHH
Kärnkraftfrågan: Kan utbränt kärnavfall
lagras på en STRANDHÄLL?
– Ja, i 100.000 år!
Räknas en äppelskrott som KÄRN-avfall?
HHH
En hel vecka vinter/sportlov: Vad säger eleven
i dansskolan till sin fröken?
– Fröken, får jag LOV?
HHH
– I ÅR E’re ÅRE som gäller. Vi åker dit en
gång om ÅRE. Det vill säga JÄMT!
– Jaså, det förvånar mej STORLIEN!
HHH
Angående Statsrådens höjda löner till
145.000:- per månad: Inte visste jag att STATEN HADE RÅD!
HHH
Måste man stanna hemma med alla RES-triktioner?
HHH
– Blir det snö i slutet av månaden?
– Ja, jag köpte 1 1/2 liter mjölk och på förpackningen stod texten: BÄST FÖRE 25 februari!
HHH
Nerlagt projekt vid Korsvägen: Det blir ingen
UT-STÄLLNING med EVIG ANSTÄLLNING på grund av FEL INSTÄLLNING!
HHH
Tror Du fiskarna i Universeum HAJAR när
det skall sprängas för Västlänken? Det vore ett
UNDER!

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

n
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8
s
inkl. mmom
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ink

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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Möt en kulinarisk nyhet på St Sigfrids plan där Amanda Frändesjö numera driver Sigfrids Bageri – Bistro – Bar. Eller som bår
humorprofessor, Anders Nielsen skrev när han upptäckte nykomlingen: ”Restaurangen vid Sankt Sigfridsplan är nyöppnad och ligger intill
SE-banken. Den heter Sigfrids. Jag har ett bättre namnförslag: BANK O MAT!
Foto: Privat

Sigfrids – mat på alla plan
Från nybakat surdegsbröd till färskaste
ostron. Där emellan kanelbullar, köttbullemackor eller en god soppa. Nyöppnade
Sigfrids erbjuder något i allas smak.

inspirerats av nordisk tjugotalsklassicism och
erbjuder allt från smörrebröd, frasig croissant,
nyrostat kaffe till vällagrade ostar. Hos oss kan
du äta en smarrig frukost, diskutera livet över
en vällagad lunch och sörpla ostron i goda
Väggarna pryds av foton på såväl Bob Dylan vänners lag när dag övergår i kväll.”
Så presenterar sig Sigfrids Bageri – Bistro –
som Evert Taube. I behaglig volym låter David
Bowie sin karaktäristiska stämma underhålla Bar, granne med Fiori Blommor & Inredning
vid Sankt Sigfrids Plan. Det som tidigare var
gäster och kunder.
En del dricker en kopp nyrostat kaffe till sin lägenheter är sedan några veckor tillbaka en
gräddiga semla. Andra betalar för det nyba- kulinarisk nyhet i vårt område där det finns
kade brödet som tas med hem. Pizzan är också ett stort utbud på två våningar.
– Vi vill uppfattas som folkliga, klassiska
populär att döma av många förfrågningSTÖTT
och väldigt breda i vårt utbud. Dessutar. A la carte-menyn meddelar att det
A
om med råvaror som kommer härifrån
finns exempelvis Toast Skagen, skal- din lo
k
a
la Västkusten. Utöver matupplevelser vill
djur från Västkusten eller långbakad han
dlare dessutom kunna bjuda på jazzkvällar,
fläsksida att beställa för den och de
konstaftnar och vinprovningar. Helt ensom vill sitta ner i 1920-talsbyggnaden
kelt bli en mötesplats här i stadsdelen, säger
”Sigfrids är vardagslyx i en genuin hemma-hos-miljö. En familjär och gästvänlig kvar- Amanda Frändesjö, som driver Sigfrids.
Hon sköter samtidigt det operativa med allt
terskrog för alla. I färg, form och känsla har vi

vad det innebär av att servera, ta upp bokningar, sköta kontakten med köket och stå bakom
kassan. Systern Elin tar samtidigt hand om delar av det administrativa.
– Sedan premiären i slutet av januari har det
minst sagt varit fullt upp och inte många lediga timmar.
Särskilt kring lunchtid då soppa med nybakat bröd är mer än populär.
– Att det innebär mycket jobb är är bara
positivt då vi får höra av så många att de uppskattar en verksamhet som saknats i området,
fortsätter Amanda.
Sex dagar i veckan (måndagar stängt) är det
öppet. Från tidig morgon till sen kväll.
Då vårsolen så småningom förhoppningsvis
ska värma oss kommer det också att bli en uteservering i anslutning till lokalen som är restaurang och butik i ett.
Där det går att få både nybakat och färskfångat.
ÖHP

Det finns faktisk plats för skräpet…
Ajajaj…vad mycket mer skräp det har
slängts i naturen och då i Skatås och i
Delsjöskogen.
En anledning kan säkert vara att många valt
att besöka området i dessa pandemitider, som
vi alla hoppas skall vara på väg att försvinna…
En av mina goda vänner ringde mig och
frågade om vi inte kunde skriva några rader i
tidningen om detta.
Sagt och gjort.
Har du varit uppe i området har du säkert
också lagt märke till att det bland annat ligger
pappersnäsdukar, munskydd med mera både
här och där.

Rätt adress för skräpet är någon av de många
papperskorgarna!
Tack för att du hjälper till att hålla området
rent!

Stig Andersson

Örgryte&HärlandaPosten

HÄR hör skräpet hemma… Foto: Stig Andersson
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Våren är på intåg – Dags för skifte till sommardäck?
Nishiki City 601

12.495:Nishiki Allroad gravelb
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14.995:el
Winther Superb 4 elcyk
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e
tiv
Ac
Bosch

Under mars månad
bjuder vi på montering
av dina beﬁntliga däck
vid köp av servicepaket med tvätt
(900kr) – här hittar
du oss!

31.995:-

H

Återförsäljare av

Följ oss på
Facebook!

BUTIK • VERKSTAD • CYKELUTHYRNING

Redbergsvägen 2 Göteborg | Tel. 031 184 300 | Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14 | www.cykelkungen.se
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stark start
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gymkort från 299 kr/mån
INGEN BINDNINGSTID • TECKNA ONLINE
Lokala avvikelser kan förekomma

@nordicwellness
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HISTORISKT

Stora Torps tidning – och vildsvin
En karl av kungasläkten Vasa satt år 1832
med kolleger på Stora Torp i Örgryte och
startade en dagstidning, som kom att bli
en av Nordens mest omtalade,
Herresätet ägdes av hans far – den rike
grosshandlaren Anders Magnus Prytz.
Men Stora Torp var i deras dagar inte den
slottslika vita villa vi numera ser, för den
fanns inte då.
Nej, där stod ett präktigt trähus, tills
det brann ner till grunden 1871.

Den sistnämnda, GA, har i sitt eftermäle
ofta fått tjäna som exempel på ”spektakulärt
högerpopulistisk press”, samtidigt som tidningar runt om i landet gärna citerar en del
folkligt vanliga författare utan att känna till
att de var stadiga GA-krönikörer. Inte minst
Fredberg, känd för sitt bokverk ”Det gamla
Göteborg” (utgivet i tre band 1919-22).
Bland legendariska tidningsmän kan nämnas HT:s Sven Alrik Hedlund som var chefredaktör 1852-1900 och Torgny Segerstedt som
styrde HT 1917-1945.
I stadsdelen Torp anlades just efter andra
världskriget Töpelsgatan, som efter hyreshusen svänger vidare upp i Delsjönaturen
(Alfred Gärdes Väg osv). Tidigt – och en bra
bit in på 2000-talet – bodde gamle långlöparen Wiktor Burgren på Töpelsgatan 10.

D

en 30-årige Prytz höll i samma
vecka ännu ett möte, men det var
med några markägande grannar.
Deras gemensamma strävan var att ta itu med
orädda vildsvin, som förstörde i trädgårdar
och i viss mån också gjorde Delsjöskogarna
otrygga.
Gamle handelsman Zachrisson på Lilla
Torp kunde tänka sig att själv ta geväret i
hand för vildsvinsjakt. Och Claesson på Kärralund hade två synnerligen lämpade drängar
för uppgiften.
Vildsvinsdiskussionen får förmodas ha
resulterat men föll sedan snart i glömska.
Dokumentationen är utan detaljer. Där fördes
inget protokoll, diskuterades bara. Däremot
har det tidningsskapande mötet gått till
svensk presshistoria.
Göteborgs Handels- och sjöfartstidning,
som man alltså år 1832 beslöt att ge ut,
kom att existera ändå till hösten 1973. Den
kallades i dagligt tal HT, även om den nu i
efterhand bland medieforskare alltid förkortas
GHT.
Förste huvudägarens förnamn anses i
historien ha varit Magnus. Men då han själv
kallade sig Måns och undertecknade sina
skrivelser Måns Prytz, tycker jag väl att denne
salig tidningsgrundares egen version av förnamnet bör respekteras. Därmed skiljer man
honom också lättare från den inom allehanda
handel framgångsrike fadern, alltså Stora
Torpägaren Anders Magnus Prytz, som det
händer att tidningsgrundaren förväxlas med.
Apropå förväxla, i den trevliga men bitvis
lite svajiga boken ”Press och pressfolk i
Västsverige 1902-1972”, utgiven av Västra
journalistföreningen, står det (sid 14) att
tidningsgrundaren 1832 varit Björn Prytz
– men Björn som levde flera generationer
senare var inte i tidningsbranschen utan var
verkställande direktör för SKF från 1919,
riksdagsman från 1929 och svenskt sändebud
i London under hela andra världskriget; han
avled 1976.
Stora Torp var givetvis aldrig något tidningshus. Visst hölls där fler möten och visst

MORGONPIGGA. På väg till sin bil på morgonen avvaktar man nog en smula, när vildsvinen bökar alldeles intill den.

skrevs en och annan text där i trähuset vid
Delsjönaturens skogsbryn. Men redaktion
och tryckeri med skribenter, kontorister, sättare och andra kutande ut och in behövde av
praktiska skäl finnas inne i stan.
Den grusbelagda, delvis trånga och gropiga
färdvägen för göteborgarna ut åt Stora Torp,
och där förbi i riktning vidare åt Kålltorp,
hade officiellt inget namn och skulle inte förrän efter Örgryte kommuns införlivning med
Göteborg (1922) få namnet Delsjövägen. Må
vara att man spontant redan i folkmun hade
kallat den så, men inte så tidigt som i Måns
Prytz dagar.
Efter fadern A. M. Prytz’ död, inskrevs i
jordeboken varken Måns eller hans riksbekanta syster Hilda (Wijk) som ägare, utan i
nästa notering hörde Stora Torp till änkefru
Reimers.
Vad Måns och Hilda beträffar var de genom sin mor ättlingar till Virginia Eriksdotter, som på 1500-talet varit utomäktenskap-

NATURNÄRA. Här ifrån Töpelsgatan 10 i Torp hade Wiktor Burgren i över ett halvsekel
nära väg in i Delsjöterrängen eller upp åt SKF-stugan i Skatås.
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ligt född men erkänd och haft kung Erik XIV
till far och Gustav Vasa till farfar.
1844-65 ägdes hemmanet av finansmannen David Carnegie (titulerad grosshandlare,
sockerbruksdirektör etc.), som visserligen då
var återflyttad till sitt Skottland, men hans
göteborgska affärer utvecklades vidare av
pålitligt folk.
En av Carnegies anställda, Oscar Ekman,
hade genom egna insatser i lyckade affärer
blivit förmögen. Han grundade eget handelsbolag samt kom att äga Stora Torp från
1865. Det var under Ekmans tid, 1871, som
trähuset brann ner till grunden. Fyra år senare
stod den pampiga nutida villan Stora Torp
klar, precis så ståtlig som hans goda resurser
möjliggjort.
Ekmans bolag annonserade både i den
strikta Göteborgs Handels- och sjöfartstidning och i den lite folkligare konkurrenten
Göteborgs-Posten, som grundats av bokförläggaren David Felix Bonnier 1858.
För att hävda sig mot GP, utan att göra
avkall på sin egen stolta framtoning, började
HT år 1902 att ge ut även den lättsammare
GT, som genast blev mycket folkkär och nu i
ett antal generationer varit västsvenskars mest
valda kvällstidning.
1900-talsskribenten Enar Jonsson, verksam
först på GP och sedan på HT, har berättat
om HT/GT:s läge i Nordstan: Han uppger
att: ”Centrum för tidningsverksamheten
var området mellan Museet och Tyggården,
Lilla Berget. Handelstidningen hade flyttat
dit 1875 och omkring sekelskiftet gjordes en
utbyggnad åt Postgatan. I andra hörnet, med
ingång från Smedjegatan, huserade Göteborgs
Aftonblad.”

Örgryte&HärlandaPosten

Trots sin löpning, inte minst i veteranlopp
i långt över 80 års ålder och internationellt
omnämnd, är Burgren mer känd för böcker
han skrivit om SKF, främst ur arbetarnas
synvinkel. Även en särskild bok om SKF
Friluftsklubb, där han var en eldsjäl vid dess
stugor i Skatås och (under kriget) i Hindås.
Min mor Wilma, uppväxt i konditoribranschen, hörsammade för några år under kriget
industrins vädjan till kvinnor att rycka in som
fabriksarbeterskor, medan karlarna låg utkallade i beredskap längs Sveriges långa gränser.
På SKF, eller snarare på lediga söndagar, blev
hon som frisksportare med i den unga kamratkretsen kring Burgren.
I min barndom, då mamma och jag besökte familjen Burgren på Töpelsgatan kring år
1967, var det intressant att se hans bevarade
buntar av Handelstidningen. Det var lösnummer från cirka tre decennier och de var
sparade för att det var artiklar och notiser om
SKF Friluftsklubb där i. Men en tidsbild av
Sverige i krigets skugga, 1939-1945, var vad
man vid bläddringen främst tog intryck av.
Vid en promenad inåt naturen visade Wiktor oss tydliga spår efter vildsvin, som var aktuella i Delsjönaturen även då på 1960-talet.
Wiktor berättade också en del lokalt, pekade
och nämnde hur Stora Torps visthus (det i
skogen belägna stenhuset från flydda sekler)
fått rollen av smärre vapenförråd. Någon gång
visade han också SKF:s sportstuga i Skatås.
Då jag numera ansvarar för ett arkivs
presshistoriska avdelning, finns förstås också
där en del HT-utgåvor. Flertalet tillvaratogs
från en röjning hos Lorensbergs Bio 1987,
då där ändrades om och Lorensberg återgick
till att vara teater. I de tidningar som då vid
inre ombyggnad tillvaratogs finns artiklar,
premiärannonser och recensioner från epoken
som biograf 1934-1987.
Varken på Lorensberg i dess centrala läge
eller på den mindre bekanta Töpelsgatan i
Torp lär numera finnas någon bunt HT.
Men vildsvin här ute i öster?
Jodå, sådana har på senare år observerats,
inte bara i skogarna utan lugnt omkringdrivande vid Studiegången i Björkekärr, Barbro
Hörbergs Gata i Örgryte Torp, Långåsliden i
Skår – och förstås Töpelsgatan i Torp.
Visst kan man i tidiga morgnar, likt en fru
Einarsson som hört av sig, tveka att gå till sin
bil då vildsvinen uppehåller sig just intill.
HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus
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Välkommen till
Möller Bil Göteborg.

Mer el. Mer sport.
Nya Audi Q4 Sportback e-tron.
Det moderna designspråket hos Audi Q4 Sportback e-tron ger elektrisk mobilitet en helt ny siluett.
Digital strålkastarteknik och mängder av smarta säkerhetssystem kombineras med en rymlig,
progressiv interiör och ett batteri med en räckvidd på upp till 52 mil.

Privatleasing från:

5.495 kr/mån
Pris från ca 614.200 kr

Audi Q4 Sportback 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 19,5–17,0 kWh/100 km. CO2 -utsläpp 0 g/km. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden,
uppvärmnings/kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing: 36 mån 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juli 2021). Service ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Fullständiga villkor på privatleasing.audi.se.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad.

Möller Bil Göteborg
Exportgatan 6, Hisings Backa
Mån–fre 7–18, lör-sön 11–15
mollerbilgoteborg.se

Växel
031-393 99 00

Försäljning
031-393 99 20

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

TAPPAD BAKOM EN DISK. Skådespelaren och numera bryggaren Robin Stegmar besökte Ostindiska Ölkompaniet på Redbergsplatsen för en så kallad ”tap take over”. Det var en freFoto: Tommy Holl
dag då det lokala bryggeriet, som ligger i Åsa, Rocky Point Brewery tog över innehållet i kranarna.

Ett riktigt skådespel på Redbergsplatsen
Havet, surfen och naturen är inspirationskällorna till ölskaparna på det nya
lokala bryggeriet Rocky Point Brewery.
Härom fredagen tog de över baren på
Ostindiska Ölkompaniet vid Redbergsplatsen i en ”tap take over” och bjöd
gästerna tillfälle att testa deras fem
ölsorter.

– Den har fruktiga toner och inte jättemycket beska, folk gillar det mycket nu, säger
Ölkompaniets pubchef Simon Larsson.

– Vi blev väldigt väl mottagna av gästerna och
det var bra uppslutning. Fullt med folk hela
kvällen fram till stängning och många som gillade vår öl. Resultatet såg vi efteråt på appen
Untappd som visade höga ratings, säger Robin
Stegmar.
Det var Rocky Points första ”tap take over” i
Göteborg och det finns planer för fler liknande events framöver. En ”tap take over” innebär
att man som gästande ölproducent får ta över
baren för en kväll för att sälja sina ölsorter,
Ölkompaniets pubchef Simon Larsson tar ett smakprov av gästande bryggarens öl. Robin
merchandiseprylar, berätta om sin öl samt ha Stegmar bakom disken.
Foto: Tommy Holl
ölprovning.
– Ostindiska Ölkompaniet är inte låsta till sta ölen klar före midsommar. Namnet Rocky Sedan dess har han haft roller på teatrar i Göett speciellt bryggeri, vilket många andra res- Point är en översättning av Stenudden, ett teborg bland annat och när pandemin kom
tauranger är. Därför kan de bjuda in lokala surfbryt ute vid havet i halländska Åsa, som är ställdes teaterjobben in vilket öppnade ett läge
att starta bryggeri.
producenter som oss till såna här events. Det hemmet för ölbryggeriet och dess ägare.
– Här i Göteborg är vi på en spelplan som
– Det var en sommar när vi besökte några
ger tillfälle för folk att träffa oss och testa
vänner i Åsa då vi insåg att här kan man anses av många vara en av de bästa ölbryggarvåra ölsorter i en mer personlig konSTÖTT
A
ju bo, det verkade underbart att bo så. regionerna i världen, säger Robin som förutom
takt, säger Robin.
din lok
ala En sommarstuga var till salu och på öl också vurmar för havet, naturen och surfing.
Dessa är grunden i inspirationen till öltillverkden vägen är det, berättar Robin.
Han har en karriär som skådespe- handlare
Han hade då landat ett drömjobb på ningen men märks mest på designen. Bland
lare men har också drivit restaurang
Dramaten i Stockholm men det var inte de ölsorter som tagits fram var det en humlig
och har ett stort ölintresse. Tillsammans
med sju lika ölintresserade vänner startade han riktigt som han trott. Han trivdes inte och IPA som gick hem hos de flesta gästerna under
Rocky Point Brewery förra våren och hade för- med sambo och barn tog de steget att flytta. eventet.
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Simon är själv en inflyttad, från Visby till
ölets Mecka Göteborg och tycker det är spännande att upptäcka det breda utbudet av lokalproducerad öl som finns här.
– Jag hade drivit restaurang i nio år och
tröttnat lite på branschen. När jag kom hit för
tre år sen fick jag en nytändning av allt nytt
som fanns att lära sig här. Nu blir det förhoppningsvis inte fler restriktioner så det kan bli
mer fokus på events, mer provningar och tillfällen att informera om öl och kulturen kring
den som finns i Göteborg, säger Simon.
När Robin Stegmar pluggade på scenskolan
i Göteborg bodde han i Kålltorp. Då hängde
han ofta på Halta Lottas krog som fanns då
och är väl bekant med trakterna i stadsdelen.
– Det är jättefint och trivsamt med trevliga
människor och samarbetet med Ostindiska
Ölkompaniet ger förhoppningsvis mer tillfällen för oss att vara här framöver, säger Robin.
Rocky Points öl kommer finnas att köpa på
Systembolaget i vår och vill man träffa Robin
och resten av Rocky Point Brewery så kommer
de bland annat medverka på Öl & Whiskymässan i april på Svenska mässan. Håll utkik
hos Ostindiska Ölkompaniet för kommande
events.

Jennifer Hajdic
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INSPIRERANDE
NYHETER
STOR SOFFKAMPANJ
PRIME SOFFA M ÖPPET AVSLUT
14.990:ORD.PRIS 16.990:-

GÄLLER I TYG SNEAK I MÖRKGRÅ ELLER LJUSGRÅ. SNABB LEVERANS 1-3 VECKOR.

PARIS FÅTÖLJ MED CROSSBASE
15% RABATT

LONDON FÅTÖLJ MED CROSSBASE
15% RABATT

PARIS & LONDON MED CROSSBASE, UNIK FÖR SVENSKA HEM.

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

STORA MÖBELHUSET

10 - 18
10 - 16
11 - 16

KUNGÄLV

ADRESS

Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

TELEFON

0303-24 54 90

Uppåt väggarna? Knappast. Komikern och konstnären Peter Apelgren ligger bakom de vackra målningar som möter badande besökare.

Foto: Hagabadet

Här tar du hand om dig själv

150 års erfarenhet skojas självklart inte
bort. På Hagabadet finns det rening för
både kropp och själ.

iskallt och riktigt vatten följer på varandra.
– Det är bra för blodcirkulationen.
Då man är klar med sina övningar och efterföljande bad finns det en speciell badklädestorkare att nyttja.
– Det är mycket trevligare att ta med sina
torra kläder hem i stället för att lägga dem våta
i en plastpåse.

Det ursprungliga Hagabadet kunde byggas
tack vare en donation 1869 till staden Göteborg från Sven Renström. Detta i syfte att
befordra snyggheten, sundheten samt hälsovården.
Över 150 år senare gäller samma principer.
Nu på fler ställen än där en institution startade
och fortfarande finns kvar. Dessutom numera
med en anläggning på Hisingen och Älvstranden _ – och i nedre delen av den kända och
rost- rödfärgade hotellbyggnaden intill Drottningtorget.
Det är där ÖHP hälsar på och får en guidad
tur av Lena Pernervik, platschef på Hagabadet,
Drottningtorget
Som bekräftar och förstärker det donator
Renström hade som ambition.
– Vi upplever att det är många som fått sig
en tankeställare under den långa pandemi vi
upplevt, som ville leva lite sundare. Massage
är det som är populärast hos oss. Det finns
många onda ryggar och axlar att behandla efter hemmakontor som kanske inte lever upp
till de normer som finns, säger Lena, som varit
med från starten fyra år tillbaka.
Miljön är smakfull med väggmålningar av
Peter Apelgren och originalsten från det som
en gång i tiden var underjordiska gångar. Ljussättningen är behagligt dämpad, precis som
ljudvolymen. Totalt arbetar här ett 40-tal som
ska se till att ge sina gäster den bästa av upplevelser i form av exempelvis Spa, dofter som ska
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Unik dusch. På Hagabadet går det att njuta i vågrätt position.

stimulera våra sinnen hudvård och inte minst
den populära yogan.
– Vi har ett tiotal olika varianter, en av dem
är Flying Yoga, där vi är ledande i den här delen av världen, berättar Lena.
Det går, enkelt förklarat, ut på att i en gunga

Foto: Hagabadet

sväva ovan golvet. Överhuvudtaget finns en
ambition att vara innovativa och att mixa traditionell yoga med andra träningsformer. Intill
den lagom tempererade bassängen brinner en
eld.
Av en anledning.
– I yogans värld handlar det om att rena ditt
undermedvetna.
Sedan finns det självklart även ett traditionellt gym får den som önskar. Likaså duschar
av olika slag.
En av dem ska stimulera våra sinnen med
hjälp av doft och ljus. En annan skiljer sig spå
till vida att man ligger ner och duschar.
– Är väl inte fel att avsluta en arbetsvecka
med. Tänk att ha det hemma, säger Lena och
ler.
Många av stationerna erbjuder miljöer där

Örgryte&HärlandaPosten

Likaså erbjuds besökarna gott om utrymmen där man bara kan hänga.
Många av gästerna är individuella, kanske
gäster på hotellet eller turister på besök, medlemmar som återkommer vecka efter vecka.
Sedan välkomnas även större sällskap.
– Vi erbjuder möjligheter efter önskemål.
Det kan vara en möhippa eller en hudvårdskväll. Vi har såväl egna märken som etablerade
produkter utifrån. Dessutom har vi en shop
för försäljning.
Vi avslutar vår rundtur med att fråga varför
den enorma klockan saknar visare.
– För att tid och rum inte ska spela någon
roll.
Så klart.
ÖHP

Studio Yoga. Lena Pernervik visar ett
populärt rum på Hagabadet.
Foto: Privat
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Varje öga
är unikt!
Fettisdagen den 1 mars!

Kostnadsfri
synundersökning
vid köp av
glasögon.
Värde 395 kr.
Utförs av legitimerad optiker.

Varmt välkomna in till oss!
Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

Läsglasögon
på köpet!
Vid köp av progressiva
glasögon. Värde 1895 kr.

Märkesbågar
500 kr/st
Nu ryker resten av
bågarna från
vinterns märkesrea!

Butik och verkstad på hörnan där det händer.
Korsningen
Sanatoriegatan, Munkebäcksgatan.
Här har vi fullutrustad verkstad för det flesta
typer av reparationer på det
flesta typer av cyklar.
Även hjälmar, lås, väskor och
andra bra att ha grejer.
Välkommen in!
recycle / soulooper

R

Redbergsvägen 17 Telefon: 031-19 84 70
Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2022-03-27.
För öppettider se: w w w. o p t i k k a l l a re n . s e

Munkebäcksgatan 28
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STIKKAN PÅ SPÅRET

Blåvite orienteraren Filip Ossiansson strax i
mål.
Foto: Stig Andersson

Frankrikes främsta sprintlopp är Lucas Basset som bor och arbetar i Göteborg – här
snart i mål.
Foto: Henrik Undeland

Klara – färdiga – spring!

Foto: Stig Andersson

Orienterarna trivs både
i Delsjöskogen och i Örgryte
För några veckor sedan var det fullt av
orienterare, både i Delsjöskogen, där
det anordnades veteranorientering och
i centrala Örgryte, närmare bestämt i
Bö-området. Svenska landslaget i orientering var på besök och hade lagt ett
träningsläger i vårt område inför kommande sprintmästerskap under våren och
sommaren.

S

trax mer om detta.
Men först något om ett uppskattat
event, nämligen det här med veteranorienteringar. För några veckor sedan arrangerade
IFK Göteborg Orientering en veteranorientering med utgångspunkt från sin klubbstuga
vid Brudaremossen. Cirka 120 löpsugna
orienterare från StorGöteborg mötte upp i det
blåsiga och regniga vädret.
Trots detta var det inget fel på engagemanget, varken hos teamet bakom arrangemanget,
IFK Göteborg Orientering med tävlingsledaren Jan Carlsson i spetsen, eller hos deltagarna.
Det var härligt att se entusiasmen och glädjen
hos alla som hade tagit sig upp till Delsjöskogen med kompassen och kartan i högsta hugg.
De verkade också trivas med de knepiga

banorna som banläggaren Christer Westberg,
från arrangörsklubben, hade lagt. De olika
banorna gick runt Brudaremossens TV-mast.
Totalt var det 26 kontroller i terrängen på de
olika sträckorna, som var 4, 3 eller 2 km långa.
Det fanns även en lättare ”stigbana” som var
2 km lång.
Veteranorienteringarna anordnas varannan
torsdag av orienteringsklubbarna i StorGöteborg och är mycket populära. Information om
vilken klubb och var nästa torsdagstävling äger
rum hittar du bland annat i GP och då under
klubbnytt@gp.se.
Det är hög kvalitet på tävlingarna, som bara
några timmar efter målgång erbjuder resultatsammanställning och så även ”facit” på hur
man tog sig fram i naturen och hur man ”tog
kontrollerna”. Något som är mycket uppskattat bland deltagarna. Tävlingen är öppen för
alla som är daglediga och vill springa 2-4 km,
bland annat i Delsjöskogen.
Men arrangemangen vandrar runt bland
orienteringsklubbarna i StorGöteborg, så här
finns många fina områden att upptäcka för
deltagarna
Några dagar senare hade vi riktigt ”finbe-

sök” i vårt område, nämligen av det Svenska
orienteringslandslaget, som var på besök.
Jag fick tips om detta av Henrik Undeland,
själv gammal elitorienterare och numera styrelseledamot i Göteborgs Orienteringsförbund.
På lördagsmorgonen, den 29 januari, var
det dags för en av flera sprinttävlingar. Start
och mål var på Kärralundsskolans skolgård i
ett regnigt och stundtals stormigt väder.
Det var säkert många boende som undrade
över orienteringsskärmarna och de ”sommarklädda” löparna, som tog sig fram i en rasande
fart mellan kontrollerna.
Även utländska elitlöpare fanns bland deltagarna, till exempel den norske orienteringsvärldsmästaren Kasper Fosser och hans schweiziska sambo, världstvåan Simona Aebersold,
som båda tävlar för IFK Göteborg Orientering
och som verkade trivas riktigt bra i vårt område.
Även den franske mästaren Lucas Basset,
som numera bor och arbetar i Göteborg, passade på att mäta sina krafter i vårt område.
Tävlingen var en kvaltävling med flera heat,
något som alltid inleder en sprinttävling. De
bästa gick sedan vidare till en final som avgjordes i Grevegården i västra Göteborg. Vin-

nare där blev på damsidan förra årets svenska
sprintmästarinna, alltid lika strålande glada
Karolin Ohlsson. På herrsidan segrade Sverigeettan Gustav Bergman.
De blåvita löparna från Brudaremossen var
inte långt efter. Max-Peter Bejmer blev trea,
bara 2 sekunder (!!) efter Gustav Bergman
medan Sara Hagström var 18 sekunder från
segern efter ca 16 minuters löpning. Alla bevisade därmed att formen är god och att de
är stora hopp inför de kommande TV-sända
dusterna:
H 14-15 maj SM i sprintorientering i Göteborg
H 28-29 maj World Cup i Borås
H 26-30 juni VM i Danmark
Notera gärna ovanstående datum. Jag lovar,
det är riktigt spännande och intressant att följa
orienterarna, när de är ute i skogen och med
den nya tekniken kan du följa och jämföra löparnas väg till kontrollerna.
PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss

Som
orienterare
gäller det
att välja
rätt väg och
hitta målet.
Foto: Stig


Andersson

Lättklädda löpare sprintade fram på Birkagatan på lördagsmorgonen.

Foto: Henrik Undeland
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Svenska sprintmästarinnan Karolin
Ohlsson visar sina vägval. Karolin tog
hem segern i finalen senare på em.

Foto: Caroline Karlsson
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Tävlingsledaren för
veteranorienteringen
i Delsjöskogen var Jan
Carlsson.

Foto: Stig Andersson

Banläggaren, den rutinerade Blåvite
Christer Westberg. Foto: Stig Andersson
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”… en semidokumentär som ger perspektiv
på aktuella frågor” SvD

Personliga betraktelser om bakgrund,
identitet och klassresor

”Teater och verklighet befruktar varann
så vackert och intelligent …” Expressen

Premiär 18 mars Stora Scen

Koncept SCHAUBÜHNE BERLIN Regi THOMAS OSTERMEIER
I samarbete med Dramaten

Biljetter 031-708 71 00

www.stadsteatern.goteborg.se

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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VI PÅ OLSKROKEN

Riktig asiatisk matglädje på torget
”En livsmedelsbutik på Olskrokstorget
till alla Asiatiska matälskare” lyder presentationen på Facebook. Den nyöppnade butiken Asien Matglädje på Bondegatan 7 har en spännande blandning av
asiatiska matprodukter, färska grönsaker
och blommor.

STÖTT
A

din lok
a
handlar la
e

– Butiken är lite gömd här bakom torget så det
är kanske svårt att hitta hit om man inte passerar den här vägen. Men vi hoppas att kunderna
ska se vår butik och bli nyfikna på vad vi har
här, säger Peiyuan.
Han är anställd i butiken som varit öppnad
i en månad och detta är hans första jobb i Sverige. Han flyttade hit med sin fru och son för
sex år sedan då frun fått uppdrag på Volvo. Sedan dess har de fått en son till och Peiyuan har
studerat svenska, som han nu behärskar bra.
– I Kina hade jag två jobb samtidigt, med
logistik på vardagar och som konferencier på
bröllop på helgerna. Det var mycket jobb men
jag träffade många människor varje dag, vilket
jag gillar mycket. Här i butiken får jag också
träffa och prata med många olika människor,
säger han.
Butikens utbud börjar utanför entrén där
det står hyllor och vagnar med fräscha blommor, växter och grönsaker. Tulpanbuntar lyser
i glada färger.
– Butiksägaren är som man säger på engelska ”picky”, han köper bara in de bästa varorna
och alla grönsaker eller blommor som blir lite
visset kastar vi direkt. Det ska bara vara det
bästa till våra kunder.
Inne i butiken möts man av hyllor fyllda
med färgglada förpackningar, burkar och flaskor med innehåll som inte går att utläsa för
någon som inte kan läsa kinesiska, japanska
eller koreanska tecken. Kimchi, soja, hoisinsås, chilisåser och oljor, currypasta, risvinäger,
hyllmeter med snacks som chips och sött godis
gjort av ingredienser som bönor och hagtorn
bland mycket annat.
– Man kan säga att butiken är uppdelad i
olika asiatiska mattraditioner, ingredienser till
japansk, kinesisk och koreansk mat. Vi har det
mesta om man vill göra sushi, men också kinesiska dumplings och även mer thaiinspirerad
mat, säger Peiyuan.
70 procent av varorna kommer från Kina
och kanske 10 procent från Korea. Det mesta
av det är snabbnudlar, varav vissa med eldsflammor på förpackningen.

En annan populär produkt är chiliolja.
– Den är slut nu, för det är många som köper den. Jag gillar den också mycket och har
den gärna till ris och nudlar eller i sallad. Har
ni väldigt stark sås eller olja, frågar många. Det
har jag, två sorter som är väldigt starka, säger
han och visar burkarna.
– Man tar väldigt lite av dem men jag tar
gärna mer. För mig är det inte starkt, men en
chilinybörjare får inte ta för mycket, rekommenderar han.

MATGLADA. Sugen på lite asiatisk matglädje? Tja, då kanske du ska kika in på Bondegatan 7 på Olskrokstorget där den nyöppnade butiek Asien Matglädje ligger.

Foto: Jennifer Hajdic

– De är mycket, mycket starka, jag gillar de
som är lite mittemellan men de jättestarka är
för mycket för mig, säger han skrattande om
snabbnudlarna. Det är en hel hylla med olika
sorter och smaker, såväl som naturella nudlar

3 för 2
på massor av munoch tandvård

Erbjudandet gäller mun- och tandvård från
Apoteket, Flux, Sensodyne, Gum och Parodontax,
t o m 6/3 2022. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Den billigaste på köpet.

som tillbehör till grytor eller nudelrätter.
I butikens mitt finns också frysdiskar med
mycket spännande produkter som japanska
korvar, kinesiska risbollar, dumplings och
baobröd.

Till butiken kommer alla möjliga olika kunder och de flesta av dem är svenskar från området, som gillar att laga asiatisk mat eller bara
är nyfikna och vill testa lite nya produkter och
smaker. Men så klart också många asiater som
vill laga sin traditionella mat.
– Vi vill gärna inspirera och lära ut hur man
använder våra produkter. På vår Facebooksida
har jag lagt ut en youtubevideo där jag lagar
mat och berättar litegrann, det kommer bli
fler sådana filmer, lovar Peiyuan. Han har god
hjälp att serva kunderna av sin kollega, en kinesiska som inte pratar så mycket svenska men
gärna förklarar på engelska för den som vill.
– Vi vill vara bäst. Hoppas alla våra kunder
ska vara nöjda och kommer tillbaka, säger han
med ett leende.
Asien Matglädje hittar du på Bondegatan 7
vid Olskrokstorget. Öppet: måndag till fredag
10 – 18, lördagar 11 – 18. Facebook: Asien
Matglädje Olskroken

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
Hälsa, jämställdhet och tillgång till
näringsriktig mat är en mänsklig rättighet,
ändå riskerar 45 miljoner människor att
hamna i akut hungersnöd.*

Jennifer Hajdic

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Dela med dig genom att swisha halva
beloppet för något du köper.
*Källa: FN (nov 2021)

Apoteket
Redbergsvägen 4, Göteborg
Vardagar 8–19, Lördag 10–15
Tel: 0771-450 450, apoteket.se
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– Risbollar äter man mycket kring det kinesiska nyåret, speciellt i södra Kina. I norra
Kina äter man mer dumplings, berättar Peiyuan. Dumplings är en av hans favoriträtter och
han äter dem ångkokta eller friterade med en
sås gjord på soja, svart vinäger och lite sesamolja.
Dumplings och vårrullar köper många, han
har också märkt att många köper baobröd,
kimchi och hoisinsås, kanske för att göra porkbuns som är en trend nu.
– Ris går åt mycket för det äter många asiater varje dag. 20-25 kilos säckar är inte ovanligt att folk köper hem, men svenskar köper
oftast mindre paket för de använder inte så
mycket. Vi har många sorters ris för både sushi
och annan asiatisk mat. Min favorit är ganska
dyr, men jättegott och doftande jasminris, säger Peiyuan och visar.

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223
svenskakyrkan.se/act

Örgryte&HärlandaPosten
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FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING
Akademibokhandeln
Apoteket Korpen
Ateljé Bondegatan
Asien Matglädje
Beauty by Reale
Cykelkungen

Bokrea - Välkomna
in och fynda!
AKADEMIBOKHANDELN
OLSKROKEN
Redbergsvägen 12
Tel. 031-84 45 70
www.akademibokhandeln.se

BLANDADE KARAMELLER

ElectroMobil
Evanette

Ni har väl inte missat att Olskroken fått en ny butik!
På Bondegatan 7 hittar du Asien Matglädje som är en
butik full av spännande asiatiska livsmedel.
Varmt välkomna!
ASIEN MATGLÄDJE

–

Bondegatan 7 • 070-092 65 19

Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk
Fjällmans begravningsbyrå
Folktandvården
Fonus
Freja Blommor
ICA Supermarket
Johanssons skor
Knit & Purl

Vi kan skovård!

Lekextra

Kom in till oss så hjälper vi
dig med tips & trix som får
dina skor att hålla längre.

Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost

JOHANSSONS SKOR
Redbergsvägen 8
031-25 37 77
johanssons.se

Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil
Närhälsan
Olskrokens skrädderi
Olskrokens Spel & Tobak

Hotellkänsla - Hemma

Fyll på med
solskensvitamin!

Optikkällaren
Röda Korset

Förnya hemmet med
hellånga gardiner från golv
till tak. Vi har en stor
sortering färdigsydda
extralånga gardiner.

Gäller mellan t.o.m. 8/3 2022
och kan ej kombineras med andra
erbjudanden.

Sven-Eriks Blommor

NORDISKA HEMTEXTIL
Redbergsvägen 15
031-707 55 30

LIFE OLSKROKEN
Redbergsvägen 8
031-337 67 52

Syrien Kitchen & Café

Erbjudande: 15% rabatt på
Life D-vitminer

Salong Klipp-1
Slakhusets köttbod
Sushi Hem
Sweet & Cigars
Tasty Bake

LETA EFTER
SYMBOLEN!

EVANETTE
Redbergsvägen 9
031-21 05 03

Kom in och låt
dig inspireras!

Nu har vi fyllt butiken
med vårens nya garner
och modeller.
Nu har vi även öppet på tisdagar
Våra öppettider är
Månd-Fred 11-18 Lörd 11-14
KNIT&PURL
Olskrokstorget 14
031-19 90 80

Passa på att njuta av
havets läckerheter när
de är som allra bäst!
KNIPPLA FISK
Tel. 031-21 15 12
ASPERÖPOJKARNA
Tel. 031-84 10 20

Vill du laga
något riktigt gott?

Ta en sväng förbi köttboden
på torget där du kan handla extra
ﬁnt kött och få tips
på goda recept.
SLAKTHUSETS KÖTTBOD
0735-028351

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

De populäraste namnen i Göteborg
Alma och Maja var i fjol de
populäraste flicknamnen i Göteborgs kommun, medan Ebba
växte i poularitet.
Bland pojkarna innehade
Adam förstaplatsen. Det visar
ny statistik från SCB.
Under år 2021 var Alma och Maja
de populäraste flicknamnen i Göteborg.
Varje namn gavs till 44 nyfödda
flickor förra året. Alma toppade listan även 2020.
– Här följer Göteborg namntrenderna i landet som helhet. Det populäraste namnet förra året var visserligen Alice, men Alma och Maja
ligger på plats två och fyra på topplistan för hela riket, säger Ann-Marie
Persson, statistiker på SCB.
Ett namn som ökar i popularitet i
Göteborg är Ebba. Under 2021 var
det 25 fler flickor än året före som
fick det namnet.
Även namn som Vera och Elsa
ökade i popularitet.
Bland pojkarna var Adam det populäraste namnet i fjol. 54 nyfödda
pojkar fick det namnet i Göteborgs
kommun.
– Toppnamnen bland pojkar i
Göteborg ligger även högt på Sverigelistan. Noah var det populäraste
pojknamnet i hela landet förra året,
men Adam finns med på en sjätte
plats på topplistan, säger Ann-Marie
Persson, statistiker på SCB.
Ett pojknamn som ökar i popularitet i Göteborg är Adam. Under
2021 var det nitton fler pojkar än
året före som fick det namnet i kommunen.
Totalt stod de de tre toppnamnen för 142 av 7 325 nyfödda barns

namn i Göteborgs kommun. Sedan
SCB år 1998 började föra namnstatistik har andelen barn som får
något av de mest populära namnen
minskat.
– För flickorna var det mer än
dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2021.
För pojkarna är skillnaden något
mindre, men trenden mot mer unika namn är fortfarande tydlig, säger
Ann-Marie Persson, statistiker på
SCB.
I Västra Götalands län var det
populäraste flicknamnet förra året
Alma, medan Hugo var vanligast för
pojkar.
Trenden med tvåstaviga namn
verkar stå sig: I hela riket fick tre
av fyra barn tvåstaviga namn i fjol.
Högst i den nationella namntoppen
ligger Alice och Noah, följt av Maja,
William, Vera, Liam, Alma, Hugo,
Selma och Lucas.
ÖHP

De populäraste flicknamnen i Göteborg

De populäraste pojknamnen i Göteborg

Namn

Antal

Rank (och förändring)

Rank i riket

Namn

Maja
Alma
Vera
Leah
Ebba
Elsa
Alice
Olivia
Selma
Wilma
Ellie
Ella
Astrid
Stella
Lilly
Alicia
Mila
Sofia
Liv
Agnes

44
44
43
42
41
40
39
36
35
33
32
32
31
31
30
29
27
26
26
26

1 (+5)
1 (0)
3 (+20)
4 (−1)
5 (+36)
6 (+15)
7 (−3)
8 (0)
9 (−3)
10 (+13)
11 (+12)
11 (+1)
13 (0)
13 (−5)
15 (−7)
16 (−11)
17 (+37)
18 (+1)
18 (+5)
18 (+13)

2
4
3
14
18
6
1
12
5
10
11
8
9
17
7
25
25
48
45
22

Adam
Theodor
Hugo
Matteo
Frans
Elias
Liam
Noah
Oliver
William
Sam
Leon
August
Lucas
Arvid
Leo
Gabriel
Ebbe
Nils
Axel

Antal

Rank (och förändring)

Rank i riket

54
46
43
41
41
41
40
40
39
37
35
35
34
34
32
31
31
30
29
29

1 (+12)
2 (+12)
3 (0)
4 (−2)
4 (+17)
4 (0)
7 (+3)
7 (−6)
9 (−4)
10 (−3)
11 (+6)
11 (+4)
13 (−3)
13 (+17)
15 (+24)
16 (+5)
16 (+5)
18 (+2)
19 (−10)
19 (+35)

6
30
4
8
9
10
3
1
7
2
20
13
16
5
23
12
40
31
17
39

H Kul bonusfakta – hur många heter som du? Kolla www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok

INSÄNT

Snapsen med rötterna på Redbergsplatsen
O.P. Anderssons Akvavit är Sveriges
mest sålda och äldsta kommersiella
akvavit, som utgående från det ovan omtalade är ursprungligen denna akvavitsprodukt hemmahörande i Göteborg – på
Redbergsplatsen!

seder. Men brännvinsapparaten saknade såväl
tillverkningstermostat som andra regleranordningar. ”Tillverkningen” av spriten skedde i
en hyrd lokal vid Redbergsplatsen i Göteborg.
För att dölja förekomsten av finkelolja och
olika överalkoholer, kryddade han sin destillerade produkt med bl.a. kummin, anis och
fänkål. Därefter lagrade han sin kryddade akvavitprodukt på ett ekfat i ungefär 8 månader
- Sedan såldes detta kryddade brännvin lokalt
under namnet O.P. Anderssons Akvavit – uppkallat efter fabrikören Olof Petter Andersson.

P

ojken Olof Petter föddes i slutet av
1700-talet (1796) i en liten ort norr
om Göteborg. Han drog sig tidigt in
mot Göteborg. När han var 18 år började han
arbeta i Petter Grönbergs Kemikaliehandel
i Göteborg och redan 1823 startade han en
egen firma under eget namn. Han sysslade i
denna firma främst med kemikalier och byggnadsmaterial. Det var svåra tider för alla handlare så han sökte hela tiden energiskt efter nya
och bättre produkter. Detta för att ge verksamheten större lönsamhet vid försäljningen.
Från 1850-talet drev han firman tillsammans med sin son Carl August. Det var då
firmans verksamhet koncentrerade sig helt på
inriktningen mot spritbranschen. Han hade
då lyckats få tag i en egen brännvinsapparat
som var modern enligt den tidens tankar och
16

1891 introducerades denna akvavit på
den dåvarande Göteborgsutställningen under
namnet Gammal Fin Prima Akvavit. Då denna Akvavit lanserades 1891 hade Olof Peter
Anderson varit död i 15 år. Sonen uppkallade
senare detta brännvin officiellt efter fadern.

DET VAR DÅ. O.P. Anderson originaletikett
från 1891. Av senare tiders etikett framgår
det inte längre att drycken härstammar från
Göteborg.
Foto: Wikipedia

Det berättas i olika anekdoter om prosten
och nykterhetskämpen Peter Wieselgren och
fabrikören O.P. Andersson att de var mycket
oense och aggressiva mot varandra så fort de
träffades och nykterhet kom på tal. Vidare är
dessa båda män begravda på Östra kyrkogår-

Örgryte&HärlandaPosten

den Göteborg i gravar som ligger intill varandra, så de bör ha en del att prata om här även
i fortsättningen.
Tillverkningen av O.P. Anderssons Akvavit pågick i Göteborg fram till 1917 då tillverkningen övertogs då av AB Vin- & Spritcentralen. Numera tillverkas O.P Anderssons
Akvavit av firman Altia Sweden under produktnamnet O.P. Anderson Distillery i Matfors, Sundsvalls kommun.
Andra svenska akvaviter är bland annat Skåne Akvavit som bygger på exakt samma
recept, men den har bara halva kryddstyrkan.
Sherryfatslagrade varianter är Gammal Norrlands Akvavit och tappningar som är smaksatta med whisky såsom Herrgårds Akvavit.
Innehållet i denna notis är till stor del hämtat från Facebooks beskrivning av O. P. Andersson

Anders Behn
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START LÖRDAG 5/3 KL 10.00
STORA ÅVÄGEN 1 SISJÖN
KOSTYMER · KAVAJER · ROCKAR · JACKOR · JEANS · SKJORTOR
SKOR · TRÖJOR · BYXOR · UNDERKLÄDER
OSCAR JACOBSON · ETON · STENSTRÖMS · GANT · SAND - TIGER
MEYER · HUGO BOSS & MORRIS M.FL.
REAVAROR BYTES EJ!

MER INFO PÅ HOLMENSHERR.SE
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RESETIPSET

BARBADOS
GRÄNSLÖSA CHARM

Köper – Säljer – renoverar Mattor

“It´s not rain, it´s liquid sunshine!”
sa mannen och log brett mot mig
när han passerade mig där jag stod
lite småsur under ett parasoll för att
ta skydd från regnet. Han vände
mitt humör på nolltid med den
kommentaren. Ett av mina starkaste
minnen från min första Barbadossemester är just att det ligger något
speciellt i luften på där. Något lättsamt, avslappnat och tillbakalutat.

Ö
Före fransning

efter fransning

”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
18

n är känd för att ha lyckligast
invånare i denna del av världen.
Om någon som är infödd Barbadian skulle få för sig att flytta från ön
så ställer sig alla lika frågande. Ingen vill
väl någonsin lämna detta paradis?
Ingen kommer någonsin döma någon
om man bara åker hit för att luta sig tillbaka med en Rum Punsch i handen och
dansa barfota i sanden till calypsomusik
på någon av de kritvita stränderna.
Här säger man ”soon come” och det
innebär att ord som stressa och skynda
inte existerar.
Barbados är en korallsandsö i sydöstra
delen av Karibien, precis i utkanten av
orkanbältet.
Pulsen åker ner några hack helt enkelt.
Ett semesterliv som tilltalar nästan alla
typer av resenärer.
Denna genuint charmiga ö lockar med
mer än bara vackra stränder, sol och bad.
Här finns så mycket att se och göra.
Många förväntar sig att Barbados ska
vara en paradisö att besöka en gång i livet
men upptäcker snart att det är en plats
att återvända till gång på gång.

Brittiskt påbrå
Den enda kolonisatören sedan 1500-ta-

let har här varit England. Den brittiska
disciplinen och stilen märks överallt.
Trots den väldigt avslappnade stämningen så är de flesta ganska konservativa här
med sina söndagsmiddagar och andra
traditioner.
I Bridgetown finns den berömda statyn av Lord Nelson och många namn
på kartan är brittiska så som Hastings,
Brighton och Trafalgar Square.
Ön har varit självständig i 55 år och
nyligen ändrat från monarki till republik.
Numera har Barbados en egen president vid namn Dame Sandra Mason.

Kulinariska upplevelser
Att välja var man ska bo under sin semester kan vara en stor utmaning. Det
finns mängder med hotell i olika stilar

Örgryte&HärlandaPosten

och storlekar, privata villor till uthyrning
och små guesthouses.
En idé kan vara att dela upp semestern
på två olika kuster på två olika typer av
hotell.
Undvik All Inclusive-hotellen i den
mån det går.
Barbados har många kulinariska upplevelser att bjuda på utanför hotellens
grindar som det vore synd att missa.
Allt från fine-dining restauranger med
stjärnkockar på västkusten till enkla små
strandbarer som serverar grillad flygfisk
direkt i ett bananblad nere på sydkusten.
På fredagkvällar är det Oistins Fish Fry
på södra sidan som gäller. Oistins är en
liten fiskeby som idag blivit ett levande
samhälle. På dagen är det en fiskmarknad
som framåt kvällen blir till fest med musik och härligt folkliv. Många köar till gatuköken för att köpa kolgrillad nyfångad
tonfisk, svärdfisk, barracuda, flygfisk och
hummer och slår sig sedan ner runt små
träbord för att avnjuta läckerheterna.
På lördagar äter man oftast Puddin n
Souse som är fläskkött med en pudding
gjord på sötpotatis och timjan bland annat. Den typiska söndagsmiddagen här
är Rice and Peas.

Rom
Något väldigt barbadianskt är deras
rumshops och ett måste att söka sig till.
Calypso och reggae strömmar ur högtalarna, alla sitter ner och språkar vilt gestikulerande över några glas rom. I baren beställer man här inte en drink eller
ett glas. Man beställer en hel flaska och
bjuder laget runt. Vill man blanda egna
drinkar går det bra att köpa till lite läsk
och is.
Rom kom till på Barbados redan på
NR 2 • februari 2022
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Köp biljetter: savehof.ebiljett.nu
Läs mer på: www.savehof.se
1700-talet. Mount Gay Destilleries grundades
redan 1703. Det finns ett flertal destillerier på
ön att besöka och vid förbokade besök kan
man njuta av både provsmakning, guidade turer och lunch.
För att dricka Rom på Barbados ska man ha
fyllt 18 år. Men är man mellan 10 och 17 år får
man dricka i målsmans sällskap.

Roadtrips och sport
Ön är knappt större än Orust men det är värt
att lägga en eller två dagar på att hyra bil och
köra runt. Passera sockerrörsplantage, romfabriker och orörda stränder. Stundtals är vägarna av dåligt skick och det finns inte många
vägskyltar så det är enkelt att köra vilse. Då är
det en fördel att vara på en ö så att man ändå
till slut hamnar rätt. Men det är viktigt att
komma ihåg att det är vänstertrafik!
För den som inte vill sitta i en bil så finns
det fina guidade cykelturer eller hästridningsturer på stränderna.
Minibuss är ett annat färdmedel och en
upplevelse. Det finns ingen tidtabell men man
ställer sig vid busshållsplatsen och så kommer det så småningom en liten buss. Det är
en upplevelse i sig själv att sätta sig i baksätet
mellan två barbadianer med rastaflätor och
glada leenden som gungar i kapp till den höga
musiken.
Förutom att åka runt och upptäcka ön finns
en mängd sporter att både utöva och åskåda.
Cricketmatcher, hästkapplöpning och golf
är några tydliga brittiska arv och roligt att uppleva under semestern.
Stränder, sköldpaddor
och katamaraner
Västkusten är känd som platinumkusten
strösslad med lyxresort, eleganta restauranger
och stilfulla barer. Karibiska havet här, speciellt runt Paynes Bay är överlag väldigt lugnt
NR 2 • februari 2022

och stilla. Perfekt för snorkling och att möta
havssköldpaddorna i deras naturliga miljö.
Sydkusten bjuder på lite mer budgetvänliga
boenden och restauranger och bjuder på lite
mer vågor för den som vill ha lite mer action
till havs såsom kite- och windsurfing.
Vågsurfare tar sig mer österut till Atlanten
som är vildare och mindre utvecklat.
Gungande reggaemusik, romdrinkar och
svalkande salta vindar i håret. En skön dag ute
till havs i en katamaran är något som ingen
bör missa.
Utanför västkusten simmar havssköldpaddorna och har man tur kommer man väldigt
nära dem när katamaranen stannar för att låta
alla som vill kasta sig ut i det stora blå för ett
dopp.
Havssköldpaddorna lever sina liv utanför
kusten lägger ägg på stränderna. Är man ute
och promenerar på en strand och ser ett ägg
ska man ringa Save the Turtle hotline.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.*
Swisha halva beloppet för något du köper.

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Resa hit
Från Skandinavien går flyg till Barbados via
Amsterdam eller London alla dagar i veckan
året om.
Barbados är en året-runt-destination men
när Karibien har orkansäsong i september –
november kan det blåsa och regna lite extra
här.
Det är en trygg och säker destination för
turister. Några få bakgator i Bridgetown bör
man hålla sig undan men det gäller alla, inte
bara turister.
För den som vill leva livet, njuta av sköna
stränder och hitta en plats man vill utforska
mer och mer av: Res till barbados!

SWISHA TILL
900 1223

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

RESETIPSET
av Marlene Kettil
på resebyrån byKettil
www.bykettil.se

*Källa: FN (nov 2021)
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BETRAKTELESER

Örgryte & Stampen & Selmas gåta
Har du Örgryte Gamla kyrka kvar här på bordet när vi hunnit halvvägs till påsken?
frustade Roffe och tog med en persika i näven plats i bekvämaste fåtöljen.
– Naturligtvis, svarade jag. Kyrkmodellen är så trevlig och aktuell året runt. Den är
inte bara en julprydnad, om du trodde det.
– Kan den va från 1940-talet? Jag har sett några bättre detaljerade modeller av
samma sorts gips, sa Nettan. Men detta är förstås den vanligaste.

V

ete tusan när dom började tillverkas, men det återupprepades nog
ända in på 60-talet, sa Roffe som har
ett hum om det allra mesta. En del italienska
gipskonstnärer bodde förr på Gårda, med
Örgryte kyrka inom synhåll. Men flertalet av
dom bodde förstås på Åsgatan i Masthugget,
uppför Stigberget, där kvinnorna dagen lång
ropade på italienska mellan kåkarna.
– Och så i Gamlestan, sa Rustan från sitt
hörn av plyschsoffan. Deras område vid
Säveån hette i folkmun Milano.
– Italienarna i Gamlestan var särskilt
värvade som SKF-jobbare på 1950-talet,
påpekade jag. Gipskonstnärerna var nån
generation äldre. Dom göt prydnadsfigurer i
gipsformar och gjorde elegant stukatur uppe i
salongstaken i finare hem, runt om i Västsverige. Men jag har nån gång också hört sägas
att skaparen av dessa prydnadskyrkor var en
svensk konstnärinna.
– Nåja, dom här prydnadskyrkorna av gips,
sa Nettan, i synnerhet Örgryte Gamla men
också andra kyrkor går under klubban hos
riktigt skapliga auktionsfirmor. Dom börjar
få ett värde.
– Men kan ännu fyndas på loppis för 40
spänn, sa Roffe.
– Nä du, din stolle, det var allt några år
sen.
Jag hämtade ett album med foton från
1990-talets början. Jag visade där en bild, där
Örgrytes kyrkoherde Anne Strid och prästen
Lars Winroth syns på pastorsexpeditionen,
och mellan dem står den rara gamla diakonissan Elvy Åberg.
På bilden håller Elvy Åberg och Anne Strid
tillsammans församlingens exemplar av kyrkmodellen, som Anne inte tyckte var så alldeles
lik sin förebild. Det har spekulerats i om
konstnären gjorde modellen efter två stycken
foton – ett på tornet och ett på själva kyrkan
– och att tornet då blev i lite spinkigaste laget.
Inte alls så markant som när man är på plats
och betraktar kyrkan.
– Diakonissan Elvy Åberg, funderade
Nettan. Var det inte diakonissan du sa ni
tappat bort namnet på, när noteringen från
fototillfället liksom kommit bort vid digitaliseringen?
– Jo, det stämmer. Så vi mejlade till församlingen, och där var administratören Ulrika
Dillner vänlig att fråga veteranen Lars Winroth vem diakonissan på bilden var. Winroth
visste det på direkten.
Alltså Elvy som var den då förre kyrkoherden Bengt Åbergs hustru och jobbade vidare
inom diakonin en bit över persionsålder.
– Den gode herden Bengt Åberg dokumenterade och författade en hel del om
själva kyrkorna, deras inventarier med mera,
påpekade Roffe. Han skrev för så där tretti år
sen en bok om Örgryte Nya kyrka.
– Örgryte Nya är inte nyare än att den är
från 1890, muttrade Rustan och grabbade det
största äpplet ur fruktskålen.
– Nå väl, Åbergs dokumentation av kyrkan
var behövlig. Han har också skrivit en del om
den gamla med dess medeltida anor.
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– Men administratören Ulrika Dillner ...
det namnet känner jag absolut igen från nån
helt annanstans, men jag kan inte placera det,
sa Nettan med grubblande ansiktsuttryck.
– Naturligtvis, skrattade Roffe med sina
rötter uppåt landet. I släkten Dillner har
namnet Ulrika återkommit inom många olika
generationer, sen hundratals år tillbaka. Även
i den litterära världen, där Ulrika Dillner var
en romanfigur i Selma Lagerlöfs debutroman
”Gösta Berlings saga”.
– Javisst, ja! Så var det. Det gick visst ett
signerat exemplar av boken, av första upplagan, på auktion på internet nyligen.
– Minns ni TV-serien ”Gösta Berlings saga”
på 1980-talet? Där var rollfiguren Ulrika
Dillner gestaltad av ... låt se nu ... Doris Svedlund, henne minns ni?
– Jodå, från Stadsteatern, TV:s ”Hem
till byn” och den kända gamla bio-thrillern
”Moln över Hellesta”, sa Nettan. Men brunetten som bodde i Bö och som vi ofta såg i
vimlet här omkring och som också var med
i Gösta Berling-serien? Vad hette, eller vad
heter, hon?
– Maria Hedborg, sa Rustan. Hon hade
rollen som...
– Anna Stjärnhök, fyllde Roffe i. Undrar
om studiecirklar ännu läser och diskuterar
Gösta Berling. Med majorskan på Ekeby, alla
kavaljererna och de anrika familjerna och
domkapitlet i Karlstad och allt det där.
– Margaretha Krook med sitt temperament
var underbar i rollen som majorskan, mindes
jag.

SOM GJUTEN. Kyrkoherde Anne Strid, diakon Elvy Åberg och prästen Lars Winroth med
gipsmodellen av Örgryte Gamla kyrka för snart 30 år sedan.
Foto: Sören Skarback

Selma Lagerlöfs-bok är en senare roman som
inte alls var lika populär. Nämligen en där det
kretsar en del kring hustrumisshandel, i skuggan av första världskriget.
– Jaså, minsann. Får man ta en titt på den
goda Selmas autograf där i?
– Jodå.

Roffe kollade i mobilen en grej på internet:
– Hmm, Ulrika Dillner, född i Ovikens
församling, Jämtland, sextonde februari
1762. Hon fyllde alltså 250 i förra veckan(!).
Kan inte vara hon. Nej, hon i nutida Örgryte
är väl bara nån tiondel så gammal, eller?
– Det var nog många som var ute efter
Selmas signerade bok på auktionen, förmodade Nettan. Vore intressant att se vad den
klubbades för.
– Ja, säkerligen var den eftertraktad, sa jag.
Hos mig får ni nöja er med att min signerade

Jag hämtade romanen ”Bannlyst” från
1918. Signerad av Selma med plats- och
årtalsangivelsen ”Stampen 1921” samt med
de handskrivna orden ”till Harry och Anna,
de förlofvade unga tu”.
– Till Harry och Anna, muttrade Rustan.
Var inte Selma med vilje lite gåtfull? Kanske
någon litteraturvetare begriper vilka dessa två
förlovade kan ha varit. Eller, nej, det är säkert
en nöt vi drygt hundra år efteråt inte kan
knäcka. Ingen kan säkert säga...
– Nej, inte säkert, men jag tror mig ha en
jättebra, alldeles jätte braaa gissning! avbröt
jag honom.
– Låt höra, sa Roffe lite tvivlande.

REJÄLARE. Inte bara ur denna vinkel utan
även från andra håll ser kyrktornet bredare
ut än på den fritt konstnärligt skulpterade
kyrkmodellen.
Foto: Alice Radomska

Han lutade sig ännu mer tillbaka, medan
Nettan bet i en persika men också spetsade
öronen.
– Jo, sa jag, Selma Lagerlöf var på Stampen
1921, oerhört sorgsen vid bästa väninnan
Sophie Elkans begravningsceremoni i Mosaiska kapellet, alltså judiska kyrkogården vid
Friggagatan. Trots sorgen kan hon givetvis ha
signerat en bok.
– Jo, men Harry och Anna, så hette ju
många. Vad kan det ha varit för några?
– Dedikationen uppger att Harry och Anna
var förlovade. Och hör här nu: GöteborgsPostens dåvarande, rätt så unge andreredaktör
Harry Hjörne, som bevistade Sophie Elkans
begravning, gifte sig senare det året med en
viss Anna – skånskan Anna Ohrlander, med
tiden känd som Göteborgs modersgestalt
Anna Hjörne, medan Harry genom främst
sin dagliga spalt ”Små, små ord av kärkek” i
GP var självklare fadersgestalten, fram till sin
död 1969. Han är förresten också begravd på

Örgryte&HärlandaPosten

Stampen, men på gamla vanliga Svenska kyrkogården, som ligger där längs Stampgatan.
– Vad fascinerande, utbrast Nettan. Harry
Hjörne och Anna gifte sig för över hundra år
sen och ännu har släkten Hjörne GöteborgsPosten i sin hand!
– Ingalunda, ingalunda! skrockade Roffe
som gammal reporter. Familjen Hjörne sålde
i fjol våras sitt allra sista innehav av aktier i
företaget.
– Sophie Elkan begravd på Mosaiska på
Stampen, funderade Nettan. Hon skrev den
tjocka romanen om John Hall, herren över
Gunnebo slott, eller hur?
– Jodå. Och Lena Pilborg, frid över hennes
minne också, lät sitt förlag Tre Böcker i Bö
göra senaste återutgåvan. Med språket mycket
varsamt moderniserat av bibliotekarie Karin
Westerlund, hon som bodde på Intagsgatan
i Kålltorp, även hon borde ha levt och varit
verksam längre.
– Nå, var rädd om den signerade Selmaboken, Alice, sa Rustan ovanligt allvarsamt.
Så jag förpassade den åter på hyllan för
endast signerade verk – Moa Martinson, Ove
Allansson, Alf Martin, Jan Guillou, Bertil
Gärtner, Hagge Geigert, Kerstin Thorvall,
Bodil Malmsten, Sara Kadefors, Sture Hegerfors, Lasse Åberg med flera (plus en massa
utländska).
– Intressant med Selma Lagerlöf och Sofie
Elman, alla resor de i slutet av 1800-talet
företog tillsammans till Grekland, Egypten,
Palestina och allt vad det var. Och vad fint att
Mårbackastiftelsen publicerade deras brevväxling, så jag kunnat läsa nästan alla deras brev
till varandra, sa Nettan.
– Snick-snack, flicka, frustade Roffe. Dom
lär ha utväxlat uppåt sextusen brev. Men har
du läst några hundra är det inte så illa, det
heller.
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
NR 2 • februari 2022

Vill du ha ett jobb som optiker i en butik
där vi har tid att ta hand om våra kunder.
Välkommen att ansöka hos oss!
Vi är en Synsam franchise-butik belägen i östra centrum i Göteborg.
Hos oss jobbar idag ett gott gäng med två optiker och åtta optikerassistenter.
Våra öppettider Mån–Fre 9.30–18 och Lör 10–14 (lördagsstängt på sommaren).
Vi får hela tiden mer att göra och behöver utöka vår verksamhet. Därför söker vi efter ytterligare en optiker som vill vara med på den här spännande utvecklingen.
Vi har även funduskamera och perimeter.
Vänligen ansök via mail till veronica.torkelsson@synsam.com
Kontaktperson Veronica Torkelsson, tel: 0702-086 362

MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TEL: 031-25 45 45
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Kos Drazen på Nordgårdsvägen 36
i Rydboholm
4 Lars F Karlsson på Dr. Heymans
gatan 5 i Göteborg
4 Maud Eenfeldt på Bromeliusgata
14 C i Göteborg

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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Vaccinera dej hos
Närhälsan
Olskroken
Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
– din kompletta
Gamlestadsvägen 4. B15
Vaccinationscentral
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
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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

Nu vårstädar vi kyrkogårdarna
Den 7 mars börjar vi göra vårfint på Göteborgs alla kyrkogårdar.

Vi tar bort granris, annat organiskt material och utbrunna ljus från
Den 15 april by
SAMTLIGA gravar, 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 att ta hand om.
Har du frågor? Ring vår växel 031-731 80 80. Gravskötsel beställer du via
svenskagravar.se eller vår skötselexpedition som du också når via växeln.

Tack för ditt förtroende!
www.svenskakyrkan.se/gbs
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SKOLABB

Osteopati Kålltorp
– Victor hjälper dig med smärta och värk

Super tunna ortopediska
hålfotsinlägg
nu 1600:Ord. pris 1900

SKOLABB Friggagatan 29 (svingeln)
031-155380
Var. 10-18, Lör. 10-14
www.skolabb.com

!
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Ättestigen 8 I Tel: 0722-473 767
www.osteopatikalltorp.se
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99:-

”Vanlig” Semla
Vaniljsemla
Chokladsemla

MATBRÖD

FRÖKNÄCKE

med vanilj

Vår populära

RÄKLÄNGD

Marie Jerkstrands

REDBERGSGÅRDENS

KONDITORI

Danska vägen 110

ÖPPET ALLA DAGAR!
www.redbergsgarden.se
Örgryte&HärlandaPosten

Tel. 031-84 74 76
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EKONOMISKT

Nytt inflationsklimat pressar upp bolåneräntorna
Svensk ekonomi står och väger under årets inledning. Den ekonomiska
tillväxten hålls tillbaka i väntan på
att globala produktionsstörningar ska
släppa och energipriserna falla tillbaka.
Samtidigt noteras en hög inflation som
får genomslag på bolåneräntorna och i
förlängningen hushållens plånböcker.
Hur Riksbanken väljer att agera i det nya
inflationsklimatet kommer ligga högt
upp på den ekonomiska agendan

bolåneräntorna och i förlängningen hushållens räntestrategi?

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

P

andemins fortsatta närvaro håller
tillbaka tillväxten i väntan på att globala produktionskedjor ska återstartas
och höga energipriser dämpas. Hushållen
kämpar på trots ett växande inflationsspöke
och kraftigt stigande elpriser. De finansiella
marknaderna uppvisar en hög volatilitet
och har i skrivande stund inlett året med
en nedgång på nästan 12 procent. Bakom
nedgången gömmer sig den höga inflationen,
centralbankers tydligare signaler om att räntehöjningar ligger i en omedelbar framtid och
den geopolitiska oron i Östeuropa. Det råder
inget tvivel om att vårkantens ekonomiska
agenda i första hand kommer att kretsa kring
det (för många yngre generationer) helt nya
inflationsklimatet.
Inflationen i december låg på den högsta
nivån sedan 1993. Det låter ganska oroväckande för de som gör kopplingen till 90-tals
krisen. Men läget är ett helt annat. Dagens
höga inflation är till största del drivet av
el- och drivmedelspriser och rensar man för
dessa hamnar inflationen under Riksbankens
mål på 2 procent. Frågan många ställer sig är
ifall inflationen är övergående eller bestående.

– både företagets och din privata
Kom
in till
oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
Boka
rådgivningsmöte
boka
rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
på kontakta5019@seb.se
eller
031-62
28 Välkommen!
90
eller
031-62
28 90.

I takt med att energipriserna dämpas och
I vår senaste konjunkturrapport (Nordic
flaskhalsar i produktionskedjor lättas borde
Outlook) gör vi bedömningen att inflationen
inflationen falla tillbaka. Men i väntan på
kommer att vara övergående men något mer
det signalerar företag i högre utsträckning
utdragen än tidigare förväntat. Det innebär
höjda priser för att dels täcka högre produken inflation som hålls uppe på en högre nivå
tionskostnader, dels ta igen förlorade intäkter
under första halvan av
under pandemin. Det gör
EKONOMISKT
2022 för att sedan succesatt inflationen nu börjar
med Antonio Latoracca
sivt falla tillbaka mot slutet
slå mot hushållen på flera
– kontorschef
av året. Hur påverkar då
fronter än bara en högre
på SEB i Örgryte
det nya inflationsklimatet
elräkning.

Den senaste tidens höga inflation,
mestadels i USA, har pressat upp de längre
marknadsräntorna och därmed fått upplåningskostnaderna att stiga globalt. För svensk
del kan man också addera effekten av en ny
bankskatt som slår igenom på bolåneräntorna. Väger man samman den senaste tidens
utveckling talar det för att det vi ser nu är
början på slutet av det extremt låga ränteläget.
Men hur snabb eller utdragen övergången blir
hänger delvis på hur Riksbanken väljer att
agera. Vägvalet står mellan å ena sidan en hög
inflation som förväntas vara övergående och
å andra sidan en press från andra centralbanker som inleder en åtstramningsagenda med
krympande balansräkningar och räntehöjningar. Vår bedömning är att Riksbanken
håller reporäntan oförändrad under 2022 och
höjer två gånger under andra halvåret 2023.
Sammantaget innebär det nya inflationsklimatet en uppåt-press på bolåneräntorna
både på kort och lång sikt. På kort sikt är det
främst de stigande upplåningskostnaderna
som får genomslag på de längre (bundna)
bolåneräntorna. På lite längre sikt, i takt med
att Riksbanken höjer reporäntan, kommer
även den rörliga tremånadersräntan att pressas
upp. Det gör att det extremt förmånliga läget
att gå från rörligt till bundet i sin ränteportfölj sakteligen försvinner. Det är därför ett
ypperligt tillfälle att se över vilken räntemix
som lämpar sig bäst för din boendesituation
och privatekonomi. Oavsett räntebeslut bör
en räntebuffert utgöra grunden i din räntestrategi för 2022.

KYRKFÖNSTRET
Björkekärrs kyrka
H Gudstjänst: Högmässa söndag kl 10.30.
H Veckomässa tisdag kl 19.
H Middagsbön onsdag kl 12.
H Ons 2/3 kl 19 Askonsdagsmässa.
H Sopplunch onsdag kl 12.
Härlanda kyrka
Härlanda kyrka öppen mån-fre 9-16 och sön
10-14 med bl.a. barnaktivitet.
H Gudstjänst: Söndagsmässa kl 11.
H Kvällsmässa ons kl 18.30.
H Ons 2/3 18.30 Askonsdagsmässa.
H Ons 9/3 Kvällsmässa och föredrag med
Peter Halldorf ”Från rädsla till kärlek”.
H Musik: Söndag 20/3 kl 18 Leo Delibes –

annons@ohposten.se
Messe Brève. Göteborgs Flickkör, stråkkvintett ur Göteborgs Symfoniker m.fl. Biljetter via
Ticketmaster.
H Lördag 26/3 kl 18.00. Härlanda Oratoriekör.
H Sopplunch & Sångkuren onsdag kl 11.45.

Sankt Pauli kyrka
H Gudstjänst: Högmässa söndag kl 11 –
direktsänds även på www.sanktpauli.se och
i närradion 94,9 MHz och oftast även på
Youtube.
H Middagsbön mån,tis, ons och fre kl 12.
H Mässa torsdag kl 12.
H Ons 2/3 kl 18 Askonsdagsmässa, därefter:
passionspredikan onsdagar kl 18.30.

H Sön 20/3 kl 16 Gudstjänst med SMÅ och
stora.
H Musik: Middagsbön med lunchmusik onsdag kl 12.
H Söndag 13/3 kl 18.00 Musikgudstjänst
H Mathildas café onsdag kl 10.30-12.

Skårs kyrka

H Gudstjänst: Gudstjänst/mässa söndag kl
11. OBS! 27/3 sammanlyst till Örgryte nya
kyrka ”Mässa för alla”.

Örgryte gamla kyrka
H Söndag 2/3 kl 19 Askonsdagsmässa.

Örgryte nya kyrka
H Gudstjänst: Gudstjänst/mässa söndag
kl 11. 27/3 ”Mässa för alla”. Reflexmässa torsdag kl 18.
H Musik: Söndag 20/3 Orgel- och pianokonsert. Johan Möller Lekemo och Erland Hildén.

Örgryte församlingshem
H Sopplunch tisdag kl 12.

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

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

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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Nu kan vi
mötas igen!
Äntligen kan vi mötas igen i kyrkan!
Välkommen vem du än är, och hur du
än har det. Här hittar du några tips för
våren. Mer info hittar du såklart på vår
hemsida - eller ring så svarar vi
på dina frågor.

Hitta gemenskap

Sjung i kör

Fördjupa dig

öppen förskola

Barnkör. Ungdomskör. Kyrkokör.
Gospelkör. Våga-sjunga-kör.
Kammarkör.

Vill du stanna upp kring livets stora
frågor eller lära dig något nytt?
Välkommen till kyrkan!

I våra församlingar finns ett brett utbud
av körer för alla åldrar, från nybörjare till
sångvana. Läs mer på webben!

Här hittar du t.ex. Alpha -introduktionskurs i kristen tro, Stilla
dag, djupmeditation, bibelstudium, boksamtal, måleri/skapande
och andra samtalsgrupper.

Björkekärrs kyrka 0-18 mån: ons 10-12,
0-6 år: mån 9.30-12.
Härlanda kyrka Mån & fre 10-12.
Sankt Pauligården Ons 10-12.15.
Anmälan krävs - läs mer på webben.
Skårs kyrka Tors 14-15.30.
Örgryte församlingshem Tis 10-11.30.

sopplunch & café
Björkekärrs kyrka Sopplunch ons kl 12.
Härlanda kyrka Sopplunch ons kl 11.45.
Sankt Pauli kyrka Mathildas café ons
10.30-12.
Örgryte församlingshem Sopplunch tis kl 12.

Dela lika!

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går
miljoner människor på jorden hungriga.
Stöd Act Svenska kyrkans arbete för
fred, jämställdhet och rättvisa.
Swisha din gåva till 900 1223.

frivilligcentralen knuten
Öppen mötesplats för alla i Kålltorp.

Foto: Kristin Lidell/Ikon

Fler mötesplatser, barn- och ungdomsgrupper m.m. hittar du på webben!

Få hjälp och stöd

Gå på gudstjänst

fondträff - sankt pauligården
måndag 7 mars kl 10-12, 13-15

Björkekärrs kyrka Sön kl 10.30.
Härlanda kyrka Sön kl 11. Mässa ons 18.30.
Sankt Pauli kyrka Sön kl 11. Middagsbön/
mässa mån-fre kl 12.
Skårs kyrka Sön kl 11.
Örgryte nya kyrka Sön kl 11. Mässa tors kl 18.

Lever du på existensminimum eller näst intill?
Då kan du få hjälp att söka bidrag på vår fondträff.
Ta med inkomstredovisning, hyresavi, deklaration och
familjebevis. Läs mer på webben eller kontakta diakon
Helene Ericsson för info, tel. 031-731 80 28.

någon att tala med
Kontakta
för frågo gärna oss
r eller b
av dop, v okning
igsel
& lokal!
telefon 031-731 80 40 (exp)
e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb svenskakyrkan.se/orgryte
pastorsexpeditionen: herrgårdsgatan 2, öppet mån-fre 09.00-12.00

Våra präster och diakoner finns tillgängliga för samtal.
Vår expedition kan hjälpa dig att komma i kontakt med
rätt person. Se uppgifter nedan.

björkekärrs församling, sörensens gata 1
härlanda församling, härlandavägen 23
sankt pauli församling, mäster johansgatan 1
örgryte församling, herrgårdsgatan 2

✁

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

Annonsen
önskas införd:.....................................................
införd:
Beställare: ...........................................................
Telefon: ................................................................

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och
frankerat kuvert.

Fröken Rut Städ

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

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

Högbergsmåleri
Måleri och Golv AB
Alla förekommande
måleriarbeten

Ove: 0708-80 23 19

FAMILJ
❏ Uppvaktning
undanbedes
❏ Grattis
(endast text)
❏ Grattis + foto
❏ Förlovning
❏ Vigsel
(endast text)

0:–
0:–
0:–
0:–
0:–

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

0:–
0:–
0:–
0:–

❏ Tack
❏ Månadens Ros

0:–
0:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

❏ Dagmamma
❏ Platsannons
❏ Motor
❏ Bostad
❏ Uthyres
❏ Önskas hyra

❏ ............................... 50:–

❏ .....................................

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

MARKNADSPLATSEN

På senare tid har det varit mycket
prat om ekonomiska utmaningar. När
elräkningen damp ner i brevlådan under
januari behövde många rådda om i sin
ekonomi och för en del blev det en ekonomisk kris. Jag har inte en lösning på
våra elpriser men här följer en tankeställare som kan skapa buffert när det
kniper.

annons@ohposten.se

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER

Nu är jag ingen finansexpert, men det jag
här vill skapa är ett underlag för en sund
diskussion för dig. Det är viktigt att kunna
prata om pengar och sedan hitta en väg som
passar familjen. Ung som gammal behöver vi
med jämna mellanrum se över vår ekonomiska hälsa på samma sätt som vi ser över
vår fysiska hälsa. Det känns alltid onödigt att
behöva reparera något vi annars hade kunnat
undvika.

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

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

Betala dig själv först!

Kanske du just nu sitter och tänker, ”Om
bara han/hon tyckte mer som jag!” Ja, kanske
det hade varit lättare, men inte alltid nödvändigtvis bättre. Det behövs både en förmåga
att spara och en förmåga att spendera för ett
sunt förhållande till pengar. Den som bara
sparar och aldrig unnar sig att spendera går
miste om det pengar är till för, lika mycket
som den som aldrig har pengar över för att
spara en slant. Hanterar du pengar som en
påse godis? Äter du upp allt i en enda stor
godisfrossa eller tar du lite då och då, jämnt
fördelat efter behov?
David Bach, en av USA:s främsta ekonomiska experter, ger ett grundläggande råd
till alla han möter: Betala dig själv först! Det
innebär att lönen för varje dags första arbetstimme tillhör dig. Den lägger du helt enkelt

Företag

VAR VÄNLIG TEXTA!

Alexandra:

et sägs att en av de vanligaste
orsakerna till skilsmässa och bråk i
relationer kretsar kring olika uppfattningar om hur ekonomin ska skötas.
Vad skulle vara annorlunda om ni i din familj hade en ökad samsyn kring er ekonomi?
Fundera en stund på det. För många består
en stor del av vardagen av att antingen tjäna
tillräckligt, eller köpa lagom.
Vad fokuserar du mest på? Och vad fokuserar resten av familjen på?

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

undan för framtiden. Först därefter ser du vad
du har på kontot. Han anser att de flesta gör
misstaget att de först betalar sina räkningar
och låter månaden gå för att sedan försöka
spara det som blir över när månaden är slut.
Anledningen till att det inte fungerar så bra
är att de flesta spenderar det de har på kontot.
Det blir helt enkelt inte så mycket över.
Om du därför redan i början lagt undan
pengar har du kanske inte lika mycket att
göra slut på men, å andra sidan, sparkapitalet
ökar stadigt varje månad. I dagar då det pratas mycket om utmaningar som följd av våra
höjda el- och bensinpriser är detta ett gott råd
för oss alla. Framför allt är detta ett gott råd
till alla unga. Ju tidigare du börjar spara desto
mer blir det i slutet.
LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

Ibland känns det laddat att behöva prata
om pengar. Här är en liten tankeövning för
dig som kan underlätta. Om du ser på din lön
som veckans matkasse så består den av både
näringsrika saker och en del godsaker som
ger det lilla extra åt vardagen. De näringsrika delarna är stommen i din ekonomi: din
hyra osv, medan godsakerna är nöjena. De
flesta förstår att det inte går att leva på bara
godsaker.
Låt mig föreslå att du samlar familjen för
ett familjeråd, ställ er ekonomiska ”matkasse”
på bordet och prata om hur ni vill att den ska
”ätas upp”. Prata om de saker ni vill spara till,
prata om de saker ni behöver och de saker ni
kan vara utan. Låt var och en få prata och uttrycka sina tankar utan att de döms ut. Tänk
framåt, ha drömmar, sätt upp gemensamma
mål om du ingår i en familj eller sätt upp
mål för dig själv om du är ensam. Genom att
prata ihop sig i hushållet blir det lättare att
enas kring en gemensam hållning till ekonomin. En gemensam hållning ger i sin tur en
bättre grund för hur pengarna ska spenderas i
framtiden.
Kom ihåg, genom att betala dig själv först
kan du vara både spara och slösa på samma
gång!
Allt gott!

Örgryte&HärlandaPosten

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE
FOTO: JESPER ANHEDE

MÅNADENS ROS
Skicka in din ros till
annons@ohposten.se
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Nu med
fullt RUTavdrag!

Vi beskär
träd och buskar!
PÅ GÅNG

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.

Bouleklubben Seniorerna
✔ Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.
Kontakta Hans Westberg på 031-84 24 52
eller kom som du är!
Club Singelton
✔ Välkommen att spela bridge med Club
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25,
Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men
ring vår tävlingsledare Janne så kanske han
kan hänvisa till ledig spelare.
Tel. 0706 756 632

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR
✔ Detta är vad SPF seniorerna Björkekärr
erbjuder våren: Månadsmöte den 10 mars:
Underhållning av Lennart Palm – Från gravallvarligt till dödskalle. 21 april Musik-Bingo
med allsång. 12 maj Drömmen om ett bättre
liv. Afternoon The på Dorsia söndagen den
20 mars. Utflykt till Tollered Bruksamshälle
och Nääs fabriker. Bridge och Canasta på
onsdagar.
Kontakta Ann-Christin Lundblad
Tel: 0737 345 711

FÖNSTERPUTSNING • HANTVERK
HEMSTÄDNING • ... OCH MYCKET MER

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

Språkcafé
✔ Samarbetet mellan Röda Korset och Kulturhuset Kåken är igång igen. Vi träffas varje
onsdag mellan kl 14.00 och 15.30 i bottenvåningen på Kulturhuset med en kopp kaffe
och en enkel kaka tränar vi svenska för dem
som behöver det. Ingen anmälan behövs.
Information Madelaine Bjärsborn Kinde, tel
0705 534 298.

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

AKUTTANDVÅRD INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

MIK-Knuten
Vi bjuder dig
Människan i Kålltorp och HärlandaTandblekning
25 – 29 år som inte
Frivilligcentralen Pärlan
frivilligcentral/Knuten,
Råstensgatan
Vi bjuder
dig
varit hos tandläkare
–4 nu endast
21 12
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se
Tandblekning
på två år på en gratis
25Tel:
– 29
år54som inte 1.995 kronor!
www.kalltorp.info/mik-knuten
undersökning!
varit hos tandläkare
Gamla Redbergspojkarna– nu endast
på två årTräffpunkter
på en gratis
Örgryte-Härlandas
✔ Redbergspojkarna, Uddevallagatan14,
1.995 kronor!
Välkommen till ettundersökning!
gott liv på äldre dar
har öppet (helgfria) torsdagar kl. 10-13 med
fika kl. 10.30. Gamla som nya är välkomna.
– i gemenskap med andra!
(Googla för Hemsidan: gamla redbergspojkar) ✔ Kaggeleds träffpunkt
Årsmöte 3/3 kl. 11.00
Kaggeledsgatan 36
031-365 68 14
Tel. 031-84 56 99 (torsdagar) ✔ Lundens
träffpunkt
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
Danska vägen 61 A
031-365 64 27
ÖPPETTIDER
PRO Kålltorp
✔ Björkekärrs
träffpunkt Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
Rosendalsgatan 10
031-365 55 25
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 Telefon: 031-255037
✔ Möte kl 11.00 med underhållning
och inforwww.primartandvarden.se
OBS! På gund av coronapandemin är
mation tisdagarMån
jämna–veckor.
ÖPPETTIDER
tor:
7:30
–19
Fre:
8
–16
Lör:
10
–
15
programmen osäkra – kolla gärna först!
Info Erik Jones 0704-78 50 36

Akuttandvård – boka online eller ring!

Akuttandvård – boka online eller ring!

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

Salong Nicole

Sofiagatan 6

Han

Tel. 073-735 00 93

Alltid billigt
– Alltid brA
Mån-Fre 10:15-18:00
Lördagar 10:15-14:00
Sönd & Helger stängt

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I SNART 30 ÅR!
februari 2022
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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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Carl Kylberg
Såld för 2,1 miljoner kr

Ivan Ivarson Såld för 2,4 miljoner kr – rekord för konstnären!

Stor efterfrågan på design och moderna möbler

Pablo Picasso
Såld för 280.000 kr

Knut Knutson och Fredrik Blidberg

Ragnar Sandberg

Christian Berg

Två av Sveriges främsta experter

Såld för 1,2 miljoner kr

Såld för 1 miljon kr

VI KAN KONSTEN ATT SÄLJA!
Konst och design sökes till vårens auktion i Stockholm
Uppsala Auktionskammare har under 2021 sålt konst, design, smycken och
antikviteter för över 397 miljoner kronor, inklusive 45 miljonnoteringar.
Marknaden är glödhet och efterfrågan mycket stark!

För fri värdering och inlämning:

Fantastiska resultat, ledande expertis, personligt engagemang, kraftfull
marknadsföring och exklusiva kataloger gör oss till ditt självklara val vid
försäljning av modern och samtida konst samt design. Inlämning pågår nu
till vår kommande Internationella Kvalitetsauktion för Modernt & Samtida
som äger rum 18 – 20 maj i Stockholm. Kontakta oss – vi kan konsten att sälja!

Knut Knutson 0708 - 12 12 27
mail@uppsalaauktion.se

Kontakta våra experter eller besök oss på Kungsportsavenyen 41 i Göteborg.

Fredrik Blidberg 0705 - 12 44 31
blidberg@uppsalaauktion.se

Växel: 031 - 16 12 12
www.uppsalaauktion.se

