dags att värdera läget? Funderar du på att sälja bostaden och vill veta vad den är värd? Låt oss
vad drömmer du om?
vad
Endrömmer
etta med balkong
du om? iEn
stan
etta
eller
med
enbalkong
täppa påi stan
landet?
ellerMer
en täppa
svängrum
på landet?
eller Mer svängrum eller
värdera den åt dig. Vi kan östra Göteborg på handens fem ﬁngrar. Kontakta oss redan i dag, så bokar
mindre tomrum? Hur mindre
drömmen
tomrum?
ser ut, Hur
styrs drömmen
nästan alltid
ser av
ut,vilket
styrs nästan
läge i livet
alltid
duavbeﬁnner
vilket läge
dig ii.livet du beﬁnner dig i.
vi en tid för fri värdering. Välkommen till vår bobutik på Redbergsplatsen!
Hur den ska gå i uppfyllelse,
Hur denkan
skavigåtai reda
uppfyllelse,
på om du
kankommer
vi ta reda
in till
på om
oss.du
Välkommen
kommer intill
tillvår
oss. Välkommen till vår
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!
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Torra ögon?
Torra ögon är ett vanligt problem. Ögonen svider,
bränner. Skräpkänsla, ökat tårflöde eller tidvis
dimsyn kan tyda på att man har torra ögon.

Vi vill hjälpa Dig!
Sedan år 1894 har Edlunds fått
förtroendet att arrangera och ordna
begravningar i Göteborg. Vi hälsar er
välkomna till en modern och trygg
begravningsbyrå med lång erfarenhet.
Väl mött,
Jenny Backman och Tobbe Lander

Folkungagatan 10, 411 02 Göteborg
Tel. 031–15 60 25 | info@edlunds.nu

www.edlunds.nu

Vi gör en grundlig analys av din tårvätskas mängd
och kvalité. Du får råd om vilka medel du ska använda
och hur. De bästa preparaten mot torra ögon finns att
köpa hos oss.

Analys av torra ögon kostar 400 kr.
Ett återbesök ingår i priset.

Boka tid nu!

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

amrif ralkäM
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& på företaget!
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Privat

INGA URSÄKTER!

TESTA EN VECKA GRATIS

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

249:GYMKORT FR.

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •
Vid akuta problem
Kvalitet, service
ring för snabb hjälp
och omtanke

/ MÅN

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

Företag

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

grobetöG artsÖ ,nédyR glE ronillE giravsnasrotnoK
es.neloopnaretev.www 03 77 12-130 gniR

Glayol
Salong

KLIPPNING

Herr, pensionär, barn: 150:Dam: 200:-

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

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

rgryte
Ö
Härlanda
annons@ohposten.se

Lokaltidningen
i Örgryte och Härlanda

FÖREGÅNGARE.
Göta Lejons
förtrupp
av flickor
marscherar
till tonerna
av de unga
musikanter
som går
precis bakom. Denna
arkivbild
är från en
valborg på
90-talet, då
musikkåren
traditionsenligt
anförde
Chalmers
cortége. Foto:

nr 3 • mars 2017
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

 Redbergsbladet

Kjell
Andreasson
kjell@
ohposten.se
Annonsmaterial
Attila Hein
070–228 27 36
Digitalt (max 20 MB) till:
attila@athemedia.se
Distribution
Posten
Tryck
Bold/Borås Tidnings Tryckeri
Utgivningsplan
Varje månad (förutom juli)

ÖHP 2017
Sista
Utg.
mtrl.dag dag

April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

19
17
14
–
18
15
18
15
1

27
24
21
–
28
25
26
23
11

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

Här kan du hämta
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redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se
www.ohposten.se
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”Torpaskolans” Blåsorkester 55 år
Den 21 mars var det 55 år sedan Torpaskolans Blåsorkester grundades.
Att namnet inte är så bekant beror på att orkestern succéartat
blev en angelägenhet för hela Göteborg och döptes om till Göta
Lejon, alltså den välkända musikkåren med ungdomar i fräscha
blåvita dräkter.
Sin nuvarande form har Göta Lejon haft i 50 år, alltså från 1967.
Men som etableringsår räknas officiellt 1962, då Torpaskolans rektor
Nils Mossberg och militärmusikern
Sven-Arne Gustavsson körde igång
verksamheten.
En stödjande föräldraförening
bildades snart och efter några år
började Lions Club bidra ekonomiskt. Den första uniformen i grått
och ljusgrått byttes mot blåvitt (av
designern Jack Fredriksson och tea-

terskräddare Lennart Sparrhed) när
Göteborgs stad började anlita Göta
Lejon till att paradera och spela på
Nya Ullevi, Liseberg, Avenyn, Vallgatan och så vidare.
Vi har förstås sett dem förgylla
tillvaron även på Olskrokstorget,
Munkebäckstorget och så vidare
runt om i stadsdelarna.
Till rytmen av slagverken låter
trumpeter, saxofoner, klarinetter och
annat blås av de skickliga ungdomarna synnerligen svängigt. De är i

åldern 10-25 år. Och rätt så många
medlemmar som blir lite ”för gamla”
stannar gärna kvar inom organisationen som lärare åt de yngre.
Men förutom hörseln är det ju
synintrycket som etsar sig fast i
publikens medvetande. Framför
musikanterna går förtruppen av
tamburmajor, flaggflickor och dansare, som utför sina rörelser i perfekt
koreografi, i synnerhet när orkestern
har ställt sig på en öppen plats dit
marschen lett.
Mängder av utlandsresor har Göta
Lejon förstås gjort. Mest till Tyskland och Österrike och en del gånger
över Atlanten till olika amerikanska
städer, men den största höjdpunkten
hittills var att spela och bli omklappade av påven framför Peterskyrkan i

Rom 1983.
Orkestern sköttes då av legendariske Sven Olander, som hade tillträtt 1967 och under sina decennier
som ledare starkt bidrog till Göta
Lejons grundmurat goda rykte. De
har numera mellan 60 och 80 spelningar per år.
Så här års börjar Göta Lejon efter
vinterns all övning synas utomhus –
och är det kyligt har musikanterna
bomullsvantar för att inte få stela
kalla fingrar. Men Göta Lejon förknippas kanske mest med Avenyn
och Götaplatsen en ljum sommarkväll, då varenda turist verkar fotografera eller filma.
Tänk vad den utvecklades, Torpaskolans Blåsorkester!
Alice Radomska

Gärna med en ny blick för konsten
Konstnären Kent Larsson har under sin karriär haft över 100 utställningar. I början av mars ställde han ut på Sally Bazar Studio på
Ånäsvägen vid Redbergsplatsen, väldigt nära hans hem i Bagaregården.
– När man haft över 100 utställningar måste man hitta nya vinklar och det känns gemytligt att ställa ut så nära hemma.
Kent Larsson har målat i hela sitt liv.
Sin första kontakt med oljefärg fick
han när hans mamma fick en låda
med gamla målargrejer av Kents
morfar. Kent fick tjata till sig att
få måla med oljefärgerna som han
tyckte luktade väldigt gott. Till slut
gav hans mamma med sig och Kent
målade med tändstickor på sina leksaksbilar.
– Jag brukade ha utställningar
hemma i mitt rum som släktingar
och vänner fick komma på, berättar
Kent.
När han var i 15-årsåldern tog
Kent med sig några av sina målningar till NK där det hölls en tävling
för aspirerande konstnärer där några
vinnare skulle få ställa ut i NK-huset. Dessvärre valdes inte Kents målningar av juryn.

– Då tog jag mina målningar och
gick till stans största galleri, som låg
på Kungsgatan på den tiden, och
sa att de hade fuskat på tävlingen
och att jag ville ställa ut där istället.
Galleristen skrattade åt mig men sa
också att jag hade potential.
Galleristen ringde då en vän, som
jobbade på en bank i Frölunda, och
det slutade med att Kent fick ställa
ut sina verk på den banken. Därifrån
spred sig ryktet om Kent och han
fick börja ställa ut på andra banker,
företag och konstföreningar. 1983
hade han sin första utställning på ett
galleri i Östersund. Efter en utställning i Stockholm några år senare så
köpte Statens konstråd en av Kents
triptyker, alltså en målning i tre delar.
– Det var en fjäder i hatten för
Örgryte&HärlandaPosten

mig, minns Kent.
Sedan tidigt 90-tal finns Kent
också representerad i hemstaden på
Göteborgs konstmuseum, som också köpt en av hans triptyker. Dessutom så finns också hans verk bland
annat på Västerås konstmuseum och
i privata samlingar i över tio länder.

Kent vill förmedla känslor med
sin konst och berättar att det ofta
finns någonting bakom varje motiv.
På hans utställning på Sally Bazar
Studio fanns bland annat leksaksbilarna han målade med tändstickor
som liten, fast nu avbildade på kanvasduk. I Kents målningar finns också mycket Göteborgstypiska motiv.
– Jag åker spårvagn varje dag mellan hemmet i Bagaregården och min
ateljé på Kvarnberget där jag har utsikt mot hamnen så jag målar en del
spårvagnar och kranar.
I samma hus som Kents ateljé ligger har tidigare konstnärerna Rudolf
Flink och Ragnar Sandberg bott.
– Det känns väldigt kul att få dela
utsikt med dem!
Joacim Schmidt

Kent Larsson.

Foto: Joacim Schmidt
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Öppettider i

Bertilssons Stuga
under Påsken 2017

13/4
14/4
15/4
16/4

Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskafton
Påskdagen

17/4 Annandagen

11.00
11.00
11.00
11.00

–
–
–
–

16.00
16.00
16.00
16.00

stängt

Efter påsken är stugan öppen som vanligt igen.
www.bertilssonsstuga.se
031-987074

Påskafton

Om vädret tillåter så ordnar vi med
en påskbrasa nere på ängen som
tänds kl 12.00. Alla barn som
kommer utklädda till påskkärring
eller påskgubbe får en överraskning
av personalen inne i stugan.
Alla vuxna får gärna klä ut sig också!

Glad Påsk önskar vi er alla!!
Pia, Niklas, Helen, Elin, Vera, Anna
Axel , Nicole, Kajsa, Pauline, Jennica,
Andre, Ebba & Anna

LIVSKVALITET & DRÖMBOENDE
Funderar du på att ändra din boendesituation i Örgryte?
Denna härliga villa på lugna Humlegårdsgatan i Örgryte - Bö erbjuder
härliga sällskapsytor och privata ytor över totalt 400 kvm. Huset är beläget
på en mycket bra adress med vacker tomt och med flera uteplatser.
Visningar kommer att ske senare i vår.
Vi har lokal och global marknadsföring samt försäljning underhand
med kraftfull exponering av högsta klass på våra objekt oavsett
försäljningsstrategi. Under 24 år har vi optimalt marknadsfört era hem
och skapat branschens starkaste varumärke inom premiumbostäder.
Jag har sedan 2007 förmedlat exklusiva boenden i Göteborg.
Under 2016 har jag mäklat flera rekordförsäljningar i bl.a. Örgryte.
Hjärtligt välkommen att kontakta mig för att boka in en visning
eller för ett personligt samtal om ditt boende.
Med vänliga hälsningar,
Magnus Helin, Reg Fastighetsmäklare
0739-82 80 39, magnus.h@sothebysrealty.se
Kungsportsavenyen 18, 411 36 Göteborg
WWW.SKEPPSHOLMEN.SE
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Ishockeyfakta:
I SHL är det slutspelat, men i SHL är
det slutspelet!
HHH
– Tänker du se på ishockey?
– Ja, periodvis!
HHH
I slutspelet brukar det vara många slags
mål! Ja, och många slagsmål!
HHH
Vem är det som sjunger på ishockeymatcherna, och säger I SING?
HHH
Seniormässan i mars månad:
– Hur länge har Du varit senior?
– Sen i år!
HHH
SM i Ordvitsar:
– Hur gratulerar man en svensk mästare i ordvitsar?
– Man skickar ett SMS till ett SM-ess!
HHH
Generaldirektören fick fastighetsvärk!
HHH
Vad säger Hamlet om Moderatern som
köpte vin på sina resor?
– Tobé or not Tobé, that is the question…
HHH
I fastan är det lock-ande med semlor!
HHH
Jag gick in i en sängvaruaffär och letade
efter vår-täcken!
HHH
Om militärtjänsten återinförs är väl ett
bra sätt att ”tjäna kronan!
HHH
– Jag har med mej kaffe när jag är vid
badet. Kaffe med dopp!
HHH
– Jag är bra på att garnera tårtor!
– Jaså, har det sprits?
HHH
– Hur får man hem sina jordgubbar?
– Man måste ha bär-hjälp!
HHH
– Vad sjöng ni på skolavslutningen för
er fröken som avgick med pension?
– Du gamla, Du fria!

FEL, FEL…FEL!

n I förra numret av ÖHP skrev vi om det
mobila närteamet kopplat till hemsjukvården i Örgryte-Härlanda. I rubriken blev
det ”Fler läkare till hemtjänsten” men det
är alltså inte hemtjänsten det handlar om
utan hemsjukvården. ÖHP ber om ursäkt
för slarvet.
ÖHP

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

Foto: Privat

Nu laddar de för VM
Sofie Lewerentz är en av tränarna till det
nuvarande landslaget i cheerleading. Den
20 april beger de sig till Orlando i USA
för att tävla VM.

Sofie Lewerentz, född 1989, uppvuxen i Kålltorp men boende i Lunden, har hållit på med
cheerleading sedan år 2002. När hon blev aktiv i föreningen Gothenburg Cheer One var de
sammanlagt 35 medlemmar.
Nu, 15 år senare, är de 450 uppdelade i 16
olika lag från sju år och uppåt. Totalt finns det
tre åldersgrupper och flera nivåer inom dem.
Många av dem är träningsgrupper, men det
finns också ett seniorlandslag och ett juniorlandslag.
– Fördelen med cheerleading är att det har
utvecklat mig som person, speciellt vad gäller ledarskap. Sporten har också växt något
enormt och utvecklingen går snabbt. Det är en
stor personlig resa för mig och jag har klättrat
mig upp. Vi växer och sporten med oss. Även
kunskapen kring den. Cheerleading är en livsstil. Vi älskar ju det.
Inom cheerleading får man titeln Sveriges
landslag genom att vinna SM när det äger
rum varje år i maj. Att ta guld i den nationella mästerskapen resulterar alltså i att man
skickas till USA för att representera Sverige i
VM nästkommande år. Wildcats är inne på sin
hattrick. Tre år i rad har de stått som svenska
mästare och nu är det tredje gången gillt vad
gäller att få packa med sig en medalj hem till

Så här ser det ut när Wildcats ”står” på mattan.

Sverige igen. De två tidigare åren som laget har
vallfärdat till USA för att tävla i världsmästerskapen har de kommit femma respektive fyra.
Nu höjs ribban ytterligare.
– Vårt mål är att på tävlingsdagen prestera
så bra vi bara kan. Göra vårt bästa, sätta våra
grejer och förhoppningsvis ta en medalj.
Ska man till USA för att delta i VM får man
i säsongens tidiga skede besök av amerikanska
koreografer som sätter ihop ett program. Sofie
och hennes tränarkollegor justerar sedan detaljer under säsongens gång för att hitta just
deras prägel. Men det är inte simpelt. Som elitlag tränar de tre till fyra gånger i veckan och
närvarokravet innebär att du inte kan stanna
hemma för att studera till en kommande tenta
eller bli sängliggandes för att du har lite ont i
huvudet.

Foto: Johan Meyner

– Vi har jobbat med en idrottspsykolog och
alla parter är medvetna om att all inte kommer
gå helt smärtfritt. Men vi är beroende av varandra och alla är behövda i laget, vilket också
innebär att vi blir väldigt tighta. Vi är som en
familj.
Den 27–28 april är det dags. 29 tjejer (24
på mattan, två reserver och tre tränare) står
då redo på tävlingsdagarna för att uppfylla en
dröm.
• Och frågan är, vad skulle en medalj
betyda?

– Oj, det skulle betyda så mycket. Verkligen. Att ens komma till VM är ett stort steg
för sporten i Sverige. Det är svårt att ens sätta
ord på det. Vi har kämpat för det i så många år.
Jennifer Last

Från

r
87l.5mokms
ink

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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VM-AKTUELL. Sofie Lewerentz är en av tränarna som förhoppningsvis ska leda cheerleadinglaget Wildcats till en VM-medalj.

Wildcats under tävlingen November cup i Borås förra året.

Örgryte&HärlandaPosten
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Vårens solglasögonklipp!
VÄRDE
3495:UPP TILL:

Inte bara gott bröd!

Slipade solglasögon på köpet!

Sju sorters kakor

Köp kompletta glasögon med ytbehandlingen iProtection NT

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)

och få receptslipade solglasögon med din styrka på köpet!

tis-fre kl 7-18, lör kl 9-14 | tel 031-19 99 96

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

20%
MATTREA

PÅ ALLA MATTOR

Gäller även på hela Ab Stiernas mattsortiment
Ullmattor Trasmattor Plastmattor m.m.

O’Neill Tail

O’Neill Duke

ERBJUDANDETS

VÄRDE:

Superdry Mika

Superdry Octane

VÄLJ BLAND 15 MODELLER!
Progressiva:

Enkelslipade:

3495:-

2295:-

Erbjudandet kan kombineras med gratis synundersökning. Om första par är enkelslipat blir även
solglasen det (solglas 1000:- & båge 1295:-). Progressivt första par ger progressiva sol-glas (solglas
2200:- + båge 1295:-). Pris på första paret enkelslipade från 1895 kr och progressiva 3195:- komplett
med iProtection NT (= Reflex- UV-ljusskydd, smutsavvisande och repskyddande yta.).

GRATIS SYNUNDERSÖKNING

VÄRDE 395:-

Synundersökningen avser glasögon och
utförs av legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept etc. debiteras.
Gäller t.o.m. 17-06-19.

Boka din synundersökning enkelt på:

www.optikkallaren.se

Gäller ord.pr ej gräsm. badrumsm.

Boråsklipp !
Satinbäddset

20% Rabatt
Satinlakan från

Ord.pr 499.-/set

399.-/set

BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset), Tel: 031-23 98 88

2set600.-

MAJORNA Stigbergsliden 22, Tel: 031-780 60 18
OLSKROKEN Redbergsvägen 17, Tel: 031-19 84 70
ASKIM-Sisjön Stora Åvägen 18, Tel: 031-68 25 88
Vi har billiga
stickgarner !

KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3, Tel: 031-795 22 30
KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80
MÖLNLYCKE Allén 4, Tel: 031-50 88 95

KarlJohansg.88 Redbergsv.15
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LERUM Brobacken 3, Tel: 0302-138 83

Örgryte&HärlandaPosten

Välkommen!
5

Farligt avfall-bilar
startar vårturen

Nu kan du samla ihop småelektronik,
lampor, färg, kemikalier och annat farligt
avfall hemma.
För snart stannar Farligt avfall-bilarna i
ditt område.
Tid och plats finner du i tidningen
Kretslopp eller på goteborg.se. Här kan
du också söka närmaste stopp via en
karta.
Farligt avfall-bilarna kom till 2005 för att underlätta för göteborgare utan bil eller möjlighet att lämna farligt avfall vid fastigheten.
– Att farligt avfall inte hamnar i de vanliga
soporna är jätteviktigt då det innehåller skadliga ämnen som måste tas omhand på rätt
sätt. Farligt avfall-bilarna gör det enklare för
invånare som inte kan köra till återvinningscentralen. Fler och fler hittar till bilarna, vilket
är roligt, säger Åsa Tärnström på kretslopp och
vatten, Göteborgs Stad.
Förra året lämnade cirka 7 500 personer in
färg, kemikalier, lampor, batterier, småelektronik och annat farligt avfall till bilarna som kör
runt i stan vår och höst.
Ungefär 60 procent av avfallet som kommer in är elavfall. Resten är färg, kemikalier,
nagellack och andra hushållsprodukter som
innehåller skadliga ämnen.
– Nu för tiden finns det även många produkter med elektronik, som till exempel blinkande
skor eller ballonger. Dessa ska också lämnas in
som farligt avfall, påpekar Åsa Tärnström.
Under 2016 lämnade göteborgarna in 8,8
kilo elavfall per person. Till Farligt avfall-bilarna lämnade den genomsnittlige besökaren
3,45 kilo elavfall.
Farligt avfall-bilarna börjar köra måndagen
den 3 april . Schemat och kartfunktionen finner du på www.goteborg.se/farligtavfallbilen.
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Föräldrar
i Örgryte-Härlanda
nöjda med förskolan
Förskolorna och familjedaghemmen i
stadsdelen fick goda resultat i förskoleenkäten 2016.
Föräldrarna är mest nöjda med tryggheten och gemenskapen.
Varje år får föräldrar till barn i förskola och
familjedaghem svara på en enkät.
I enkäten får de gradera påståenden om förskolan utifrån en sjugradig skala, där ett betyder otillräckligt och sju betyder utmärkt.

VÄLKOMMEN! Carola Lindblom hälsar dig välkommen till Pärlands Musikkafé på Danska vägen.

Foto: Joacim Schmidt

Det våras för Pärlans scen

På Danska vägen 103, i Östra kyrkogårdens gamla förvaltarbostad, ligger
Frivilligcentralen Pärlan. Det är en
deltagarstyrd verksamhet där alla är välkomna att engagera sig. Bland annat så
arrangeras musikkaféer med livemusik.

– Vi har verksamhet i huset nästan varje dag
mellan nio på morgonen och nio på kvällen,
berättar Carola Lindblom som är samordnare
på Pärlan.
Frivilligcentralen Pärlan startade sin verksamet 1996 på initiativ av lokala politiker
som, inspirerade av norska frivilligcentraler,
ville främja det frivilliga engagemanget i
stadsdelen. I sin nuvarande lokal har Pärlan
huserat sedan 2008. I och med att verksamheten är deltagarstyrd finns det inga egentliga
gränser för vilken typ av aktiviteter som kan
sättas upp på Pärlan.
I dag finns det bland annat olika intressegrupper, fika, publika datorer och självhjälps-

Pärlans Musikkafé
4 Den 31/3 spelar We3, en trio som spelar en blandning av soul, jazz och pop.
4 Den 7/4 spelar BluesOperators, ett
bluesband med musiker från Göteborgsoperan.
4 Den 21/4 är det Every picture tells a
story, en kväll med Rod Stewart-tema.
Ett fullständigt program och kontaktinformation finns på www.fcparlan.se.

grupper som använder sig av Pärlans lokaler.
De arrangerar också vernissager och i samarbete med SVEAS svenska för alla ordnar de
språkkaféer.
– Det är ett väldigt öppet forum, säger Carola Lindblom.
Pärlans musikkaféer anordnas tillsammans
med studieförbundet Sensus. Än så länge
har två stycken arrangerats och det finns tre
stycken till planerade. Carola Lindblom, som
själv spelar och sjunger, har ett brett nätverk
av göteborgsmusiker och har själv bjudit in

artister att spela. En liten entréavgift tas vid
musikkaféerna för även om Pärlan inte är
vinstdrivande så är ambitionen att gå plus
minus noll.
– Musikerna som spelar får ett litet gage
också. Som kulturarbetare förväntas man ofta
göra mycket gratis men vi behöver kultur och
det är viktigt att stötta den, förklarar Carola
Lindblom.
Musikkaféerna har varit populära och
lockat folk, inte bara från stadsdelen, men
också från andra delar av Göteborg.
– Det är öppet för precis alla!
Vill man själv spela på ett musikkafé eller
arrangera ett eget musikkafé är man välkommen att kontakta Pärlan. Har man andra
idéer för annan verksamhet eller eventuella
projekt man vill sätta upp finns det också
möjlighet att göra det på Pärlan.
– Vi har en väldigt levande och sprudlande
verksamhet i huset, säger Carola Lindblom.
Joacim Scmidt

Snittet i Örgryte-Härlanda landade på 5,5,
vilket ligger helt i linje med Göteborgssnittet.
Föräldrar tycker på helheten att förskolan är
rolig, trygg och lärorik; att personalen tar väl
hand om barnen; och att barnen lär sig hur
man fungerar tillsammans i en grupp.
Information och kommunikation samt föräldrars möjlighet att kunna påverka arbetet i
förskolan är de områden som, utifrån enkäten,
behöver utvecklas på helheten i stadsdelen.
Varje förskola får också sitt eget resultat och
kommer att arbeta vidare med just sina styrkor
och utvecklingsområden.
1 143 föräldrar svarade på undersökningen,
vilket är 63 procent.
Det innebär att svarsfrekvensen har ökat
med åtta procentenheter från 2015 års undersökning.
Enkätresultaten i sin helhet finns på
www.enkater.goteborg.se.
ÖHP
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Freddie Nyström Band har spelat på Pärlans musikkafé på Danska vägen.
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SKUMPLAST

•••MEDICINSK FOTVÅRD•••

Tillskärs och sömnad utförs efter mått och mallar till
båt- och husvagnsdynor, möbel- och utedynor, kökssoffor,
sänggavlar m.m. Även till restaurang hotell och kontor.
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Vaxning från 350:För tidsbokning el. frågor vänligen ring tel. 031-21 21 17
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Munkebäcksgatan 4 • Göteborg • Tel. 031-21 21 17
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När Olskroken hette Wahammar
Skansen Lejonet började byggas på kullen i Gullbergs
vassar 1687, men namnet Olskroken strax öster där om
är äldre än så.
”Ohlskroken” tycks ha noterats första gången 1676,
men officiellt hade området redan strax efter Göteborgs
grundande 1621 hetat Wahammars äng.

D

et är ovisst hur länge trakten hetat Olskroken i allmänt tal. Det var troligen i åratal innan det noterades
skriftligt. Och det finns många möjliga tolkningar av
vad namnet egentligen betyder. Men till grund för de svenska
platsnamn som börjar med Ols- finns för det mesta namnet
Olof.
Jämför med den lantligare men numera alltmer villabebyggda stadsdelen Olofstorp. För ett antal generationer sedan hette
den i dagligt tal Olstorp, men man lyckades i skrift här behålla
Olofs- och argumentet var att undvika förväxling med de rätt
många platser som råkar heta Olstorp.
På samma sätt finns från äldre tider efternamnet Olofsson
kvar, fastän så väldigt många fler heter Olsson. Det kommer av
att Olof i så många fall kallas Olle.
Då är frågan: Har något Olle i historien ägt marken nordost och ost om Gullberg eller på annat sätt blivit legendarisk i
området?
Faktiskt hittar vi i dokumenten ingen särskilt trolig person
före den handelsdrivande rådmannen Ollrich Steinkamp, med
sitt namn varierande stavat, beroende på om det var svenskar,
tyskar eller holländare som höll i gåsfjäderpennan. Efter att
Wahammars äng, som då ägdes av Göteborgs stad, arrenderades av holländske skolmästaren van der Ras från sannolikt
1649, noteras herr Ollrich som ängens arrendator 1661.
I räkenskaperna 1665 noteras ”Hr Oldrich Steenkamp för
arrenderaat Wahammars Enngh”. Den årliga avgift han betalade staden för att använda ängen var då 60 daler. Herr Ollrich
fanns kvar som rådman i Göteborg så sent som 1676. Men då
var arrendet av Wahammars äng sedan fem år tillbaka överlåtet
på krögaren Nicolaus Preuss, som inne i staden då också var ny
ägare till dess förnämsta krog Rådhuskällaren.
Låt oss återkomma om en stund till namnet Olskroken. Före
Göteborgs tid fanns redan den forna lilla fästningen Gullberg
(på den kulle där sedan i stället den starkare skansen Wästgöta
Lejon, alltså Lejonet, kom att byggas). Det talades om Gullbergs träsklika vassar men även Gullbergs ängar, där den sanka
Wahammars äng före stadens tillkomst bör ha ingått.
I platsnamn syftar ”hammar” antingen på ett berg, som här
bör ha varit Redberget, eller på vissa håll i landet på stångjärnshammare och liknande i järnbrukstrakter.
Namnledet Wa-, i olika svenska former som Va-, Var-, Vår-,
Vard- eller dialektalt Val (liksom även i Överåsbergets alternativa namn Valåsen) syftar på att man tände en eld, kallad
vårdkase eller varde, uppe på berget för att meddela att man
siktat fienden. Budskapet kunde via andra bergs eldar nå vidare, exempelvis på sin tid till Älvsborgs slott.
I det unga Göteborg noterades år 1624 tio personer tillsammans arrendera Wahammars äng. Dess yta av 31 morgen, som
var en holländsk måttenhet, bör svenskt uttryckt ha motsvarat cirka 49 tunnland, och ett tunnland var noga räknat 4936
kvadratmeter. Ett tunnland åkermark skulle en tunna utsäde
lagom täckas av.
Bland de fortfarande tio personer som arrenderade Wahammar år 1635 är den mest märkbare Hindrich (Henrik) Sahlefelt. Alltså nederländaren som var en av Göteborgs ursprungligen första rådmän och hade varit rådsförvant redan i Nya
Lödöse 1619.
Eftersom det skulle dröja närmare två och ett halvt sekel
innan Göteborg torrlade Gullbergs vassar, översvämmades Wahammars äng av älven varje vår och ofta också på höstarna.
Där lämpade sig knappast odling av säd, utan det var hö man
skördade. År 1638, då Wahammar tillfälligt inte var uthyrt, tog
staden själv hand om höet, särskilt avsett för adliga riksdagsmäns hästar.
Hos Landsarkivet finns noteringen: ”Wahammars Eng hafwer Stadenn sielf brucht i åhr och blef inlagt af Dito Engh uthi
Hästeqwärnen 198 stacka Höö, som är brucht till dhe Höghe
Wälborne Herrar Rixens Regerings Hästar då dhe här i Stadenn wore.”
Hindrich Sahlefelt blev åter arrendator, då tillsammans med
Michael Jönsson, men 1644-45 var de avgiftsbefriade, för Wahammars äng var i krigstiden helt söndertrampad, främst av
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svenska krigsfolkets egna hästar.
Alldeles intill, på Ranängen, hade ett smärre slag mot danskarna stått. Där (motsvarat av nutida Norra Gubberogatan)
slog Harald Stake och hans mannar tillbaka fienden. Den till
ytan främst göteborgsägda Ranängen var använd av örgrytebönder som betesmark för kreaturen. En viss del av Ranängen
var dokumenterat ägd av lantgårdarna Kärralund, Kålltorp
Övergården och Stora Torp i Örgryte socken, så här gick en
osynlig gräns mellan staden och socknen.
Landsvägen motsvarades till en bit av nutida Redbergsvägen. Den nämnde krögare Preuss (med tiden adlad von Preutz)
öppnade värdshus för resande på en plats motsvarad av nutida
hörnet Hökegatan/Redbergsvägen. Han byggde så rejält att
han år 1677 i ett kungligt brev fick besittningsrätten till Wahammar, över huvudet på Göteborgs magistrat som normalt
sett bestämde över marken.
Denne Preuss kallades av enkelt folk för Pryssen och värdshuset alltså Pryssekrogen, även efter hans död, då innehavarna
växlade rätt ofta. Släkten skulle ärvt värdshuset, men då Preuss
flyttat till Stockholm och hans anhöriga misskötte det och lät
det bli ett brännvinsnäste för pöbeln, kunde staden med fog ta
det tillbaka och arrendera ut till andra.
Gullbergs skans, egentligen oftare kallad Gullbergs fäste,
revs. Där på kullen i Gullbergsvass lades grundstenen till den
rejälare skansen Lejonet den 21 juni 1687. Skansen, i blickfånget för oss än i dag, satte givetvis långt större prägel på omgivningen i den forna ödsliga Wahammars ängs och Pryssekrogens tidevarv.
År 1700 arrenderades ängen, med utmarksnummer 23, av
svenske Jacob Utfall och tyskfödde handels- och politieborgmästaren Hans von Gerdes. Nummer 24 var ”Pryssens krog
som hörer till Wahammars Ängen och begrijpes under samma
arrende”.
Krogen drevs i 1720-talets början av Marga Billowa (Margareta Bilovia etc.) åt hennes något beryktade make Peter Ahlman. Beskyllt för misskötsel och hejdlöst supande blev paret
fråntaget rättigheten. Troligen 1723 då klagomålen framfördes.
Ny innehavare, efter möjligen sedvanliga mutor till makthavarna, blev före 1725 en man med verklig framåtanda – Anders
Rebba.

prägla dokumenten, bara luddigt vara arrenderad av borgerskapet, utan att personerna är namngivna. Man såg början av
det virrvarr som särskilt 1780-1800 skulle innebära kartor med
förväxlade gårdsnamn, förväxlade ägare osv.
Men från 1752 var arrendatorn borgmästare Anders Busck,
mot 574 daler silvermynt om året – och det intressanta är att
då kallas området inte längre Wahammar, utan det kallas helt
officiellt Stora Olskroken!
Är det inte lite ironiskt att när Olskroken, som i generationer
bara varit ett namn i folkmun blev officiellt, så hade trakten
precis i folkmun fått ett annat namn – Redbergslid?
Stora Olskroken hängde samman med Lilla Olskroken, som
dock skulle bli eget landeri, vilket även Redberget blev. Alla
tre hade ingått i Wahammar. Hur den nämnda Ranängen på
1750-talet till stor del fick namnet Gubbero, redogjorde jag
särskilt för i en krönika i fjol. Den återfinns på internet i ohpostens arkiv (augusti 2016, sid 6).
I namnet Olskroken är ”kroken” en krök, som i så många
andra svenska platsnamn och till exempel i namnet Krokslätt
längst söderut inom Örgryte socken. Kröken kunde vara i en
bäck, eller en vägkrök, ett vinkelbyggt hus eller någon formation i naturen. Men i Olskrokens fall påminner det ju också
om det historiska svenska begreppet ”olsmässekroken”, det vill
i bondesamhället säga perioden med risk för hungersnöd mellan eriksmässan (Sankt Eriks dag den 18 maj) och olsmässan
(Sankt Olofs dag den 29 juli).

Ordspråket säger ”Ger Erik ax, ger Olof kaka”. Alltså: om
vetet eller annan säd visar ax vid eriksmässan, bör man i bästa
fall kunna skörda och baka bröd lagom till olofsmässan. Men
hade man föregående år haft missväxt med dåligt fyllda förråd,
så att man vid Eriks dag började få slut på sin brödsäd, var
väntan lång och svår till skördetiden vid Olofs. I legenden gick
då Sankt Olof och varslade svält i bondgården genom att bulta
mot dörren med metallkroken uppe på sin långa trästav, alltså
Olofs eller Ols krok.
Industrialismen, med folks inflyttning från landsbygden till
jobben på fabriker i städerna, började med svenska mått mätt
kring 1850. Städerna växte hastigt. Kring 1860 hade Olskroken fått ett någorlunda stadslikt utseende. Det första Olskrokstorget ritades in på kartorna 1886.
Vid tillkomsten av det nutida torget, 1983, var företagarförRebba fick riva den förfallna krogen och högre upp på Wa- eningen snabb att skapa sin symbol – bokstaven O i form av en
hammars mark bygga en ny, med stall och smärre skjutshåll runt liggande ål, alltså en ål fiskad i kröken!
Den tolkningen, göteborgskt vitsig, är inte den mest sandärtill. Backen upp till Rebbas krog kallades snart Rebbas lid
nolika men gillas av folk, inte minst vid fiskoch värdshusnamnet förfinades till Reberg;
bodarna på torget. Och inte ens den värste
då blev vägen Rebergs lid – som snart själva HISTORISKT
med Sören Skarback
torrboll kan rimligen motbevisa den, då
trakten i folkmun kom att kallas.
namnet Olskrokens härkomst aldrig säkert
1749 uppges Wahammar äng och hö- – författare med
Göteborg i fokus
kan fastställas.
skörd, med den nonchalans som då började
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Nya ägaren på Hjälpredan, Lina Melander, i butiken på Olskrokstorget.

Foto: Olof Lidh

Lina är öppen för att hjälpa

HjälpRedan på Olskrokstorget finns där
för att hjälpa andra. Och nya ägaren Lina
Melander brinner just för möjligheten att
hjälpa.
– Jag vill jobba med människor och
hjälpa till och hitta lösningar.

En del tror att HjälpRedan inte längre huserar
på Olskrokstorget. Det är så klart fel. HjälpRedan lever i allra högsta grad, och det för
att hjälpa andra. Nu med Lina Melander som
ägare.
– HjälpRedan har funnits i ganska många år
och legat i både Partille och Sävedalen tidigare.
Hit till torget flyttade dåvarande ägare för ungefär fyra år sedan, berättar Lina Melander.
Sedermera tog hon över efter att förra
Vi på
ägaren bestämde sig för att sälja och
butiken öppnade under ny regi i autriska funktionsnedsättningar (NPF).
gusti.
– Satsar mycket på att få in den kog– Men det hann bli en liten lucka
nitiva biten, alltså saker som rör minne
i och med ägarbytet så det figurerar ett
litet rykte fortfarande om att HjälpRedan är och koncentration. Börjat bygga upp en liten
del kring barn och NPF som fokuserar på barn
stängd.
och ungdomar med autism, ADHD och likSå är alltså inte fallet. Butiken är öppen tisdag nande diagnoser. De har ofta väldigt svårt att
till fredag mellan 10 och 17 och på webben är få tag i hjälpmedel, säger Lina Melander.
det öppet dygnet runt. Både på nätet och den
fysiska butiken finns en mängd av olika hjälp- Hon är danspedagog i grunden och jobbat
medel för att klara av vardagen. Många är till med träning på elitnivå. Därigenom fick hon
för de som har någon funktionsnedsättning, också kunskap om idrottsskador. Via sitt arskada eller helt enkelt inte orkar eller kan göra bete på skolor kom hon i kontakt med barn
vissa saker längre. Som att plocka upp något och ungdomar som hade både psykiska och
från marken, att få hjälp med sin hygien eller fysiska svårigheter.
– Så jag bestämde mig för att vidareutbilda
att gå på en promenad. Men det finns så klart
mig till behandlingspedagog och därmed har
hjälpmedel för alla.
– Absolut, jag menar vem har inte stått med jag har jobbat mycket med det här tidigare. På
en burk i köket som man inte får upp? Oavsett olika boenden, särskola, skola och liknande.
En stor del av de hjälpmedel som finns i butiom man är tränad och/eller ung.
Det finns även en liten sektion som berör ken har jag ju använt tidigare i mitt yrke, säger
främst barn och människor med neuropsykia- Lina och fortsätter:

Ol
krokes-n
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– Jag brinner för hjälpmedel och även utvecklat några själv. Så för mig var det ganska
självklart när den här chansen dök upp, att ge
det en chans. Sedan har jag barn med funktionsnedsättning som har gjort att jag varit lite
extra inne på den banan och fått en privat sida
på det också.
Det råder med andra ord inga tvivel om att
hon passar bra som ägare till HjälpRedan. Viljan att hjälpa andra gör att hon gör det där lilla
extra för de som kommer in och behöver hjälp
med något för att klara vardagen.
– Sedan är det svårt. För folks behov är alltid
individuella. Varje dag kommer det in någon
som behöver något som jag antingen inte har
inne i mitt sortiment eller så existerar det helt
enkelt inte. Det är ingen som skapat det än.
Det är dock inget hinder för Lina och
HjälpRedan.
– Man försöker skapa en lösning som inte
finns ännu. Jag har flyttat på all inredning här
inne i butiken för att bygga upp olika scenarier

Örgryte&HärlandaPosten

och skapa olika miljöer för att hitta en lösning.
– Något vaknar till inom mig, att vi ska hitta
ett sätt som funkar. Det behöver inte handla
om att de ska köpa någonting. Jag skickade
med en kund ett par träbockar som stod på
lagret för att hon skulle komma upp från toaletten. Det fanns inget annat som hon kunde
använda sig av. Och jag kunde ju inte skicka
hem henne utan att kunna gå på toa.
Men det handlar inte bara om själva hjälpmedlen i sig. Många av kunderna som kommer till butiken är äldre som kanske inte alltid
har så många att prata med i vardagen. Då
lyssnar Lina mer än gärna.
– Att man faktiskt kan ta sig tiden att göra
det, ta en kaffe och prata är viktigt. Många
kommer ju in och berättar sin livshistoria. Jättespännande att få ta del av människors livssituationer. Det är en gåva. Det tror jag inte
man får på HM och McDonalds faktiskt, säger
Lina och skrattar.
Nej, hjälpen och bemötandet som man får
på HjälpRedan är i en klass för sig. Det märks
att Lina verkligen brinner för att hjälpa andra och att det är därför hon står butiken och
erbjuder sina hjälpmedel. Något hon kanske
hellre hade velat ge bort.
– Det kan ibland kännas lite paradoxalt
att man ska sälja någonting till en människa
som egentligen behöver hjälp. Jag hade önskat
att man kunde ge det gratis och att samhället
såg ut så att man fick hjälpmedel utskrivna i
mycket högre grad än vad man får idag, säger
hon och fortsätter:
– Men detta är ett sätt för mig att dra mitt
strå till stacken. Jag gör att det finns tillgängligt och gör att människor ändå har ett val och
möjlighet att få tag på saker om de vill.
Allt för att kunna hjälpa andra.
Olof Lidh
NR 3 • mars 2017

Vårens
jackor!
Från

Välkomna till Sävedalens Saluhall
– butiken med det goda köttet
och ostar utöver det vanliga!

Finns i strl 38-56

Black Angus 1788 Platinum
Entrecote [ Ryggbiff | Oxfilé
Flapmeat | Texasbiff ı Högrev

GödKalv finaste kvalitet

Kalvraks Kalvytterfile Kalventrecote
Kalvinnanlår Kalvlägg Kalvbräss

Jackan på bild

2.245:-

Black Angus
hamburgare 200 gram
Vi maler och gör dom själva.

Fina kvaliteter • Bra priser • Alla storlekar

En helt underbar ljuvlig
ostdisk och charkuterier.
Delikatesser, att njuta av
själv eller ge bort i present.
Inför påsken fyller vi köttdisken
med gott lamm och delikatesser
för påskens alla måltider!

S–XXXXXXXXL

Göteborgsvägen 34 • Sävedalen • FRI PARKERING VID BUTIKEN
Mail: kotthall.savedalen@gmail.com • Tel 0708-66 14 19
Öppet, Tis-Tors 10-18 Fre 10-20 Lör 10-16:30 • www.kotthall.se
Besök oss på Instagram, Facebook & blog: Sävedalens Saluhall

Lillhagsv. 50, buss 52 & 53. Tel. 51 87 40
Vard. 10–18. Lörd. 10–14. Sön. 11–15

!
K
S
Å
P
GLAD

Färskt lösgodis 7,90/hg
Köp över 1 kg för 6,90/hg
Kom och spana in våra nya
ställ för ännu färskare godis!

MISSA INTE VÅR TÄVLING!
Gå in på vår FB-sida
och tävla om godis till PÅSK!
Vi lottar ut totalt 84 kg godis!
HYR FILM!
1 för 29:- 1 dag • 2 för 69:- 1 vecka • 3 för 99:- 1 vecka
Munkebäckstorget 1 | Göteborg | Tel. 072-386 59 77
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VillHUNDAR
du hjälpa till?

V

I KÅLLTORPS FOTOTÄVLING 2016

i söker dig som vill träffa människor från andra kulturer. Genom
att vara vägvisare bidrar du till en
bättre vardag för människor som behöver en vän i sitt nya hemland. Genom en
ömsesidig kontakt utbyter man kunskaper
och erfarenheter. Med en frivillig insats kan
du leda personer till en bättre integrering i
det svenska samhället.
Några saker man kan göra t.ex: Fika
– Ta promenader – Utbyta kunskap –
Träna svenska – Prata om rättigheter och
skyldigheter i det nya landet – Utöva
gemensamma intressen – Laga mat/myta
recept, bara fantasin sätter gränser, kanske en gång/månad eller när det passar
för båda. Ett enkelt och direkt sätt att
bidra till ökad integration och minskad
segregation mellan människor.
Frivilligcentralen tycker att det här är ett
utmärkt projekt och samarbetar nu med
Göteborgs FöreningsCenter som driver
projektet som har pågått i ett halvår nu
och har runt 20 personer från olika länder
som väntar och hoppas på att få kontakt
med en etablerad svensk.
Är du det minsta intresserad så ring
Randi som är projektledare, så kan han
berätta mer och om du vill matcha dig med
en av dem som väntar på kontakt. Om vi
snabbt kan rekrytera fler vägvisare, kan
projektet förhoppningsvis få förlängt och
utvecklas än mer.
Randi Hawrami 0722-070114
randi@gfc.se www.gfc.se
TENNISFEST! Den 5 april börjar veteran-SM på GLTK där 450 deltagare ska göra upp om titlarna.
GFC/Göteborgs FöreningsCenter,
bildades 1995 och är ett kompetens- och
utvecklingscenter för organisationer som
”Har du testat nya spat? De har jättebra lerbad!” säger Sally
bedriver frivilligt socialt arbete i Götei skogen.
Bild:
Nora Kvarefelt
borgsregionen.
Projekt
Vägvisare
drivs
med stöd från Västra Götalandsregionen.

”OCH DÅ SA MIN HUND...”

”Alla har lyckats väl med att
fånga ögonblicksbilder som
verkligen är ”talande”.
Vinnande bild vann på att
matte behöll lugnet i
situationen och lät Sally njuta
av sin lerinpackning.”

Foto: Privat

Dags för veteran-SM på GLTK
Den 5 april är det återigen dags för tennisens veteran-SM. 450 deltagare ska
veckan innan påsk slåss om mästartiteln
i samtliga klasser mellan 35 och 85 år.

Vägvisare sökes

Som vägvisare kan du bidra till
en social integration för de
nyanlända genom de möten som
som uppstår mellan människor.
Ett sätt att bygga mänskliga
broar, förebygga fördomar och
skapa ett samhälle där alla kan
känna sig inkluderade.
Du som är etablerad i samhället
och vill göra en frivillig insats
kan bli vägvisare.
En person, en familj, ett företag
/förening är alla välkomna
att göra en insats.

Och
dåMarie
sa minBlom,
Hund… ”okej då jag ska bli en
Anne
boxer
när jag frivilligcentralen
växt upp men jag
hänger inte
samordnare
Knuten
läpp
för det…Råstensgatan
Bild: Gunnar4G
MiK-Knuten
416 53 Göteborg
031-21 12 54 eller 0737-73 88 83
frivilligknuten@gmail.com
www.kalltorp.info/mik-knuten.se

herrklassen har passerat 50-strecket.
– Procentuellt är det nästan jämställt i juniorklasserna, medan det bland veteranerna
ligger någonstans runt 90-10. Det var ingen
stor kvinnlig
sport när jag själv började spela
”OCH DÅ SA MIN
HUND...”
på 70-talet. Under 80-talet exploderade tenVeteran-SM i inomhustennis sker årligen,
nisen och blev mer tillgängligt för alla. Men
vartannat år i Göteborg och vartannat år i
än idag hänger det nog i litegrann och är vanStockholm. Parallellt med detta äger även ett
ligare med motionsspel för kvinnor.
utomhus-SM rum i Båstad varje sommar.
Frånlyckats
GLTK ärväl
det med
ungefär
Merparten av deltagarna kommer från Gö”Alla har
att50 stycken som
skaögonblicksbilder
vara med och tävla i veteran-SM.
Många
teborg, Skåne och Mälarregionen, men det
fånga
som
hjälper till
arrangera.
finns en kärntrupp från hela landet. Att vara
verkligen
är att
”talande”.
– Vi är
en stor
klubb
värd för ett svenskt mästerskap kräver mycket cher. Det viktiga är att hitta en struktur och en
Vinnande
bild
vann
på och
att tennis är en täv”Detärärviktigt
jag
somattärviHumlan!”
lingsidrott.
Det
har tävlingar
förarbete och planering. På GLTK är det Ulf balans i det hela.
matte
behöll
lugnet
i
”Nån mer som vågar?” Bild: Annika Borde
Bild: Anna
Busk
Friis
för alla. Men
inte
lika
mycket en tävGLTK är nu i slutfasen av planeringen inBörjesson som är officiell tävlingsledare.
situationen
ochdet
lätärSally
njuta
lingsplats
som det är en mötesplats. Man vill
Sistaliteanmälningsdatumet
– Vi vill få in så många av matcherna som för mästerskapen.
”Jag är nog
kär i dig...” säger av
amerikanska
sin
lerinpackning.”
Maggi.
Johanna
Zeipel igen. Det sker ett utbyte och alla är
och fredagen
den Bild:
24 mars
komvon bjuda
möjligt under helgen 7-9 april, så det gäller att har passeratbulldoggen
få till ett bra schema. Det finns vissa regler att spelschemat ut. Där ser man när alla ska spela välkomna. Det är viktigt att ha en samkväm.
förhålla sig till, så vi måste få ett bra upplägg och vilka de ska möta. Den största damklas- Man får umgås och träffa likasinnade.
Jennifer Last
vad gäller singelmatcher kontra dubbelmat- sen består av 14 deltagare, medan den största

HUNDAR I KÅLLTORPS FOTOTÄVLING 2016

”Har du testat nya spat? De har jättebra lerbad!” säger Sally
i skogen. Bild: Nora Kvarefelt

HUNDAR I KÅLLTORPS FOTOTÄVLING 2016
”OCH DÅ SA MIN HUND...”

”Får man aldrig nån mat på det
här stället” undrar Beda.
Bild: Lars Andersson.

”Alla har lyckats väl med att
fånga ögonblicksbilder som
verkligen är ”talande”.
Vinnande bild vann på att
– Inte konstigt
jag tvingas
matte att
behöll
lugnet i
”Kände mig väldigt mallig när jag
tigga för min överlevnad, ni ser ju
blev Bäst i rasen” säger Basse.
situationen och lät Sally njuta
själva vad jag får till middag! hälBild: Emma Hansson
av
sin
lerinpackning.”
sar Lajla, hårt arbetande svältan-

”Det är jag som är Humlan!”
Bild: Anna Busk Friis

”Nån mer som vågar?” Bild: Annika Borde

Och då sa min Hund… ”okej då jag ska bli en
boxer när jag växt upp men jag hänger inte
läpp för det… Bild: Gunnar G

”Jag är nog lite kär i dig...” säger amerikanska
bulldoggen Maggi. Bild: Johanna von Zeipel

Och då sa min hund… ”Inga
fler bilder – nu leker vi!”
Bild: Magnus Lidberg.

”Tror jag ska .. eller kanske ... eller
...?!?” sa Luna.
Bild: Daniel Viklund.

de hund. Bild: Karin Valestrand

”Får man aldrig nån mat på det
här stället” undrar Beda.
Bild: Lars Andersson.

Vår träningsfilosofi:

”Har du testat nya spat? De har jättebra lerbad!” säger Sally
i skogen. Bild: Nora Kvarefelt

– Inte konstigt att jag tvingas
tigga för min överlevnad, ni ser ju
själva vad jag får till middag! hälsar Lajla, hårt arbetande svältande hund. Bild: Karin Valestrand

”Kände mig väldigt mallig när jag
blev Bäst i rasen” säger Basse.
Bild: Emma Hansson

”Tror jag ska .. eller kanske ... eller
...?!?” sa Luna.
Bild: Daniel Viklund.

Och då sa min hund… ”Inga
fler bilder – nu leker vi!”
Bild: Magnus Lidberg.

träningsfilosofi:
KONTAKT n KOMMUNIKATION n KONSEKVENS n KVALITET n KLARAVårKOMMANDON
KONTAKT
KOMMUNIKATION KONSEKVENS KVALITET KLARA KOMMANDON
KROPPSSPRÅK n KÄRLEK n KÖTTBULLAR n KORV ... OCH KEL OCH LEK
KROPPSSPRÅK KÄRLEK KÖTTBULLAR KORV ... OCH KEL OCH LEK
n

n

n

n

n

n

n

Adress, HiK:s klubbstuga: Virginsgatan 1, 416 54 Göteborg
www.hik.se
facebook.com/hundhik

Adress, HiK:s klubbstuga: Virginsgatan 1, 416 54 Göteborg
www.hik.se
facebook.com/hundhik
Och då sa min Hund… ”okej då jag ska bli en
boxer när jag växt upp men jag hänger inte
läpp för det… Bild: Gunnar G
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i samarbete med

i samarbete med

”Det är jag som är Humlan!”
Bild: Anna Busk Friis

”Nån mer som vågar?” Bild: Annika Borde
”Jag är nog lite kär i dig...” säger amerikanska
bulldoggen Maggi. Bild: Johanna von Zeipel
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VÅRA PÅSKTIDER
På Kulturhuset Kåken
och Kafé Kåken
Skärtorsdag
ord.tid
Långfredag
stängt
Påskafton
stängt
Påskdagen
stängt
Annandag påsk stängt

DAGENS
LUNCH

75:-

Kafé Kåken

Välkommen till

Härlanda Park Café & Restauranger

HEJ ALLA VÅRA GÄSTER!
Varje dag serveras Dagens Husmanskost, Dagens Soppa,
Dagens vegetarisk lunch, Hemgjorda pajer, Grillade panini,
Lasagne och sallader, Frallor, Hembakade kakor.

NU HAR VI PÅSKÄGG
FRÅN ISLAND fr. 210:Välkomna tillbaka!
Personalen på Kafe Kåken

Kafé Kåken • Kålltorpsgatan 2 • TEL: 031-365 50 69
Måndag-Fredag 10.00-19.00 | Lördag-Söndag 11.00-16.00
www.kafe-kaken.se
www.facebook.com/kafekaken

?
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Ge av dina saker för att hjälpa barn i din närhet
– genom att skänka.

Du kan lämna in leksaker, husgeråd, kläder, böcker, skivor och dvd till
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 3, Örgryte. Måndag-torsdag kl 9-15.
Kontaktperson, Örgryte församling, Chris Bruzelius 031-731 83 10.

Givetvis går det också att lämna till vår Second Hand-butik,
Förstamajgatan 4 i Kortedala.
(Tider se nedan)

ÖPPETTIDER: Tis, tors 12-18, lör 11-15
GÅVOMOTTAGNINGEN:

Mån, ons, fre 10-15,tis, tors 10-18, lör 11-15
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Förstamajgatan 4
KORTEDALA
031-730 94 00
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2. Vid Lilla Delsjön runt, där stigen kommer från spången
som leder runt Stora Delsjön. Mittemot grillplatsen.
1. Vid infarten till Bertilssons stuga från Öjersjövägen och
nedanför p-platsen. Strax hitom Bertilssons stuga.

SALONG

LILLKULLE 24
Klippning
pensionär/student
Permanent
Färgning

200:399:299:-

Gör ocKså hembesöK För KliPPninG!
Fri parkering

Varmt välkomna!

Lillkullegatan 24 | Göteborg
Tel: 031-40 61 20
Mittemot Ekmanska vårdcentralen 0707-65 30 69
Öppettider: Mån 13-19 | Tis-Fre 9.30-18 | Lör 10-15

3. Lilla Delsjön runt och längs GrusÅttan som du ser till
vänster på bilden. Rakt fram till Bertilssons stuga. Tag
höger ut på stigen mot Kotången. Efter ca 300–400 meter
finner du badplatsen och torrdasset.

Här bjuder jag på
nödvändiga svar
Ursäkta mig, men vet du om det
finns någon toalett i närheten …
Ja, den frågan dyker upp då och
då när jag är ute i Delsjöområdet
och rör mig.

H

ur ser det då ut i området beträffande toalettmöjligheterna.
Riktigt bra skulle jag vilja säga.
Du som rör dig i Delsjöområdet har
nästan alltid ”nära” till en toalett. Det
kan vara både ”utedass” och vattentoaletter. Beträffande de sistnämnda
så finns de inne i (6) Skatås Motionscentral, en är belägen vid (9 och 10)
Härlanda Tjärn (baksidan på kiosken)
samt den vid (12) Delsjöbadet.
Dessa tre öppnas tidig morgon och
låses på kvällen. De sköts dessutom på
ett riktigt bra sätt.

De andra toaletterna, ”torrdassen”, får
också de regelbunden skötsel och tillsyn,
minst två gånger i veckan. Personalen
ser till att det är rent och fräscht och att
det finns papper.
Men var ligger då toaletterna? Jag
beslöt mig för att göra en inventering
och så här ser det ut i området.
Om vi börjar med toaletten vid (1)
Bertilssons stuga så är det ett ”torrdass”. Finns nedanför parkeringen om
du kommer via Öjersjövägen. Går du
runt Lilla Delsjön så finns det hela tre
stycken toaletter på denna runda.
PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss

Nästa ligger vid (2) grillplatsen väster
om Lilla Delsjön.
Den tredje finns i närheten av
GrusÅttan där det är skyltat (3 0 4)
Kotången o toalett.

En finns uppe vid (5) Västra Långvattnets södra spets. Ett fantastiskt fint område som du når antingen genom att ta
de 134 trappstegen upp från GrusÅttan
eller ta dig upp från vägen mot Bertilssons stuga, skyltat Västra Långvattnet.
Ett strategiskt beläget ”torrdass”,
också det längs GrusÅttan, finns vid (7)
Edsviken där grusvägen går upp mot
Brudarebackens parkering.
En fundering. Undrar hur många
friluftsområden som har det så välbeställt som ”vi” har det beträffande dessa
ibland mycket viktiga inrättningar…

Boka en
hantverkare!
Vi hjälper dig också t. ex. med:

Kvalitetsmattor sedan 1970!

JUST NU:
EXTRA
FÖRMÅNLIGA
PRISER!
Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

Vi sök
er
pensi
onär
som v er
i
jobba ll
med
oss!

Barnpassning
Hantverk
Läxläsning
Städning
Trädgård
Äldreomsorg
Datorstrul
Flytthjälp
Trädbeskärning

Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
14

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
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KOM I FORM
MED OSS!

4. Framme vid Kotången och badplatsen. Till höger ser du ”toaletten”.

5. Toaletten vid Västra Långvattnet beläget
vid den södra udden.

6. Skatås Motionscentral.

SISTA CHANSEN

ALLA
KLUBBAR
I SVERIGE

GYM, BAD, KONDITION
OCH GRUPPTRÄNING

7. Vid Stora Delsjön och längs Grusåttan. Går du till höger så kommer du till parkeringen
vid Brudaremossen.

299
KR/MÅN 12 MÅN AG
Ord. pris 499 kr

8. Toaletterna vid Härlanda Tjärn.

BAD PÅ ÅBY SIMHALL
INGÅR I PLATINAKORTET!

9. Kiosken vid Härlanda Tjärn, på baksidan
finns toaletterna (bild 8).

STC GÅRDA, Norra Kustbanegatan 19
STC BJÖRKEKÄRR, Smörslottsgatan 26
STC MÖLNDAL, Flöjelbergsgatan 20B
STC ÅBY, Idrottsvägen 9
STC BACKAPLAN, Backavägen 3
STC LÅNGEDRAG, Redegatan 1

10. Skylten finns på gaveln till ”toaletthuset”
beläget vid Delsjöbadet.
NR 3 • mars 2017

www.stc.se

11. Toaletterna vid Delsjöbadet.
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DEN SOM VÄNTAR. Härlanda fäng... förlåt, Kåken, från Östra kyrkogården sett. Ovanligt ställe för väntan på bussen till en möhippa!

Foto: Alice Radomska

Från Härlanda ”to the countryside”

Varför inte Redbergsplatsen? tänkte jag. Kunde inte bussen kört in och hämtat oss
där?
Mörkögda Mona hade kommit med tåget från Alingsås. Efter en lätt fika i Olskroken genade vi nu lite sakta över Östra Kyrkogården i väntan på en buss, som vid
Kålltorpsgatans grind skulle plocka upp oss till en tjejträff på hemlig ort.

K

yrkogården var krattad med
knappt ett fjolårslöv kvar. Asfalten
frostfri. Lugnt och fridfullt, inga
arbetare, praktiskt taget inga besökare, bara
en kvinna med vovve långt borta. Utanför det
låga staketet åt Kålltorpsgatan var eftermiddagstrafiken inte riktigt i gång; det skulle
vara annorlunda redan om en halvtimme, tre
kvart.
Snett över gatan låg stadsdelsförvaltningen
och kulturhuset Kåken med alla sina ljusa
kringbyggnader och gråsvarta tak så dags
utan yttre känsla av teater, dans, musik och
handarbete.
Jag knäppte en bild. Jag hade faktiskt
inte plåtat utvändigt sedan byggnaderna i
lite smutsgul nyans varit Härlanda fängelse,
kriminalvårdsanstalt, och det hade då varit
ur helt annan vinkel, från ett högt fönster på
Sofiagatan.
– Påskliljorna kan inte hunnit växa upp
själva utan är väl ditsatta, sa Mona med en
pekning bortåt en av gravarna. Lite tidigt
före tjugonde mars. Men påskliljor tål några
grader nattfrost, förstås.

den. Vi fick prima platser, var nästan direkt
i Vidkärr, Munkebäcksmotet, och ut på E20
österut.

Där vi sakta gick åt östra porten ut åt livet,
berättade jag för Mona vad jag hört av lite
äldre vänner, att blomsteraffären vid porten
några år varit mer besökt för dess lustiga
papegoja än för blommorna.
Och så kom jag väl in på en annan papegoja, som i zooaffären på Norra Gubberogatan i
Olskroken på 80-talet hade åkt rullskridskor i
skyltfönstret, tills någon besökare lurade den
att svälja en läskedryckskapsyl så den dog.
Mona fiskade ur kappfickan en klämd
paket Marlboro, men så såg vi ute på gatan
gula bussen komma, efter att dessförinnan ha
hämtat upp ivriga kvinnor i Kungsbacka och
vid Frölunda Torg.
Vi vinkade och hastade ut genom grin-

Många gissade nu liksom jag att vi skulle
ut på udden i sjön Anten, där vi på tre, fyra
år inte satt en känga. Men ur Alingsås var vi
direkt åt andra hållet och hämtade i Lyngared
vid en murken gammal villagrind upp en
kvinna, som i bussen genast tog mikrofonen
och talade med trevlig värmländsk dialekt.
Visserligen i rätt så allmänna ordalag:
– Till och med Löfvén börjar så smått
begripa att vår insats inte är en jämställdhetsutan en kvalitetsfråga, betonade hon. De tre
av er som vid Umeå universitet genomgått
skyddsteknikerutbildning står särskilt nära vår
Jenny och vet att med sådana som hon i våra
led blir försvaret trots nödvändig disciplin
aldrig för likriktat. Er kamrat Jenny, som i
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Vi visste bara att färden inte skulle ta så
mycket mer än en timme, så vi skulle inte
upp till någon av de härliga fjordarna nästan
åt Norge. Men jag hade hoppats på Ljungskile, så jag var väl aningen besviken att nu åka
österut genom Partille och genom det underligt sterila Jonsered, som så dominerat av kala
lövträd knappt har något av den barrträdsgrönska man annars ser överallt. Vid Lerum
ökade omkörarna lite i antal, kvart i fem.
– Detta hemlighetsmakeri, suckade Mona
där vi for fram med Floda sporthall till
vänster och samtidigt Skallsjö kyrka till höger.
Här har jag kommit med tåget från Alingsås
speciellt till Göteborg för att bli upplockad av
en buss, och så är bussen snart i Alingsås vid
min utgångspunkt!
Ylva tog upp allsång i bussen. Det var
ingen order att delta, men dels är det ju kul
att sjunga, dels är Ylva en överordnad vi med
förtroende rättar oss efter.

morgon står brud, kommer ändå att kvarstå
i aktiviteter av högsta relevans framöver, sa
kvinnan och fick det jubel och den applåd
hon liksom inväntade.
– Möhippa, viskade Mona. Vi är för fasen
på väg på en möhippa. Jenny gifter sig i
morgon med den där boråsaren hon träffade
på Stenungsbaden. Hon är ju ingen lotta men
tänk vad hon dök upp och fixade våra datorer
då när hela skiten verkade kaputt. Himla
schysst tjej, jag hoppas verkligen det är för
henne vi sitter här på bussen i bushen.
Kvinnan med mikrofonen flätade in en
mening ur Obamas senaste uttalande. Om jag
ungefärligen hade citerat honom nu, skulle
ni utan mitt påpekande ha förstått att det var
inte i förra veckan, utan i mars förra året.
Trähuset i vildmarken var grönt med vita
knutar och vårt evenemang blev kanske det
sista som hölls där, då fastigheten nästan
redan var såld till en byggmästare. Där stod
sju, åtta bilar. Med skogen så tätt inpå var
gårdsplanen mörk så att facklorna (nåja,
marschallerna) på trappans stolpar helt kom
till sin rätt.
Damen som välkomnade var som klippt ur
förra generationens flickböcker om engelska
internatskolor med en respektingivande men
godhjärtad husmor. Ur högtalarna i salen
ljöd en rockig country-CD med artisten Jill
Johnson. Inte på högre volym än att vi gick
runt och snackade innan vi skulle sätta oss till
bords.
– Jill Johnson, funderade Mona med sitt
sinne för väderstreck och avstånd. Efter skilsmässan har Jill och döttrarna kanske flyttat.
Men vet ni, att häromåret när morbror Eriks
gamla bil kokade och han behövde stanna
och skaffa vatten till kylaren, så råkade han
gå in och få vatten just i den trädgård där Jill
Johnsson satt och läste. Hon bodde där, sa
Mona, och vi är förmodligen där i närheten
nu, inom ett enkelt cykelavstånd .
– Äh, inte kan vi vara så nära Borås, protesterade halländska Hanna.
– Glöm Borås, sa Mona. Klart att
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Jill Johnson för enkelhets skull i alla intervjuer har sagt Borås och varit synlig stup i ett
vid butikerna där, när hon inte har jobbat i
Nashville eller varit på turné, men hon bor
eller bodde på vischan i Vänga, nära Fristad.
Hör bara nu ”A Woman Knows”, inspelad i
Nashville på hennes CD ”Roots and Wings”.
Folk begriper ta mig tusan inte hur stort det
är att Jill har legat på Billboard-listan i USA.
Begriper hon ens det själv?
– Skumt, sa Ylva och slöt upp vid vår sida,
jag tror knappt att hälften här i afton är
lottor, men hippan är förstås privat och Lise
som höll i utskicken till er vet ju vad hon gör.
Vissa är den lyckliga Jennys väninnor och
kusiner vad jag förstår.
Vi tjugosju satte oss till bords i nu lite höjd
countrymusik, vad annars ”on the countryside” i före detta Älvsborgs län? Men så blev
det i högtalarna ett tillfälligt hejdundrande
byte till Mendelssohns bröllopsmarsch och
in på salens lilla scen leddes med bindel för
ögonen tjugoåttonde tjejen – säkert en aning
ängslig men snart befriad från bindeln och
jublande glad att se och känna igen oss!
– Bröllopspresent, flämtade Mona. Vi har
inte köpt...

– Don´t worry, den fronten är säker, sa
Ylva. Vi har skapligt klirr i kassan efter vinterns två basarer och annat, så Jenny får av oss
alla ett presentkort hos ett resebolag. Hon och
maken kan få sig en skaplig bröllopsresa, oavsett om dom reser snart eller till sommaren.
På scenen plockade gamla tjejrockbandet
Revanch (stavat utan s) upp sina instrument.
CD-musik till maten, men live-musik sedan
till kaffet och likören!
Nu var Jenny framme vid tredje bordet där
vi satt:
– Jisses, tjejer, sa hon, vicken kväll det blir!
Kära Jenny, tänkte jag tyst, du anar inte
vad vi nyss fått veta, att du snart ropas upp
på scenen för
BETRAKTELSER
att upprepa din
av Alice Radomska
ungdoms Lena
– författare
Philipsson-imitaoch konstnär
tion...
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MAZDA CX-3 & CX-5
DET HANDLAR INTE OM VART DU SKA.
UTAN HUR DU KOMMER DIT.

Stora provkörningshelgen hos Eklunds Bil.

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Kampanj CX-3 Vinterhjul
på köpet värde 10.700 kr

Bensin Optimum 2.5 AWD Automat 192 hk

2014

Mazda är gjord för alla vägar. I den kommer du inte bara tryggt, uppåt,
nedåt och hemåt - du upplever även riktig körglädje hela vägen.
Upplev Mazda. Boka en provkörning hos oss.

299.900 kr
Med Webasto 319.900 kr
Metallic tillkommer.

Diesel Optimum 2.2 AWD Automat 175 hk

326.900 kr
Med Webasto 339.900 kr
Metallic tillkommer.

Audi A3 1.4 TFSI Sportback Sport S-line Aut (125 hk) Audi A4 2.0 TDI Avant Sports Edition (177 hk) Audi A4 Allroad 2.0 TDI Avant quattro Aut (190 hk) Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro Aut Sport (204 hk)
Ibis White, 2016, 2 682 mil.....................209.900 kr Brilliant Red, 2013, 6 118 mil................169.900 kr Glaciärvit Met., 2016, 1 707 mil............349.900 kr Ibis White, 2013, 8 457 mil.....................289.900 kr
Stilren design och körglädje.

Elegant kombi med plats för hela familjen.

Förstklassig design med maximal funktion.

Familjekombi med exceptionell komfort.

BMW 320 d xDrive Touring Sport Aut (184 hk) Hyundai ix35 2.0 CRDi-R 2WD Comfort (136 hk) Volkswagen Passat 2.0 TDI SC 4motion Aut (190 hk) Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT Masters (90 hk)
Alpine White III, 2015, 4 902 mil..........284.500 kr Fiery Red Met., 2011, 6 271 mil..............119.900 kr Pure White, 2016, 1 757 mil.................309.900 kr Solid Vit, 2016, 228 mil........................134.500 kr
Elegant kombi med racing i generna.

Den praktiska SUV:en med komfort.

Sportig kombi med hög utrustning & kördynamik.

Bränslesnål halvkombi (4, 7L/100km)

Volvo V60 D3 R-Design Automat VOC (136 hk) Volvo V70 II D4 AWD Momentum Aut (163 hk) Volvo XC70 II D5 AWD Momentum Aut (220 hk) Volvo XC90 T6 AWD Inscription Navi Aut (320 hk)
Ice White., 2014, 5 909 mil.....................254.500 kr Saville Gray Met., 2014, 5 254 mil......254.500 kr Svart, 2016, 2 109 mil............................339.900 kr Luminous Sand Met., 201, 395 mil........639.900 kr
Designspråk och kördynamik i sitt esse.

Just nu har vi över 200
bilar i vår bilhall, besök
oss eller vår hemsida!

Säkerhet och Komfort.

Råstark motor med 220 diesel hästar.

Exklusiv desgin och prestanda i världsklass.

Vi finns på Smidesgatan 2, Ringön, Vard 9-18, lör och sön 11-15

www.eklundsbil.se

Härliga handbollsfester!
U
nder två fredagar, den
10:e och 24:e februari, har
handbollsklubben Redbergslids IK arrangerat klasshandbollsturneringar för årskurs 2 och 3 för stadsdelens och närområdets skolor.
Det har varit två riktigt roliga dagar
med totalt 16 klasser från Parkskolan,

Torpaskolan, Rosendalsskolan, Rudolf
Steinerskolan och Johannebergsskolan.
Tillsammans med sina duktiga lärare, som coachat, har de bjudit på massa
härlig handboll, glada skratt och fantastiska hejarramsor!
Efter två jämna turneringar blev det
till slut Parkskolan Röd som tog hem

segern för tvåorna och Parskolan 3B
som vann turneringen för treorna.
Redbergslid skickar ut ett stort tack
till alla som varit med och hälsar alla
välkomna tillbaka till klubbens träningar!
Text & Bild
Daniel Westerberg

ÖRGRYTE-HÄRLANDA
- i samarbete
med föreningslivet
Örgryte-Härlandas
Föreningsråd
i
samarbete
med föreningslivet
ÖRGRYTE-HÄRLANDA - i samarbete med föreningslivet

Valborgsfirande
vid
Härlanda
Tjärn
Valborgsfirande
vid Härlanda Tjärn
30/4
klockan 16.00
30/4 klockan 16.00

Live på scen
Live på
scen barnunderhållning
Cover
i pyjamas

Cover i pyjamas
barnunderhållning
Bängen
ungdomsband
Bängen
ungdomsband
The
Rebex
Blues & soul musik
The Rebex
Blues & soul musik
Cover
it all blandad
musikunderhållning
Cover it all blandad musikunderhållning
Välkomna!
Välkomna!

Brasan tänds 19.30
Brasan
19.30 och korv
Grill
medtänds
hamburgare
Grill med hamburgare och korv
Caféservering
Caféservering
Chokladhjul
Chokladhjul
Prickskytte
Prickskytte
Fiskdamm
Fiskdamm
Hoppborg
Hoppborg

www.goteborg.se
www.goteborg.se
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samt över hela Göteborg.

Härlanda 031-21 79 70
Högsbo 031-82 20 90
Lundby
031-22 16 45
I tre generationer
har
Majorna
031-14
97
54
vi på Fjällmans varit

Oskar Fjällman

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

ett stöd för anhöriga
i sorg.
Tack vare våra egna
florister, jurister och
transporter kan vi
arbeta omtänksamt
över hela Göteborg.
Oskar Fjällman

Härlanda
Högsbo
Lundby
Majorna

031-21 79 70
031-82 20 90
031-22 16 45
031-14 97 54

Rostbiff
med potatissallad

Olskroken
Sävedalen/Partille
Torslanda
Västra Frölunda

031-19 46 90
031-26 55 22
031-92 02 20
031-29 06 36

www.fjallmans.se

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

förTack
ditt
för
förtroende!
ditt
förtroende!
Tack för ditt förtroende!
Här
är VÅRA
våraVÅRDCENTRALER
vårdcentraler
i Örgryte/Härlanda:
HÄR ÄR
I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

ENTRALER INärhälsaN
HÄR
ÖRGRYTE-HÄRLANDA.
ÄR VÅRA
VÅRDCENTRALER
I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.
Björkekärr
NärhälsaN
Torpavallen
NärhälsaN
Ekmanska
Närhälsan
Björkekärr
Närhälsan
Torpavallen
Närhälsan Ekmanska

–17.00

rg

VID aKUTa
AKUTA BEsVär
BESVÄR KVÄLLAR
NärhälsaN
Olskroken
Närhälsan Olskroken
OCH
HELGER
Stabbegatan
Torpavallsgatan
Lillkullegatan
Redbergsvägen
KVällar
OCh hElGEr
Stabbegatan2B2B
Torpavallsgatan99
Lillkullegatan21
21
Redbergsvägen 66
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
08.00–17.00
Öppet:
Öppet:
NäRhäLSaN
Gamlestadstorget
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:mån–fre
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:mån–fre
mån–fre08.00–17.00
08.00–17.00
Öppet:mån–fre
mån–fre08.00–17.00
08.00–17.00 Närhälsan
VIDNärhälsan
AKUTA
BESVÄR
KVÄLLAR
Närhälsan
Björkekärr
Torpavallen
Närhälsan
Torpavallen
Ekmanska
Närhälsan Ekmanska
Olskroken
Olskroken
Gamlestadstorget
Rådgivning
och
Rådgivning
och
Rådgivning
Rådgivning
jourcentral
031-345 06
51tidsbokning:
031-747 81
00tidsbokning:
031-747 92och
60 tidsbokning:
031-345 04och
00 tidsbokning:
jourcentral
OCH
HELGER
Stabbegatan
2B 9
Torpavallsgatan
Torpavallsgatan
Lillkullegatan
219 031-747
Lillkullegatan
Redbergsvägen
216 04 00
Redbergsvägen
6 4. B15
031-345
51
031-747
00
60
031-345
Gamlestadsvägen
BVC på06
Munkebäckstorg
BVC på81
Munkebäckstorg
BVC på 92
Ekmanska
BVC på Munkebäckstorg
Gamlestadsvägen
4. B15
Öppet:
mån–fre 08.00–17.00
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
BVC
på Munkebäckstorg
BVC på Munkebäckstorg
BVC på Ekmanska Öppet: mån–fre
BVC på08.00–17.00
Munkebäckstorg
Öppet:
mån–fre
17.00–22.00
Närhälsan
Gamlestadstorget
Öppet: mån–fre
17.00–22.00
Öppet lör-,
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/
031-345
06
031-747
81 51
00
031-747 81
92 00
60
031-747
031-345 92
04narhalsan.se/
60
00
031-345
04 sön00 och helgdag
Helger
10.00–22.00
jourcentral
10.00–16.00
bjorkekarrvardcentral
torpavallenvardcentral
ekmanskavardcentral
olskrokenvardcentral

BVC på Munkebäckstorg
DROP-IN FÖR

TBE-VACCINATION:
narhalsan.se/
narhalsan.se/
Vardagar 9-16
bjorkekarrvardcentral

bjorkekarrvardcentral
torpavallenvardcentral
DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:
narhalsan.se

Vardagar 9-16
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narhalsan.se

BVC på Munkebäckstorg
Ekmanska
torpavallenvardcentral
ekmanskavardcentral

ekmanskavardcentral
olskrokenvardcentral

BVC
på Munkebäckstorg
Gamlestadsvägen
4. B15
narhalsan.se/
Öppet:
mån–fre 17.00–22.00
gamlestadstorgetjourcentral
narhalsan.se/
narhalsan.se/
Helger 10.00–22.00
gamlestadstorgetjourcentral
olskrokenvardcentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

DROP-IN FÖR
gamlestadstorgetjourcentral
TBE-VACCINATION:

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

DROP-IN FÖR

TBE-VACCINATION:
narhalsan.se/
narhalsan.se/
Vardagar 9-16
torpavallenvardcentral

BVC på Ekmanska
Munkebäckstorg

DROP-IN FÖR

DROP-IN FÖR

TBE-VACCINATION:narhalsan.se/
TBE-VACCINATION:
narhalsan.se/
narhalsan.se/
Vardagar 9-16
Vardagar 9-16
ekmanskavardcentral
olskrokenvardcentral
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narhalsan.se/

VID A
OCH

Närh
jourc
Gam
Öppe
Helg

narha
gaml

19

Utgå från vad du har innan du Bra tillfälle att stabilisera
börjar jobba med vad du inte har din bostadsekonomi

K

anske har du liksom jag tittat ner i backen
och observerat hur vårens blommor envist
kämpar för att komma upp. Ena dagen skiner solen och ger löfte om värme, nästa dag snöar det.
Sedan regnar det oavbrutet som om ingen sol fanns.
Likväl fortsätter de små skotten enträget att skjuta
i höjden. Varje årstid visar exempel på hur naturen
hanterar förändringar, motgångar och framgångar.
Ibland behöver vi medvetet skapa förändring. Du
har kanske ett jobb du trivs med, men du funderar
över hur du skulle kunna förbättra din situation. Du
är kanske i en relation som är ok, men du känner att
den skulle kunna tas till nästa nivå. Du är kanske helt
missnöjd och tycker att allt är alldeles bedrövligt. Oavsett vilket, så finns det några generella steg att följa för
att få till en så bra förändring som möjligt.

förbättra just de här bra sakerna? När vi utgår från
det som är bra så brukar det oftast inte krävas så stora
ansträngningar att göra det bättre. Resultatet i förhållande till ansträngningarna är, å andra sidan, ofta
enorma.

För det tredje, vad gör du inte idag som du borde
göra? Ibland undviker vi att göra saker, av bekvämlighet eller okunskap, som, om vi faktiskt gjorde dem,
skulle göra livet så mycket lättare. Börja med de enkla
sakerna och se vad som händer om du faktiskt börjar
göra dem. Det kan vara något så enkelt som att plocka
undan skorna i hallen som gör att det blir trevligare
att komma hem och därmed skapar en trevligare
atmosfär därhemma.
För det fjärde, se över vad det är som hindrar dig i
din vardag som du gärna vill förändra. Om du tog dig
an ett hinder, vad skulle det vara, och vad skulle hända
För det första, utgå från det som är bra. När du
om det inte längre fanns där?
tar avstamp i det positiva, hur litet det än må vara,
Genom att följa dessa steg har du en strategi för att
så har du ett bättre utgångsläge än om du ser på allt
gradvis skapa en förändring som utgår från en positiv
det negativa som du inte vill ha. Börja därför med att
känsla. Det positiva ger kraft och kraften i sin tur ger
fråga dig själv vad det är du har eller gör idag som är
energi för nya tag. Precis som de små skotten i marken
bra. När du ser detta har du möjlighet att börja växa
kommer dina ansträngningar leda
utifrån en positiv omgivning.
LIVSCOACHEN
till resultat oavsett nyckfulla omFör det andra, hur skulle detta
Alexandra Tittus
ständigheter.
bra kunna bli ännu bättre, om du
– din personliga
Allt gott!
fick välja? Vad skulle det ge dig att strateg och bollplank

BOSTADSKOLLEN
Nyfiken på vad grannen fick för sin lägenhet? Jo, liiite – men bostadskollen visar ju också vilken prisnivå bostäderna i ditt område går för och det kan ju vara bra att ha koll på läget. Uppgifterna gäller försäljningar och
visar slutpriset samt kvadratmeterpriset (för lägenheterna).
Källa: www.booli.se

Örgryte
Sergelsgatan 4E
Kransen 4B
Svangatan 17B
Sofiagatan 54I
Tandåsgatan 10
Ånäsvägen 5B
Storhöjdsgatan 17B
Stockholmsgatan 40D
Norra Gubberogatan 9
Iskällareliden 12A
De Geersgatan 6
Sergelsgatan 4E
Björnbärsgatan 3
Sofiagatan 60D
Sävenäsgatan 5C
Jörgensgatan 6B
Ånäsvägen 2B
Härlandavägen 48
Månskäregatan 3B
De Geersgatan 20

1 rum, 37 m², 2 tr
2 rum, 56 m², 3 tr
2 rum, 74 m², 1 tr
2 rum, 46 m², 2 tr
6 rum, 144+70 m²
3 rum, 107 m², 3 tr
4 rum, 85 m², 6 tr
2½ rum, 62 m², 3 tr
3 rum, 64 m², 6 tr
3 rum, 77 m², 3 tr
3 rum, 69 m², 3 tr
1 rum, 37 m², 4 tr
9 rum, 228+76 m²
3 rum, 72 m², 1 tr
2 rum, 49 m², 2 tr
2 rum, 55 m², 2 tr
2 rum, 61 m², 3 tr
5 rum, 144+89 m²
2 rum, 56 m², 3 tr
3 rum, 70 m², 2 tr

Lägenhet, Lunden
Lägenhet, Strömmensberg
Lägenhet, Bagaregården
Lägenhet, Örgryte
Villa, Örgryte
Lägenhet, Bagaregården
Lägenhet, Strömmensberg
Lägenhet, Örgryte
Lägenhet, Olskroken
Lägenhet, Örgryte
Lägenhet, Örgryte
Lägenhet, Lunden
Villa, Örgryte
Lägenhet, Strömmensberg
Lägenhet, Örgryte
Lägenhet, Bagaregården
Lägenhet, Örgryte
Villa, Örgryte
Lägenhet, Örgryte
Lägenhet, Örgryte

2 150 000 kr
2 800 000 kr
2 870 000 kr
2 525 000 kr
10 350 000 kr
4 350 000 kr
4 310 000 kr
3 260 000 kr
3 500 000 kr
4 100 000 kr
3 390 000 kr
2 330 000 kr
10 500 000 kr
4 050 000 kr
2 575 000 kr
3 000 000 kr
2 800 000 kr
7 800 000 kr
2 900 000 kr
3 050 000 kr

Härlanda
Lillatorpsgatan 7B
Forsstenagatan 2
Stabbegatan 93
Ellösgatan 23
Kaggeledsgatan 40C
Sågställaregatan 22
Fräntorpsgatan 84
Wingårdsgatan 11E
Blacktjärnsgatan 6G
Träringen 75
Gustavsgatan 84
Lådämnesgatan 17
Balsamingatan 1C
Trebackegatan 2
Ernst Torulfsgatan 13C
Lådämnesgatan 7
Björcksgatan 30C
Ahrenbergsgatan 4E
Stabbegatan 93
Björcksgatan 68B
Björcksgatan 60B
Björcksgatan 62B

2 rum, 60 m², 1 tr
1 rum, 38 m², 2 tr
1 rum, 30 m²
6 rum, 143+48 m²
3 rum, 75 m², 3 tr
6 rum, 110+29 m²
2 rum, 53 m², 3 tr
3 rum, 83 m², 3 tr
82 m²
2 rum, 55 m², 1 tr
3 rum, 90 m², 2 tr
4 rum, 85 m², 1 tr
1½ rum, 39 m², 2 tr
1 rum, 24 m², 3 tr
2 rum, 54 m², 3 tr
2 rum, 55 m², 1 tr
3 rum, 77 m², 2 tr
2 rum, 52 m², 3 tr
3 rum, 62 m², 1 tr
2 rum, 37 m², 1 tr
1 rum, 30 m², 1 tr
2 rum, 39 m²

Lägenhet, Örgryte
Lägenhet, Kålltorp
Lägenhet, Björkekärr
Radhus, Östra Centrum
Lägenhet, Östra Centrum
Radhus, Björkekärr
Lägenhet, Björkekärr
Lägenhet, Östra Centrum
Radhus, Björkekärr
Lägenhet, Björkekärr
Lägenhet, Bagaregården
Lägenhet, Östra Centrum
Lägenhet, Kålltorp
Lägenhet, Östra Centrum
Lägenhet, Östra Centrum
Lägenhet, Björkekärr
Lägenhet, Kålltorp
Lägenhet, Östra Centrum
Lägenhet, Björkekärr
Lägenhet, Östra Centrum
Lägenhet, Östra Centrum
Lägenhet, Östra Centrum

2 870 000 kr
1 970 000 kr
1 850 000 kr
6 775 000 kr
3 600 000 kr
5 400 000 kr
2 850 000 kr
3 250 000 kr
4 225 000 kr
2 575 000 kr
2 900 000 kr
2 710 000 kr
2 300 000 kr
1 725 000 kr
2 225 000 kr
2 320 000 kr
3 230 000 kr
2 300 000 kr
2 610 000 kr
2 290 000 kr
2 100 000 kr
2 250 000 kr

Sävedalen
Brattåskärrsvägen 161
Illervägen 4
Långåkern 43
Långåkern 41
Skolängen 7
Västra Fjällvägen 14

2 rum, 68 m², 2 tr
7 rum, 203+113 m²
3 rum, 72 m², 3 tr
3 rum, 83 m², 1 tr
114+55 m²
7 rum, 226 m+8²

Lägenhet, Sävedalen
Villa, Sävedalen
Lägenhet, Sävedalen
Lägenhet, Sävedalen
Radhus, Ugglum
Villa, Sävedalen

2 260 000 kr 33 235 kr/m²
6 500 000 kr
2 440 000 kr 34 078 kr/m²
2 550 000 kr 30 909 kr/m²
4 800 000 kr
7 225 000 kr
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58 108 kr/m²
50 450 kr/m²
38 784 kr/m²
54 654 kr/m²
40 654 kr/m²
50 706 kr/m²
53 008 kr/m²
54 688 kr/m²
53 595 kr/m²
49 130 kr/m²
62 973 kr/m²
56 485 kr/m²
53 093 kr/m²
54 545 kr/m²
46 281 kr/m²
51 786 kr/m²
43 571 kr/m²
47 833 kr/m²
51 842 kr/m²
61 667 kr/m²
48 000 kr/m²

Exakta prognoser är svåra att
göra men frågan verkar inte
längre vara om utan när räntorna vänder uppåt.
En stor andel bundna räntor
framstår allt mindre som endast
en försäkring och alltmer som
det billigaste alternativet.

Den stora trenden mot lägre räntor har nu pågått i över tre decennier. Nu är vi i ett läge där Riksbankens reporänta ligger på minus, där
stater lånar kring noll procent och
bostadslån ofta ligger någonstans
mellan en och två procent.

D

Det är inte troligt att räntorna
kommer att fortsätta falla. Det
mesta tyder tvärtom på att räntorna
är på väg uppåt även om det är
svårt att säga hur snabbt och hur
mycket. Det vanliga argumentet att
det historiskt brukar löna sig att ha
rörlig ränta är därmed inte särskilt
starkt nu. Rörlig ränta lönar sig i en
nedåtgående räntetrend men inte
nödvändigtvis i en uppåtgående.
Har man inget särskilt argument
för att välja bara bundet (t.ex. små
ekonomiska marginaler) eller bara
rörligt (t.ex. en nära förestående
flytt) så är det bra att blanda.
Det innebär inte att det beprövade rådet ”hälften rörligt och hälften
bundet” alltid är rätt. Snarare är
det nu rimligt att ha en övervikt för
bundna räntor på sina bolån. Inte
bara för att det är en ”försäkring”
mot dyra överraskningar, utan för
att det även vid de mest sannolika
utfallen kan visa sig bli billigast.

et sägs att ”det är svårt
att göra prognoser – särskilt om framtiden”.
Så sant.
Både nutid och dåtid är fulla av
exempel på ekonomiska prognoser
om börser, tillväxt, budgetunderskott och valutor som slagit fel.
Men att det är svårt att göra
prognoser är inte detsamma som
att alla utfall är lika troliga. Eller att
man kan strunta i att tänka på sin
ekonomiska framtid eftersom man
ändå inte vet hur den blir. Det är
dock viktigt att ordna sin ekonomi
så att den också klarar en annan
utveckling än den förväntade.
Räntan är en av de hetaste ekonomiska frågorna just nu.
Vissa menar att de superlåga
räntorna är det nya normala och
att den som nu binder sin ränta på
bostadslånen riskerar att betala för
mycket och kanske gå miste om
ytterligare sänkningar.
Andra menar att räntan passerat
botten och att de små höjningar
vi redan sett bara är början på en
vandring upp mot historiskt mer
normala nivåer.
Den som binder nu kan med det
synsättet bli en vinnare som om ett
antal år fortfarande betalar 2017 års
räntenivå på sina lån medan andra
betalar avsevärt mer. Så vem ska
man tro på?
För den som sitter och våndas
med sitt räntebeslut finns det anledning att påminna om det inledande
resonemanget om prognoser. Det
vill säga:
1) Säker kan ingen vara. Privatekonomin måste kunna klara olika
utfall.
2) MEN: Alla utfall är inte lika
troliga och det är bra att fundera
över vad som är mest rimligt.

Med tanke på att bindningstider
runt tre år inte ens är dyrare än den
rörliga räntan idag, har man heller
inte mycket att förlora på att binda.
Vill man ha siffror tycker jag
för närvarande att runt 70 procent
bunden (fördelat på ett par olika
bindningstider) och 30 procent
rörlig ränta är en rimlig fördelning.
Vid sidan av ekonomin finns det
även inrikespolitiska beslut som talar för högre räntor framöver (t.ex.
bankskatt eller höjda så kallade
resolutionsavgifter).
Väger man ihop ekonomin och
politiken talar mycket för att man
ska försöka stabilisera de boendekostnader som går och då är
bundna räntor ett bra verktyg.
EKONOMISKT
med Jan Berger
– kontorschef
på SEB i Örgryte

53 774 kr/m²
39 157 kr/m²
46 818 kr/m²
32 222 kr/m²
31 882 kr/m²
58 974 kr/m²
71 875 kr/m²
41 589 kr/m²
42 413 kr/m²
41 948 kr/m²
44 231 kr/m²
42 097 kr/m²
61 559 kr/m²
70 000 kr/m²
58 442 kr/m²

Örgryte&HärlandaPosten

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets och din privata
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
eller 031-62 28 90. Välkommen!
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GLAD P˚SK!
– ditt första val i Olskroken
säkRa ditt
påskgodis
hos oss, öveR 300
soRteR Lösgodis!

Vi har äVen
MåLade
påskägg - fyLL
sjäLv eLLeR köp
fäRdigfyLLda

peRfekt soM gåva
tiLL väNNeR, koLLegoR
& MedaRbetaRe

!
n
i
n
e
m
Välkom

Redbergsvägen 6 • 031–25 35 37 • Måndag–Lördag 10–18 • www.cigaro.nu
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n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Barbro Sörensson, Brattåskärrsvägen i Sävedalen
4 Kerstin Green, Hultebacken
i Göteborg
4 Marianne Hedin, Hökegatan
i Göteborg

Apoteket
Redbergsvägen 4
apoteket.se Telefon 0771-450 450

Måndag – Fredag
Lördag
Söndag

För att ge våra kunder bättre service och
tillgänglighet förlänger vi våra öppettider hos oss
på Apoteket Korpen. Välkommen in!

Örgryte&HärlandaPosten
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Nya generösare
öppettider!

EN HÖGRE

För att ge våra kunder bättre service och
tillgänglighet förlänger vi våra öppettider hos oss
på poteket Korpen. Välkommen in!
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Lös krysset och skicka in det
senast 15 april till
Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar
Ånäsvägen 20
416 67 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”
Eller så besöker du Sally Bazar
och lämnar in det personligen.
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Nya generösare öppettider!

08.00-19.00
10.00-15.00
Stängt

08.00-19.00
10.00-15.00
Stängt

poteket
Redbergsvägen 4
apoteket.se Telefon 0771-450 450
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ADRESS
Tidbloms Gastropub
Olskroksgatan 23
416 66 Göteborg

Besök Göteborgs populäraste Music Quiz
Varje onsdag kl 19.00

Ni kan beställa dagen innan och köpa vårt fantastiskt goda hembakade bröd.
Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.

KULTURHUSET KÅKENS

ende!

0

NYTT KÖK!

KONTAKT &
BORDSBOKNING
031-707 50 50
info@tidblomspub.se
www.tidblomspub.se

ÖPPETTIDER I PÅSK

13/4 Skärtorsdag
8.30-19
14/4 Långfredag
stängt
15/4 Påskafton
stängt
16/4 Påskdagen
stängt
17/4 Annandag påsk stängt

Örgryte-Härlanda

Nämndsammanträde

Kulturhuset Kåken

Program

031-365 50 60

Kålltorpsgatan 2

Bibliotek

031-365 50 70

www.goteborg.se/kaken

Kafé Kåken 031-365 50 69

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

Tisdag
28november
mars
Tisdag 29

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Kl 17.00 börjar ”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att
Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
närvara, men inte att yttra dig. Handlingar till mötet finns cirka
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.
en vecka innan på: www.goteborg.se/namndhandlingar

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

Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen.
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.

Tack
för
ditt
förtroende!
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

Kommande möten 2017
25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september,
31 oktober, 28 november, 19 december

– din kompletta Vaccinationscentral
narhalsan.se/

DROP-IN
På vår FÖR
Drop-In vaccinerar vi med
de flesta resevaccin samt
gamlestadstorgetjourcentral
TBE-VACCINATION :

Välkommen!

HPV-vaccin, TBE-vaccin och influensa-vaccin till låga priser

Vardagar 9-16

Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan. 031-345 04 00

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Läs
mer om våra öppettider
Närhälsan Björkekärr
Närhälsan Torpavallen
och
priser2Bpå narhalsan.se
Stabbegatan
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

r!
narhalsan.se/
ö
r
a torpavallenvardcentral
y
N
!

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

s
oB
Vardagar 9-16

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

narhalsan.se

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

Kom till oss och
gör dig vårFräsch!
narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

Torpa Sol
sola varsamt!
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VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Örgryte&HärlandaPosten

www.torpasol.se

För dig
som vill ha
kvalitet

Kaggeledstorget 3 • 0709 - 94 33 89
23

Välkommen till

Sankt Pauli församling!
Språkcafé i Pauligården
torsdagar kl 16.30-18
Vi bjuder på fika!

Passionsgudstjänst onsdag 5, 12 april kl 12.00

Jesu Kristi lidandes historia enligt evangelisten Markus

Välkommen att fira
Påsk i Pauli!
9-17 april

Middagsbön i kyrkan

må till fr kl 12.00-12.15
Stanna upp en stund vid middagstid till bön!

15 min lunchmusik

med Mikael Holmlund på piano eller orgel
varannan onsdag 11.45-12.00 (12 & 26 april)
Högmässa söndagar 11.00
Veckomässa onsdagar 18.30
Middagsbön må-fr 12.00
www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

www.nordengarden.se

Modern dans till levande musik
fredagar kl. 11.00–13.00
Entré 40 kr inkl. kaffe och smörgås
Arrangör: PRO Östra

Dagträff tisdag 4 april
kl 14.30–16.00
Elisabeth Lindqvist underhåller med dikter och sång

After Work/familjekväll:
Torsdag 20/4 kl.17.00–19.00
Schlagerquiz med fika för alla åldrar
Måndag 22/5 kl.17.00–19.00
Tårtkalas för alla åldrar

Barn och ungdomsaktiviteter
Tisdagar 17.00–18.30 NYHET!
Experiment för unga, 9–15 år

Påsklovsaktiviteter vecka 15
Torsdag kl 18.00–20.30
Disco för unga, 7 till 13 år
Tisdag, onsdag & torsdag, 10.00–15.00
Dagkolo med spel, laserdom och massor av
roliga aktiviteter för unga 7–13 år
Mer information se goteborg.junis.org

Vi har lokaler i olika storlekar
som passar från styrelsemöten
upp till stora samlingar.
Konferensutrustning och bredband.
Boka via hemsida el. ring 031-19 66 31
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KYRKFÖNSTRET
Björkekärr församling
Tisdag 28 mars
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar
Olinder
Söndag 2 april
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Björn Nilsson
Tisdag 4 april
19.00 Veckomässa Taizé med förbön,
Björn Nilsson
Söndag 9 april
10.00 Högmässa & Söndagssklubben,
Ragnar Olinder
17.00 Sjutton Jämnt Eftermiddagsgudstjänst, Ragnar Olinder
Måndag 10 april
19.00 Passionsandakt, Ragnar Olinder
Tisdag 11 april
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar
Olinder
Onsdag 12 april
19.00 Passionsandakt, Björn Nilsson
Torsdag 13 april
18.00 Agapemåltid
19.30 Skärtorsdagsmässa, Björn Nilsson
Fredag 14 april
09-21 Stilla dag i kyrkan, program finns
på hemsidan
10.00 Långfredagsgudstjänst, Ragnar
Olinder, Långfredagskören
Lördag 15 april
23.00 Påsknattsmässa, Björn Nilsson
Söndag 16 april
10.00 Högmässa & Söndagsklubben
Församlingens präster, diakon
och musiker, gospelkören Inspirit,
brasskvartett. Välkommen på
påsklunch efteråt!
Måndag 17 april
10.00 Högmässa, Björn Nilsson
Tisdag 18 april
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson
Torsdag 20 april
19.00 Kvällsgudstjänst med mycket tid
för tillbedjan i lovsång och bön.
Söndag 23 april
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Ragnar Olinder
17.00 Sjutton Jämnt Eftermiddagsgudstjänst, Ragnar Olinder
Tisdag 25 april
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson
Bön varje vecka tisdag–fredag
kl. 8.30-9.00.
För mer info om församlingens
verksamheter
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Härlanda kyrka
Onsdag 29 mars
18.30 Vardagsmässa
Söndag 2 april
11.00 Söndagsmässa, Rubenson, Molin
18.00 Vivaldis Gloria, MannerströmMolin, Molin, körer och instrumentalister
Onsdag 5 april
18.30 Vardagsmässa
Torsdag 6april
09.00 Morgonmässa
Söndag 9 april
11.00 Söndagsmässa, Carlheim, Gripenby, Molin. Härlandakretsen har
en försäljning vid kyrkkaffet.
18.00 Johannespassionen, Molin, Härlanda Kammarkör
Torsdag 13 april
18.00 Skärtorsdagsmässa, Rubenson,
Carlheim, Lindström
Fredag 14 april
11.00 Långfredagsgtj, Gripenby, Molin
Lördag 15 april
23.30 Påsknattsmässa, Rubenson, Molin
Söndag 16 april
11.00 Påskdagsmässa med påskfest,
Gripenby, Carlheim, Lindström
Måndag 17 april
11.00 Annandag påskgtj, Rubenson,
Lindström
Onsdag 19 april
18.30 Vardagsmässa
Torsdag 20 april
09.00 Morgonmässa

annons@ohposten.se
Söndag 23 april
11.00 Församlingsmässa, Carlheim,
Lindström
18.00 Dylanmässa, musik av Bob Dylan,
Carlheim, Lindström, Lilja med
musiker
Onsdag 26 april
18.30 Vardagsmässa

Torsdag 13 april
19.00 Skärtorsdagsmässa, Ånestrand,
Lundgren
Måndag 17 april
11.00 Emmausmässa, Lönnblad, Lundgren, grupp ur Skårs kyrkokör,
Viktor Turegård kontrabas

Örgryte nya kyrka
Torsdag 30 mars
18.00 Reflex-mässa, Lönnblad, Hildén
Lördag 1 april
19.00 Körkonsert, Chalmers damkör
Söndag 2 april
11.00 Högmässa, Leijon, Hildén
Torsdag 6 april
18.00 Reflex-mässa, Leijon, Persson
Söndag 9 april
18.00 Högmässa, Andersson, Hildén,
Lodolakören
Fredag 14 april
19.00 Stainers The Crucifixion, Örgryte
kyrkokör, solister och instrumentalister, Hildén
Söndag 16 april
11.00 Högmässa, Jutvik, Hildén, Örgryte
kyrkokör, Johan Åkervall trumpet
Torsdag 20 april
18.00 Reflex-mässa, Andersson, Persson

Onsdag 19 april
13.00 Gemenskapssamling ”Förundran
över skapelsen och livet”, Åsa
Lönnblad varvar tankar och poesi
Soppa varje tisdag kl 12
Studiegrupper varje torsdag kl 18.30

Skårs kyrka
Onsdag 29 mars
13.00 Gemenskapssamling ”Köket
under vikingatiden”, Arkeolog Mari
Wickerts
Lördag 8 april
18.00 Musikhelg i Skår, Stråkkvartett
från Göteborgsoperan spelar
Hildén och Haydn, Stenros
Söndag 9 april
11.00 Gtj med små och stora, Mini-påskvandring, Barnkören, Lönnblad,
Wallgren, Lundahl, Persson
18.00 Musikhelg i Skår, Membra Jesu
Nostri av Buxtehude, Göteborgs
Vokalensemble, Solén Hiller
Onsdag 12 april
13.00 Gemenskapssamling ”Från fastan
till påsken i ord och ton”, Andersson, Berg
Fredag 14 april
11.00 Långfredagsgudstjänst, Leijon,
Persson, Petra Hellqvist cello
Söndag 23 april
11.00 Högmässa, Leijon, Persson
Onsdag 26 april
13.00 Gemenskapssamling ”Sköna
maj!”, Vårsång och musik, Sture
Berg med flera.
Örgryte gamla kyrka
Måndag 10 april
19.00 Musik och meditation, Andersson,
Lundgren
Tisdag 11 april
19.00 Musik och meditation, Andersson,
Hildén
Onsdag 12 april
19.00 Musik och meditation, Andersson,
Persson
Torsdag 13 april
12.00 Mässa, Jutvik, Hildén

Örgryte&HärlandaPosten

Örgryte församlingshem

Sankt Pauli församling
Middagsbön i kyrkan
måndag–fredag 12.00–12.15
Söndag 2 april
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen, kören Voices.
Onsdag 5 april
11.00 Bibelsamtal inför söndagen, Björn
Larsson
12.00 Passionsgudstjänst, Daniel
Bennsten
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Björn Larsson
19.30 Studiekväll i Pauligården, öppen
för alla intresserade!
Torsdag 6 april
16.30 Språkcafé i Pauligården.
Påskens gudstjänster
se helsidesannons!
Tisdag 18 april
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen,
Daniel Bennsten
Onsdag 19 april
11.00 Bibelsamtal inför söndagen, i
kyrkan. Björn Larsson
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Björn Larsson
19.30 Dopet – om barndop, vuxendop,
troendedop och andedop. Björn
Larsson
Torsdag 20 april
16.30 Språkcafé i Pauligården
Fredag 21 april
10.10 Minikyrka i Pauligården för barn i
förskoleåldern.
Söndag 23 april
11.00 Högmässa, Björn Larsson. Seniorkören sjunger.
13.00 ”Det allmänna och det särskilda
prästadömet.” Rune Mårtensson
18.00 Lovsång och bön i kyrkan..
Tisdag 25 aril
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen,
Björn Larsson
Onsdag 26 april
11.00 Bibelsamtal inför söndagen, i
kyrkan. DanielBennsten
11.45 15 min lunchmusik med Mikael
Holmlund
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Björn 0Larsson
19.30 Studiekväll i Pauligården, öppen
för alla intresserade
Torsdag 27 april
16.30 Språkcafé i Pauligården
Söndag 30 april
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten,
Birgittakören.

Nordens Ark

-djurparken som gör skillnad!

1 timme från Göteborg
15minuter från Smögen
Foto: Tom Svensson
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Din församling
välkomnar till gudstjänst, musik och

Påskens under
8/4 lördag

12/4 onsdag

Skårs kyrka

Björkekärrs kyrka

18.00 Musikhelg i Skår Stråkkvartett från Göteborgsoperan framför nyskriven stråkkvartett av Erland Hildén samt en klassisk stråkkvartett av Joseph
Haydn. Primarie: Tapani Stenros

Stilla veckan
9/4 Palmsöndagen
Björkekärrs kyrka

10.00 Högmässa & Söndagsklubben
Ragnar Olinder
17.00 Sjutton Jämnt Eftermiddagsgudstjänst
Ragnar Olinder

Härlanda kyrka

11.00 Söndagsmässa
VT Carheim, Eva Gripenby, David Molin
18.00 Johannespassionen Nina Ewald sopran, Maria
Forsström alt, Leif Aruhn-Solén evangelist och tenor,
Karl Peter Eriksson bas och Pilatus, Mikael Paradis
Kristus, Härlanda Kammarkör, David Molin dirigent,
Gabriel Bania konsertmästare, Wasa Barock

Skårs kyrka

18.00 Musikhelg i Skår Membra Jesu Nostri av
Dieterich Buxtehude. Göteborgs Vokalensemble och
instrumentalister under ledning av Katarina Solén Hiller Organist: Stina Persson

Sankt Pauli kyrka

11.00 Högmässa Björn Larsson, Mikael Holmlund
13.00 ”Templet och kyrkans högtider – Pingsten” föredrag av Johannes Hellberg.
16.30 Gudstjänst för Små&stora Johannes Sköldengen, församlingens barnkörer.
19.00 Requiem i vår tid - ett verk för kör, solister
och liten orkester av Ellen Finnilä-Göranson.
Kammarkören Krydda, Ellen Finnilä-Göranson sopran,
Mikael Holmlund baryton, instrumentalensemble,
Sofia Johansson, dirigent.

Örgryte nya kyrka

11.00 Högmässa Jonathan Andersson, Erland Hildén,
Lodolakören.

Skårs kyrka

11.00 Gudstjänst med små och stora Minipåskvandring. Åsa Lönnblad, Cecilia Lundahl, Stina Persson, Anki Wallgren, sångare ur barnkören

10/4 måndag
Björkekärrs kyrka

19.00 Passionsandakt Ragnar Olinder

Sankt Pauli kyrka

12.00 Middagsbön i kyrkan
18.30 Passionsandakt med musik Daniel Bennsten,
Par W Ohls

Örgryte gamla kyrka

19.00 Musik och meditation Jonathan Andersson,
Claes-Göran Lundgren

11/4 Tisdag
Björkekärrs kyrka
19.00 Veckomässa med förbön Ragnar Olinder

Sankt Pauli kyrka

12.00 Middagsbön i kyrkan
18.30 Passionsandakt med musik Johannes Sköldengen, Par W Ohls

Örgryte gamla kyrka

19.00 Musik och meditation Jonathan Andersson,
Erland Hildén
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19.00 Passionsandakt Björn Nilsson

Sankt Pauli kyrka

11.00 Bibelsamtal i kyrkan inför söndagen.
11.45 15 min lunchmusik Mikael Holmlund
12.00 Passionsgudstjänst Johannes Sköldengen
12.30 Soppgemenskap i Pauligården
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Passionsandakt med musik Björn Larsson,
Mikael Holmlund

Örgryte gamla kyrka

19.00 Musik och meditation Jonathan Andersson,
Stina Persson

13/4 Skärtorsdagen
Björkekärrs kyrka

18.00 Agapemåltid
19.30 Skärtorsdagsmässa Björn Nilsson

Härlanda kyrka

Han lever! Himlen är hans stol
och jorden är hans fotapall.
Han lever, och du leva skall. (Sv ps 469:5)

16/4 Påskdagen
Björkekärrs kyrka

10.00 Högmässa & Söndagsklubben Församlingens präster, diakon och musiker, gospelkören Inspirit,
brasskvartett. Välkommen på påsklunch efteråt!

Härlanda kyrka

11.00 Påskdagsmässa med påskfest Eva Gripenby,
VT Carlheim, Ulf Lindström, Helene Ericsson

Sankt Pauli kyrka

11.00 Högmässa Daniel Bennsten, VOiCES, Sankt
Pauli kyrkokör, Mikael Holmlund.
18.00 Påskklanger Piano- och orgelkonsert med
Mikael Holmlund.

Örgryte nya kyrka

11.00 Högmässa Gunilla Jutvik, Erland Hildén,
Örgryte kyrkokör, Johan Åkervall, trumpet

17/4 Annandag Påsk
Björkekärrs kyrka

18.00 Skärtorsdagsmässa Josefine Rubenson,
VT Carlheim, Ulf Lindström

10.00 Högmässa Björn Nilsson

Sankt Pauli kyrka

11.00 Annandag påskgudstjänst Josefine
Rubenson, Ulf Lindström

12.00 Middagsbön
16.30 Språkcafé
18.30 Skärtorsdagsmässa Daniel Bennsten, Mikael
Holmlund, Hodiekören

Örgryte gamla kyrka

12.00 Mässa Gunilla Jutvik, Erland Hildén
19.00 Skärtorsdagsmässa Martin Ånestrand,
Claes-Göran Lundgren

14/4 Långfredagen
Björkekärrs kyrka

09-21 Stilla dag i kyrkan program på hemsidan
10.00 Långfredagsgudstjänst Ragnar Olinder,
Långfredagskören

Härlanda kyrka

11.00 Långfredagsgudstjänst Eva Gripenby, David
Molin

Skårs kyrka

11.00 Långfredagsgudstjänst Anna Märta Leijon,
Stina Persson, Petra Hellquist, cello

Sankt Pauli kyrka

11.00 Långfredagsgudstjänst Johannes Sköldengen, Sankt Pauli Vokalensemble, Mikael Holmlund.
18.00 Stabat Mater av Pergolesi Långfredagskonsert med Sankt Pauli Vokalensemble och stråkkvartett, Mikael Holmlund dirigent.

Härlanda kyrka

Sankt Pauli kyrka

09.30 Pilgrimsvandring ”Lärjungavandring till
Emmaus” Vi samlas vid Pauligården till ca 90 minuters vandring. Ingen anmälan behövs. Ledare, Lotta
Svenungsson och Mikael Andersson
11.00 Högmässa Johannes Sköldengen, Mikael
Holmlund.

Örgryte gamla kyrka

11.00 Emmausmässa
Åsa Lönnblad, Claes-Göran Lundgren, grupp ur Skårs
kyrkokör, Viktor Turegård, kontrabas

Glad påsk
önskar församlingarna i
Björkekärr, Härlanda,
Sankt Pauli & Örgryte

Bokningscentralen, 031-731 80 40

Örgryte nya kyrka

19.00 Stainers The Crucifixion
Örgryte kyrkokör, sångsolister: Marco Stella bas,
Peter Arnoldsson tenor, Fredrik Ogéus Willisorgeln,
Erland Hildén dirigent

15/4 Påskafton
Björkekärrs kyrka

23.00 Påsknattsmässa Björn Nilsson

Härlanda kyrka

23.30 Påsknattsmässa Josefine Rubenson, David
Molin

Sankt Pauli kyrka

23.00 Påsknattsmässa Björn Larsson, Mikael Holmlund.

Örgryte&HärlandaPosten
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Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Diabetes
Psoriasis
Reumatiker
Nagelsvamp
Vårtfrysning/Verrutop
Hälsprickor
Fotsvett
Kompressionsstrumpor

Välkommen
Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

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

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, c/o Sally Bazar.
Att. Annons, Ånäsvägen 20, 416 67 Göteborg. Du kan också lämna in den i vår låda hos Sally Bazar på Ånäsvägen 20.
OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och frankerat kuvert.
FAMILJ
o Uppvaktning
undanbedes0:–
o Grattis
(endast text)
0:–
o Grattis + foto
0:–
o Förlovning
0:–
o Vigsel
(endast text)
0:–

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

0:–

o Tack
o Månadens Ros

0:–
0:–

0:–
0:–
0:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

Vårens SpecialYoga

Ge dig själv styrka, energi & avspänning
Yin Yoga Återhämtande övningar
Mindfulness Yoga närvaro avstressande
Anmäl snarast. Start april.
Välkommen till

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

(sen 1989)

Företagsaktivitet • Möhippa
Yoga PT • Coaching

Lili-Ann – Hälsopedagog/
Kroppsterapeut/Skrattinspiratör
031-19 84 06 www.halsohornan.com

Flitiga Fruars städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.
Rut 50% • Garantier
Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989

Tel: 0736-94 84 31

MARKNADSPLATSEN

annons@ohposten.se

SÄLJES
4 Bänkspis ny Wilfa 575:- (ord. pris ca
1.200:-) Snabelbeslag från 1950-talet till
köksluckor och lådor. 45:-/st. Div golfklubbor
fr. 1990-talet. Putter King. Golfklubbor Cobra,
Mago Thunder, plus bag 1.000:-. Ring vardagar kl. 8-18.
Tel. 0707-858 714
P-plats önskas
4 P-plats eller garage önskas hyra runt om
Örgryte/Torp/Bö från 1 juli 2017.
Tel. 0706-015 936
SÄLJES
4 Rekordmagasinet samt Allsport säljes
fördelsaktigt av flera årgångar.
Tel. 031-19 16 82
ÖNSKAS HYRA

Troligtvis stöder du oss
redan i hjärtat.Tack.
Men vi behöver
pengar också. Tack igen.

4 Ateljélokal i Lunden eller Olskroken.
Önskar hyra oöm mindre lokal med fönster
i källarplan, exempelvis gammalt förråd eller

FÖNSTERPUTS
Rut 50%

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1

Svensk Hemtrefnad
Magnus, tel 0761-060906

Salong Nicole
Sofiagatan 6

vaktmästarutrymme. Tillgång till toalett och
Tel. 0736-440 861
vatten önskvärt.

HUNDRASTARE SÖKES
4 Söker en djurälskande person, yngre
som äldre, långtidssjukskriven, som vill ta
en daglig 30–60 min. promenad med Milo
(mindre hund) när matte jobbar på olika tider
– även helger ingår! – mot betalning. Vi bor
i Lundenområdet i Örgryte. Önskar denna
hjälpen snarast då min förra ”rastare” flyttat
från Göteborg. Hör av er så kan vi träffas och
Tel. 070-946 74 49
bestämma något.
LÄGENHETSBYTE
4 Lämnas: 2 r.o.k. Jakobsdal, 57 kvm. Hyra:
6.588:-. Önskas: 4-5 r.o.k., minst 100 kvm, i
samma område samt närliggande stadsdelar.
Tel. 0709-281 800
LÄGENHET SÖKES
4 Kvinna söker lägenhet 2–3 rum eller del av
hus i Munkebäck, Sävedalen, Härlanda eller
Olskroken. Har bott här tidigare, har släkt och
Tel. 0700-724 393
vänner i området.
KÖPES
4 Enstaka exemplar av tidningen Rekordmagasinet från 1950–1958 önskas köpa.
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@
yahoo.se eller
Tel. 0730 780 336, 0760 963 722
KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till
exempel köper jag gärna klockor, snusdosor,
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotid-

Han

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

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA

Här
finns
gott
om Pplatser!

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!
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ningar, konst, frimärken, brev, vykort, gamla
kataloger, gamla idrottsprylar, gamla leksaker,
gamla böcker, gamla fotografi er och gamla
skyltar m.m. Garanterat bäst betalt för era
saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även
hela dödsbon inkl. städ.
e-post: varortillsalu@speedmail.se
Tel 073-708 47 14

SÄLJES
4 Begagnade körbara cyklar säljes. Bra
Tel 031-21 83 56 (efter 18)
priser.

KÖPES
4 Bilar köpes, även skåpbilar. Fr. 500 till
50.000 kr – allt av intresse! Även def. HämTel. 073-761 44 78
tas. Kontant.

KÖPES
4 Nålmärken från sportklubbar eller rederier
samt militära märken och medaljer. Även hela
Tel 070–583 11 93
samlingar.

MOTOR KÖPES
4 Gammal moped köpes. 50–60-tal. Även
Tel. 0730–25 49 24
defekt eller i delar.

KÖPES
4 Gamla bokmärken köpes, Som yngst 60tal, gärna äldre, även gamla bokmärkesalbum.
Välkommen att ringa!
Tel. 0703–94 18 54
KÖPES
4 Rolex köpes. Alla modeller, även Omega,
Jaeger, Patek, IWC, diamanter, guld och
Tel. 070–650 13 15
smycken.

Vi söker dig som är
pensionerad målare och
vill jobba på egna villkor!

Ring 031-21 77 30
www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
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LauRie

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.
4 Ring Hans Westberg 84 24 52 eller kom.
4 Stavgång varje söndag kl 10 med start
från Apslätten. Stavar finns att låna. Ring Erik
Jones 0704-78 50 36 eller kom.
4 I övrigt Hans Westberg 84 24 52
Göteborgsveteranerna
4 20 april: Irländsk musik med Leif Pedda
Pedersen
4 18 maj: Våravslutning. Musikalisk nostalgitripp. Götes Svänggäng spelar musik från
40-talet och framåt bl.a. Elvis och the Beatles
4 After Work med mingel, torsdagarna 26
januari, 23 februari, 23 mars och 27 april.

Vill Du veta mer kontakta

Suzanne Hedin, 031-207 022

Isblommans Pensionärsförening
Iskällareliden 14
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
musik m.m. Program finns för avhämtning.

Tel. 031-365 60 22

Kulturhuset Kåken
Kålltorpsgatan 2
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken på onsdagar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata
svenska. Arrangörer: Röda Korset

Tel 0705-53 42 98
Motionsorientering Skatås
Onsdagarna under maj/juni finns det möjlighet
att testa på orientering i Skatås, med instruktörer på plats. Banor för alla mellan 12 och 80
år! 10, 17, 24 och 31 maj samt 14 och 21 juni
Kostnad 40 kr för ungdomar, övriga 60 kronor.
Samling vid gräsytorna nedanför Motionscentrum. Start mellan kl 17 och 19. Mer information via www.motionsorientering.se eller
Facebook: Motionsorientering Göteborg

SPF Björkekärr
Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
Månadsmöten kl 16.00 i Björkekärrshus
4 20 april Först, sist och ensambarn – diakon
Lennart Björklund Obs! 3:e torsdagen i april
4 11 maj Underhållning av trion Fria tyglar.
Veckans aktiviteter är som vanligt.
Ansvarig för pratstunden är Gunnar Hovgard,
031–25 79 75
4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gymmet Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden
PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 2
www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor, ojämna veckor
öppet hus och läsecirkel.
Info: Velta Jaunupe tel. 84 77 48
SPF GöteborgsVeteranerna
Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 2
SPF Skår
Skårsgatan 93
www.spfpension.se/skar
4 Månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i
Skårs-kyrkan (buss 50 eller 62). Efter en kort
föreningsinformation följer föredrag eller anNR 3 • mars 2017
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nan underhållning. Därefter blir det kaffe med
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

PRO Björkekärr
Trätorget 2 (under Jerkstrands)
4 Möten torsdagar ojämna veckor kl 10.30.
Trivselträffar, underhållning, föredrag.

Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

Unik passform
med stretch i
storlek 34-46

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

0707 43 46 63
4 Onsdag 26 april kl 11: Konsten att äta
rätt och gott. Sofia Azami, som är dietist och
måltidsutvecklare i vår stadsdel, berättar om
lämplig mat för oss seniorer. Vad leder till
bibehållen hälsa och styrka? Skall man hålla
vikten? Vilket fett är bra? Tips för ensamhushåll mm.
4 Onsdagen 17 maj kl 11: Härlig musik och
quiz. Niklas Carlsson, som spelar trombon
och trumpet i bl a Second Line Jazzband,
kan också hantera en gitarr. För oss framför
han allt från gamla schlagers, visor, jazz och
gamla evergreens. Av detta blir det en rolig
frågetävling. Var med och tävla i lag och njut
av musiken!
HHH
4 För planeringens skull ber vi Dig om anmälan i förväg. Anmälan till föreningsmöten görs
fredagen eller måndagen före mötet kl 9-11 till
personerna nedan. Med mail går det bra när
som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40
vibeke.carlander@comhem.se
Inger Kannesten tel 83 13 29 eller mobil
0708 91 86 61 ingerkannesten@yahoo.com
Margareta von Sydow tel 0723 37 36 27
4 Om Du får förhinder meddela detta mötesdagen kl 8–8.30 till samma nummer eller
mail-adress. Entréavgiften till mötena under
våren är 40 kr.
Tag gärna med vänner!
VÄLKOMMEN!

Finns i flera färger
och modeller.
Udda storlekar
kan beställas.

Korsgatan 3
Vard: 11-18

Lörd: 11-15

Tel.031-446320

tintino.se

MIK-Knuten
Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten
Sällskapet Norrlänningar, Göteborg
Hälsar dig/er välkomna till
Vårfest i Sävedalens Folkets Hus
lördagen den 1 april kl. 17,00
Ring Maj-Britt 070-300 10 38
och anmäl dig/er!
Trivselbridge Club Singelton
4 Vi välkomnar nya och gamla bridgespelare till Lindhultsgatan 25, Dagcentralen på
torsdagar kl 18.30-22.00. Även för dig som är
mindre rutinerad.

WestCoast Elite – en anläggning
som erbjuder det lilla extra

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Iskällarelidens träffpunkt
Iskällareliden 14 A 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Kallebäcks träffpunkt
Omvägen 13 031-365 60 24
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25
Örgryte&HärlandaPosten

Ett ställe för dig som vill känna dig
speciell, prioriterad och utvecklas.
Ett Performance Center för dig
som vill ha ut lite mer av din träning.
Vi erbjuder också workshops,
inspirationsdagar, kurser, events,
företagskonferenser och mycket mer.
Se vår nya uppdaterade hemsida:
www.westcoastelite.se
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ZOO
GÖTEBORGS ZOOLOGISKA

ÖPPET ALLA DAGAR
Vardagar 10-19 Lördagar 10-16
Söndagar 11-16
Hitta till oss: Med spårvagn tar du linje 1 mot Östra sjukhuset och går av på Kaggeledstorget. Kör du bil tar du
E20 mot Stockholm/ Partille och svänger av på Torpamotet. Sedan tar du höger in på Torpavallsgatan kör c:a
500 m och sväger vänster in på kaggeledsgatan förbi biltvätten under spårvägen sedan kommer Kaggeldstorget.

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

FOUR FRIENDS

14 kg för

99:Ord.pris 199:-

Gäller t.o.m. 9/4 2017

DEGU

Fr.

349:-

Stort
sortiment
av Acana
och
Orijen!

DVÄRGHAMSTER
Fr.

129:-

STÖRST I STAN PÅ REPTILER

– vi har terrarium och alla tillbehör!

Stor djuravdelning, många från egen uppfödning.
Kaniner • Gnagare • Fåglar • Reptiler m.m.
DU HITTAR FÖLJANDE MÄRKEN I BUTIKEN:

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

www.gbgzoo.se

