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I Förintelsens spår
Sex elever i årskurs nio på Kålltorpsskolan
fick åka på en utbildningsresa till Polen.
Syftet var att få en högre kunskap om andra
världskriget och förintelsen.

Mellan den 2 och den 7 mars arrangerade Svenska
kommittén mot antisemitism (SKMA) en utbildningsresa till Krakow. Totalt reste 36 elever ner för
att lära sig mer om det massiva folkmordet som
tog sin början för 80 år sedan. Mert Baran Tuncer,
Arvid Liljequist, Selma Edfalk, Calvin Stanley,
Rakel Lidin och Tage Andersson från Kålltorpsskolan var några av dem som fick möjlighet att
delta.
– Jag har velat åka till Auschwitz länge och det
var verkligen en upplevelse. Jag tror inte att jag
kommer få den chansen igen, säger Rakel Lidin.
– Det var framför allt en möjlighet att fördjupa
sig. Det handlar ju mycket om nazism och rasism
och jag vill gärna lära mig mer om de frågorna. I
det syftet kändes det bra att utnyttja chansen att
åka på resan, säger Mert Barat Tuncer.
Eleverna bodde en bit utanför Krakow och
tog sig med buss till de historiska platserna. Det
gjordes en utflykt om dagen, bland annat till
Auschwitz ett och två. Luncherna åts alltid vid de
planerade destinationerna, middagarna följdes av
diskussioner och därefter fanns det lite tid över för
egna aktiviteter innan det skulle vara tyst i rummen klockan 22.
– Det var bra upplägg och bra planering. SKMA
satsade verkligen på resan, säger Tage Andersson.
– De var också väldigt noga med att alla elever
skulle må bra, säger Mert Barat Tuncer.
De sex eleverna från Kålltopsskolan är överens
om att resan fyllde en viktig funktion i utbildningssyfte. En del var som de hade föreställt sig,
medan mycket gav ett djupare perspektiv och en
större förståelse.
– Jag trodde att jag skulle gå runt och gråta hela
tiden, men det var inte riktigt så känslosamt som
jag trodde att det skulle vara. Jag tror att jag hade
svårt att ta in allt, säger Selma Edfalk.
– Det var så annorlunda mot när man läser om
det i SO-böckerna. Vi fick verkligen ta del av hur
nazisterna tänkte. All logik… Det låg så mycket
planering bakom förintelsen, säger Arvid Liljequist.

Ungdomar från Kålltorpsskolan besöker här en judisk synagoga i Krakow vars mur är gjord av
Foto: Privat
sönderslagna gravstenar.

Tage Andersson instämmer och menar på att
de lärde sig mycket mer än om de enbart hade läst
om det på lektionerna.
– Det vi har fått ta del av… Det är svårt att ge
den känslan via en bok. Jag vill gärna åka tillbaka
till Polen. Om jag någon gång får barn vill jag visa
dem vad jag har sett, säger han.
– Alla borde åka dit och se det, säger Calvin
Stanley.
Mert Baran, Arvid, Selma, Calvin, Rakel och

Tage är tacksamma för att ha fått möjligheten att
ta del av autentiska berättelser och med egna ögon
få se platser där miljontals judar dog. De menar
på att det är bra att erbjuda utbildningsresor till
elever som i sin tur kan sprida sin kunskap vidare
till andra.
– Det var så hemskt, allt som hände. Det känns
som att den här resan var en chans som man får en
gång i livet, säger Calvin Stanley.
JENNIFER LAST
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”Vi kommer att fortsätta agera
för det förebyggande arbetet”
A

tt stadsdelsnämnden ÖrgryteHärlanda har ekonomiska utmaningar
har knappast undgått någon. Resultatet
2018 blev -29,2 miljoner kronor, trots beslut om
åtgärder på 44 mkr. Det innebar att stadsdelen
har negativt eget kapital på -17,9 mkr. Störst var
underskottet inom socialtjänsten, men en hel
del av underskottet bottnar i stadenövergripande
beslut. Flytten av skola och förskola till centrala
nämnder 1 juli innebar oförutsedda kostnader
på 7 mkr. Införande av Lagen om valfrihet i
hemtjänsten krävde extra åtgärder för att sänka
kostnaderna med bibehållen kvalitet och det
blev ett underskott på 6,8 mkr. Journalsystemet
Vigo i infördes i hemsjukvården, vilket kostade
minst 3,5 mkr. Vår stadsdel har varit pilot, och
det visade sig dessutom att staden upphandlat

ett system som inte höll måttet, så man har måst
återgå till det gamla.
Ekonomin 2019, nu med alliansens budget,
är inte mindre svår. Ett ännu intensivare arbete
krävs för att bäst använda de pengar stadsdelen
får för att ge invånarna den vård, omsorg och
service de behöver. Och för att återställa det
egna kapitalet föreslog förvaltningen åtgärder för
ytterligare 18 mkr, som innebär tuffa neddragningar för fritid, föreningsliv och kulturskola.
Vi socialdemokrater har ställt oss bakom
budgeten för 2019, men flera av åtgärderna för
att återställa eget kapital gör oss bekymrade.
De slår mot det förebyggande arbetet med barn
och ungdomar, en relativt liten investering som
betyder mycket för deras framtid och för samhället. Vi hade velat se en omstart för träffpunkten i

Örgryte&HärlandaPosten

Kallebäck 2019. Inför nämndens beslut avstyrkte
vi, med stöd av MP och V, en förändring av
arbetstiden för nattpersonal, som minskar tiden
för återhämtning. Och vi avstyrkte minskat stöd
till föreningar och fritidsgård samt indragen
stadsdelsfestival och läsintroduktion för barn.
I vårt förslag låg att hos kommunstyrelsen begära ersättning för Vigo. Att stadsdelen ska bära
en stor del av kostnaden för den misslyckade
upphandlingen anser vi inte är rimligt. Alliansens
företrädare med stöd från D och SD, avslog vårt
förslag. Vi kommer att fortsätta driva frågan om
Vigo och vi kommer att fortsätta agera för det
förebyggande arbetet.
Kerstin Brunnström
Gruppledare (S) i SDN Örgryte-Härlanda
NR 3 • mars 2019

VÄLKOMMEN TILL RIEKER-AVDELNINGEN PÅ OLSKROKEN.
HÄR HITTAR DU ALLTID STORT SORTIMENT
RIEKER TILL DAM & HERR.
499,Matchande väska

749,Sneaker med
funktoinell dragkedja

599,Glittrig sneaker
- ETABLERAD I OLSKROKEN 1897 -

Allum | Avenyn | Backaplan | Biopalatset | Fredsgatan | Frölunda Torg | Kungsmässan | Olskroken JOHANSSONS.SE

Charmigt 20-talshus på välskött hörntomt i Skår
Årbogatan 8 Örgryte Skår 8 rok 172+70 kvm Tomt 789 kvm 10.750.000 kr/bud
Högt beläget med insynsskyddat läge ligger detta mycket charmiga 20-talshus mitt i Skår. Tomten är välskött med fina murar,
flera fruktträd och stensättningar längs de vältrimmade gräsmattorna. Huset ligger i bästa väderstreck med sol hela dagen.
Varmt välkomna att ringa för mer information och visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39.
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 info@goteborg.se www.skeppsholmen.se
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VITSIGT

STOR GUIDE TILL DELSJÖOMRÅDET – DEL 1

med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Mycket fukt i luften nu…men här
kommer sköna vitsar att värma upp
vårkänslorna med, hälsar ÖHP:s
skrattprofessor Anders Nielsen.
Göteborgspolitik:
– SOFFAN blev något obekväm!
HHH
I sjöfartstaden Göteborg har Socialdemokraterna satsat på MARINA!
HHH
Kommunalråden har hög lön:
– Inte visste jag att KOMMUNAL hade
råd!
HHH
Den utmärkta FLEX-linjen som transporterar oss något äldre genom vår stadsdel:
– Har dom någon tidtabell?
– Dom har la FLEX-tid!
HHH
En fråga vid frukostbordet:
– Varför kokar vatten vid hundra grader
men mjölk när man vänder ryggen till?
HHH
Handboll och ishockey, grundserierna avslutade.
– För några lag är det SLUTSPELET.
För andra är det SLUTSPELAT!
HHH
Inför fotbollsäsongen:
– Hur får man lungt på läktarna?
– Man måste ta bort en BRÅKDEL!
HHH
OS i Stockholm?
– Ryker den chansen blir det inget OS i
Stockholm!
HHH
Att skidskytte-VM lades i Östersund var
mycket träffande!
HHH
Fanny och Alexander spelas på Stadsteatern:
– Är det en rolig pjäs?
– Ja, very FUNNY!
HHH
Jag åt en semla den 5:e mars. Den innehöll mandelmassa. Det måste gått åt massa
mandel!
– Var den billig?
– Ja, dom hade lock-pris!
Semlan var fint dekorerad med vispgrädde. Det hade spritts!
HHH
Lunchdags:
– Får jag bjuda Dej på TAI-MAT?
– Ja tack, det var bra TAJMAT!
HHH
I går vägde du 55 kg, och i dag väger du 56
kg!
– Ja, jag gick upp i morse!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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Här finns något för alla

Nu närmar vi oss slutet på första kvartalet på 2019. Snart är våren och värmen
här. Då blir det bara bättre och bättre att
ta sig ut i naturen. Både grönskan och
värmen inbjuder till många fina dagar
och kvällar i Delsjöområdet. Det är bara
att ta för sig av alla möjligheter som
finns däruppe.
Kanske är du nyinflyttad, kanske har
du många gånger tänkt besöka Delsjöområdet, men det har ännu inte blivit
av. Kanske vill du upptäcka mer? Kom
igen nu. Jag lovar, det kommer att ge
mersmak.

SEPCI

DelsjöALn
DEL 1

N

ågra kilometer från centrala
Göteborg ligger göteborgarnas
motions- och friluftsparadis nummer ett – Skatås Motionscentrum med hela
Delsjöskogen inpå knutarna –”paradiset”
väntar på dig ...
Området tillhör garanterat ”eliten” vad det
gäller friluftsområden i Sverige. Det är bara
att läsa nedan om allt som erbjudes. Här finns
aktiviteter för alla smakriktningar. Säkert
har jag missat ett och annat. Är det något du
tycker vi skall komplettera med senare, så hör
av dig till redaktionen@ohposten.se  

Välkommen till Skatås Motionscentrum!
Foto: Stig Andersson


Vi börjar med motionsslingorna som massor av göteborgare har besökt och känner till.
De finns i olika ”svårighetsgrader” och längder. Här kan du antingen jogga eller ta en fin
promenad. Alla sträckorna håller hög klass.
Här får du en kort beskrivning av dem.
2,5 km röd markering på hårdpackat grus:
Den kortaste banan. En förhållandevis lätt
och variationsrik slinga som passar utmärkt
för dig som vill ta ett kortare pass.
5 km gul markering på hårdpackat grus:
Bland många motionärer känd som en lite
”tuffare” bana. En hel del långa, sugande
backar gör den till ett rejält och krävande träningspass, antingen du joggar eller går. Under
vecka 12 påbörjas utbyte av belysningen på
slingan. Elen kan periodvis vara avstängd på
dagen men alla lamporna kommer att vara
tända på kvällarna.
8 km/GrusÅttan på hårdpackat grus: Börjar
nedanför stora gräsmattan på grusvägen och
sedan följer du den (medsols) till Härlanda
tjärn, förbi fågelsjön Svartjärn. Uppför
backen och om någon kilometer kommer du
till den låååånga raksträckan ned mot Lilla
Delsjön. Håll till höger och följ grusvägen
tillbaka till Motionscentralen, En trevlig, lättlöpt bana, ja lite av en motorväg. GrusÅttan
har många besökare året runt, dels för att den
är upplyst, dels för att den under vintermånaderna grusas. Ett mycket populärt stråk att ta
sig runt i Delsjöterrängen.
10 km grön markering på hårdpackat grus:
Rekommenderas om du vill ta en lite längre
tur. Följer 5-km-slingan i två kilometer. Där
tar du till vänster. Ja, du kan inte missa de nya
och tydliga skyltarna (gröna). Därefter följer
en fin tur i skogen. Efter en stund korsar du
Grusåttan.Vid Svartjärn tar du till vänster och
efter cirka 50 m viker du av till höger. Efter
den lilla stigningen fortsätter du på det fina
underlaget innan du kommer fram till ett
lättare parti. I slutet av raksträckan springer
du igenom ett fint skogsparti, riktig trollskog.
Väl nere vid Lilla Delsjön följer du spåret till

Flera av slingorna går förbi Svarttjärn, strax
efter du passerat Härlanda Tjärn.

Foto: Stig Andersson

och har gemensam sträckning med milbanan
fram till cirka 5,7 km. Då är du framme vid
vägkorset där Grusåttan viker till höger mot
Skatås. Tar du till vänster kommer du till Bertilssons stuga. Du tar dig under portalen och
sedan bär det iväg över stock och sten. Banan
är under ”stor renovering”, bland har ett stort
antal spångar byggts för att undvika de största
vattensamlingarna och det har gjorts en hel
del passager som kommer att underlätta för
oss motionärer. På merparten av sträckan är
det läckra skogsstigar som utgör underlaget.
Stigarna är mycket löpvänliga och går i en
vacker och orörd natur. Ja, rena vildmarken
på sina ställen. När banan är färdigrenoverad
kommer du att få en fylligare beskrivning och
”granskning” av 18-kilometaren.
5 km – Skatås Parkrun: Ett bra tips om du
vill springa, jogga eller gå 5 km är att hänga
på Skatås Parkrun. Det är ett gratis 5-km lopp
med tidtagning som går varje lördag – året
runt. Start kl 09.30 på gräsmattan framför
Motionscentrum. Parkrun ett är arrangemang
som finns på många ställen runt om i Europa
på lika generösa villkor. Du registrerar dig på
parkrun.se/register där det också finns mer
info att ta del av. Ge Skatås Parkrun en chans,
det är riktigt bra!
Banan i Delsjöområdet startar på gräsmattan framför motionscentrum. Går sedan medsols fram till Härlanda tjärn, håll höger efter
staketet och fortsätt uppför den lilla backen
mot 2,5 km slingan som du sedan följer till
målet som är på samma ställe som du startade
vid. Du behöver inte vara fundersam över hur
banan går, det är välskyltat och på strategiska
ställen finns det funktionärer utplacerade.
Det finns ytterligare ett par ”pärlor”
som många ännu inte har upptäckt. Det är
motionsstigarna vid Bertilssons stuga. Vid
det gamla torpet från år 1809, Delsjökärr, vid
Lilla Delsjöns östra strand, finns möjlighet till
förfriskningar . Bertilssons stuga, som stället
kallas i folkmun, är även utgångspunkt för
några fina stigar.
Utgångspunkt: Dasset, 100 meter öster
om stugan.
Blåvita stigen: Längd 5 km. Stigen går
utefter Ugglebäcken upp mot Ugglemossen.
Fortsätter på bergsryggen öster om mossen,
vänder ned i mossen efter drygt 2,5 km,
passerar över en spång och vänder tillbaka på
Odensvaleås, väster om Ugglemossen.

Starten för många av de märkta slingorna
och så klockan som tickar och går. Ibland
alltför fort…
Foto: Stig Andersson

höger och hela vägen till Motionscentralen.
Du kommer att komma in på både Femman
och 2,5:an efter nedförsbacken vid Brudaremossen. Sedan följer du enkelt slingan mot
mål.

Rödvita stigen: Längd 3,5 km. Stigen går
norrut, passerar mellan Odensvaletjärn och
Lilla Björketjärn på väg upp på Ulvaberget;
fortsätter norrut uppe i Knipeflågsbergen,
passerar Rambergstjärn på väg ned mot målet
i Sörlyckan i Partille. Härifrån finns möjlighet
att på grusvägen (Stans väg) ansluta till andra
stigar tillbaka till Bertilssons stuga.

Förutom alla dessa motionsslingor har du
tillgång till Delsjöskogens mångfald av vägar
och stigar, vilket gör att du kan komponera
din egen motionsslinga, när du känner dig
bekant med området eller delar av det.
18 km svart/vit markering, underlag till
I nästa nummer
hälften hårdpackat
PÅ SPÅRET
av ÖHP kikar vi på
grus; resten skogsmer om vad du kan
stig: Den längsta och med Stig Andersson
upptäcka.
tuffaste av alla de mar- – som håller koll på
kerade banorna. Utgår
friluftslivet för oss
från Motionscentralen
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Solglasögon i din
styrka på köpet!
Vid köp av kompletta glasögon med
iProtection ytbehandling, får du ett
par PEOPLE solglasögon med din styrka!

Värde upp till

2895:-

FLERA
OLIKA
MODELLER
ATT VÄLJA
BLAND!

iProtection

YTBEHANDLING

MADE IN
GERMANY

INBJUDANDE. Även vintertid är Delsjöområdet vackert.

Fördelarna med iProtection ytbehandling
◆ Maximalt reptålig ◆ Minimalt med reflexer
◆ Maxskydd mot UV-ljus ◆ Smuts- och vattenavvisande
◆ Förlänger glasets livslängd ◆ 3 års garanti
Lägg till 500:- få
en läcker
märkesbåge från
Boomerang

Foto: Stig Andersson

Skatås Motionscentrum
Besöksadress: Skatåsvägen 25
Telefon: 031–25 48 11
E-post: skatas@ioff.goteborg.se
Synpunkter till: synpunkt@ioff.goteborg.se
4 Hur tar jag mig dit?
Spårvagn linje 5. Hållplats Welandergatan.
Gångavstånd cirka 900 meter.
Bil, cykel etc via Korsvägen, St Sigfridsplan,
Delsjövägen (f n avstängd från Storagårdsgatan, öppnar igen aug/sept, följ skyltningen.
Cykel o gångbanan ej avstängd), Olbersgatan. Kommer du från Munkebäckstorg, kör
Munkebäcksgatan fram till Olbersgatan.
4 Öppettider:
Måndag–Torsdag07.00–21.00
Fredag
07.00–19.00
Lördag08.00–17.00
Söndag
10.00–18.00
Observera att receptionen stänger en
timma innan anläggningen och gymmet en
halvtimma innan.

Här ligger det – både motionscentrum och
utegymmet.
Foto: Stig Andersson
4 Utomhusklocka
Ja, placerad vid spårcentralen och klockan
modell ”Ledarbilen/GBG-Varvet”.

4 Avgift motion
40 kronor per gång, ungdom/pensionär 25
kronor per gång. Motionskort 925 kronor/
år, ungdom och pensionär 555 kronor/år. 10
ggr 360 kronor och ungdom/pensionär 215
kronor.

4 Omklädningsrum, kapacitet
Herrar cirka 140 och damer cirka 100

4 Avgift gymmet
Engångsbiljett 100 kronor. Du kan också
köpa årskort m.m. Hör med recpetionen.
4 Parkering
5 kronor/tim alla dagar 08–22. Övrig tid 2
kr/tim. Använd med fördel P-appen/Parkering Göteborg. Platskod: 4820
4 Bastu:
Herr- och dambastu
4 Servering
Ja – både lunch och kaffe

4 Träningsplats/redskap
Ja

4 Övrigt
Skaffa gärna ett hänglås till ditt omklädningsskåp under träningsturen, när du är
klar kan du parkera låset på ”hänglåsparkeringen” i anslutning till omklädningsrummet.
Skåp för förvaring av värdesaker (10 kronor i
deposition), försäljning av tvål och schampo
med mera, flera toaletter, hårtorkar, elektronisk våg. Hyra av ”joggingbarnvagn” Kr 40
per tillfälle och max 2 timmar, gångstavar
25 kronor. Utanför entrén kan du spola av
skorna efter motionsturen. Cykelparkering
utanför.
Sammanställning
Stig Andersson

395:-

Synundersökningen avser glasögon
och utförs av legitimerad optiker.

Gäller t.o.m. 2019-04-28

OLSKROKEN Redbergsvägen 17, Tel: 031-19 84 70

4 Motionsslingor
2,5 km (röd), 5 km (gul), 8 km (vit/grön), 10
km (grön) och 18 km (svart/vit)

LERUM Brobacken 3, Tel: 0302-138 83
BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset), Tel: 031-23 98 88

Boka
synundersökning
idag!

MAJORNA Stigbergsliden 22, Tel: 031-780 60 18

4 Kilometermarkering
Ja

KYRKBYTORGET Eketrägatan 11 Tel: 031-23 86 30

KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3, Tel: 031-795 22 30

4 Elljus
2,5 km, 5 km, 8 km. Belysningen är tänd
mellan klockan 05.30–23.00. Därefter är var
tredje lampa tänd till klockan 23.30

KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80
MÖLNLYCKE Allén 4, Tel: 031-50 88 95
Välskyltat.
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Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon!
Spara

Välkommen!

Foto: Stig Andersson
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HISTORISKT

Tullen vid Örgrytes södergräns
Örgryte kommun gränsade för hundra år
sedan i söder till Fässbergs kommun.
Efter att Örgryte år 1922 införlivades
med Göteborgs stad, medan Fässberg
samtidigt fick stadsrättigheter och
döptes om till Mölndal, är gränsen inte
mellan två landskommuner utan mellan
två städer.
Stadsgränsen är numera nästan osynlig. Men på de forna kommunernas tid
fanns där en tullbom och en rejäl timrad
vaktstuga.

ningen var ett rejält och rätt så vackert trähus,
hann före rivningen avbildas på en del goda
fotografier. Ett är återgivet i min bok ”Brott
och straff i Göteborg 1621–1900”, sid 227,
eftersom en ledtråd i ett göteborgskt stöldfall
1877 var ett tullkvitto utfärdat i Bomstugan.
Konstaplarna som i middagstid begav sig
dit fann inga nya spår i fallet. Men de fick ta
itu med brottet ”djurplågeri” då de passerade
en lidande omjölkad råmande ko.
De fick första bästa kvinna att villigt
mjölka den, medan sökning efter ägaren började. Veterinär tillkallades och konstaterade
att kon efter mjölkningen mådde bra och inte
behövde avlivas.
När konstaplarna lite senare än beräknat
klivit in i Bomstugan, där ledtrådar i stöldfallet inte fanns, gjorde en berusad karl misstaget att precis då slå en käpp mot ytterväggen
och skrika och sjunga. Eftersom han befann
sig utomhus, i princip på själva vägen, greps
han för ”vägfridsbrott”.
Konstaplarna kom alltså inte tomhänta tillbaka till stan. Lagtexten sa: ”Gör man oljud
eller oväsende eller kommer eljest förargelse
åstad å väg, gata, torg eller annan plats, som
är upplåten för allmän samfärdsel eller eljest
allmänneligen befares eller där allmän marknad eller auktion hålles, straffes med böter.”

O

rdet kommun var bland Örgryteborna inte så djupt förankrat.
Man talades för hundra år sedan
ännu om Örgryte socken. Det var i stort sett
samma sak, även om en socken var kyrkligt
baserad med medeltida anor, medan kommun var ett modernare ord med syfte på den
politiskt styrda administrationen.
Väster om Mölndalsån låg fyra anrika
Krokslättsgårdar, varav två (Nordgården
och Kongegården) hörde till Örgryte, och
två (Sörgården och Hökegården) hörde till
Fässbergs socken.
Så som vårt Göteborg med dess stadsdelar i dag ser ut, ter det sig ofantligt att den
vidsträckta Krokslätt Nordgården hade
kuperade, lågt värderade utmarker som hette
Guldheden, Landala och Annedal.
Gårdens huvudbyggnads läge motsvaras
dock av den mörkt rödbruna tegelkåken
Örgrytehemmet, med adress Fredriksdalsgatan 3. På granntomten finns Örgrytekolonin,
som i början (före införlivningen) arrenderade
sin mark av Örgryte kommun.
Jo, gränsen mellan Örgryte och Fässberg
var i gamla tider tydlig. I varje fall om man
färdades på Mölndalsvägen. På andra håll i
Örgryte, som kring Delsjöarna med omgivande småsjöar och kärr, var det i gränstrakterna
svårare att hålla reda på om man trampade
runt i Örgryte, Fässberg eller rent av Partille.
Vad den nämnda tullen vid Mölndalsvägen
beträffar, så gällde det inte tull i den allra vanligaste bemärkelsen. Och betalandet pågick
bara från 1865, då bommen togs i bruk, till
sekelskiftesnatten 1900.
Vägen behövde på 1860-talet repareras.
Kostnaden beräknades till 80.000 kronor,
vilket på den tiden var mycket (och kostnaden visade sig ändå bli dubbelt så hög). Man
beslöt att det i tid mycket utdragna vägarbetet
skulle finansieras genom dessa tullavgifter.
Till fots passerade man gratis, men kärror
som drogs av djur skulle det betalas för. Detta
blev till förargelse, inte minst för de bönder
från Lindome, som i generationer kommit
åkande för att sälja sina varor på torgen i
Göteborg.
Folk hade i början på skilda sätt protesterat
och kringgått förordningen genom att spänna
loss dragdjuren från sina kärror, dra kärrorna
för hand förbi bommen och sedan spänna för
djuren igen.
Detta kunde vägens administratörer inte
tolerera. Förordningen fick bättre preciseras.
Och i Kunglig Majestäts ”Bref den 20 Juni
1879” uppges att passerande personer skulle
betala avgift även för djur som leddes. En tydlig tavla med angiva villkor sattes upp.
Att leda en häst eller oxe kostade fyra öre,
men att ha den spänd för kärran kostade åtta.
6

Då vägtullen upphörde och Bomstugan
med tiden revs, tillvaratogs den tavla som angav vad det kostade att passera med en häst,
kreatur osv. Länge hade Sällskapet Örgryte
Odalmän hand om denna tarifftavla. De
donerade den för drygt tjugo år sedan till Örgryte församling. Den är numera att beskåda
– inramad och hängande på en vägg – där
pastorsexpeditionen och församlingshemmet
finns, på Herrgårdsgatan 2.
Förknippad med Bomstugan vid Mölndalsvägen, men lite mer norrut och utan egentligt
samband, är också en milpåle. Stolpar av trä
markerade förr vid landsvägarna kvartsmil,
medan hela mil markerades av stenar med
inskription. Även de kunde kallas pålar.
I boken ”Göteborgs gatunamn 1621-2000”
(redaktör Greta Baum) är milpålen förstås
omnämnd, med dess senare anknytning till
Örgrytekolonin och till socknens skildrare
Fritz Stenström, under rubriken Milpålegatan. Det är därmed inte sagt att pålen stod
i höjd med denna gata. Med nutida mått
kan spårvägshållplatsen Elisedal, på sidan för
södergående trafik, någorlunda motsvara positionen. Öster om Mölndalsån, inom Örgryte
SDN-område, har vi lika sydligt stadsdelen
Kallebäck.
Är stadsgränsen numera osynlig? Nja, på
kartor och i dokument är den ju tydlig. Vi ser
var den göteborgska Mölndalsvägen skiftar
namn till Göteborgsvägen inom Mölndal.
Vad smågator i trakten beträffar har göteTULLAVGIFTER. Lennart Widing, hovpredikant och kyrkoherde i Örgryte till 2008, har på
borgska gator namnskyltar med vit text mot
väggen bakom sig den bevarade tavla, som anger vad det kostade att med en häst eller ko
blått, medan de mölndalska har svart text
Foto: Sören Skarback
passera sockengränsen Örgryte–Fässberg i slutet av 1800-talet.
mot vitt. Dessutom är stadsnamnen faktiskt
skyltade bland mängden av vägmärken och
ett stenkast norr om Örgrytekolonin och
Mindre kreatur ”såsom kalf, svin eller får”
några stenkast söder om den forna örgrytebyn allehanda skyltar för Mölndalsvägens bilister..
kostade två öre styck att passera med, enligt
Där Bomstugan fanns
Galgkrogarna, som med sin
även en kortfattad dansk reseskildring 1881.
HISTORISKT
har spårvägen sin hållplats
avrättningsplats fanns där
Avgifterna har med godtagbar motivering
med Sören Skarback
Lana, eller i folkmun ”Lana
som Carlanderska sjukhuset – författare med
temporärt varierat, inte alltid varit de på
taxegräns”. Namnet Lana
är beläget, intill den långa Göteborg i fokus
tavlan angivna.
härrör från grekiskan, bespårvägstunneln från Södra
Bommen togs ur bruk i sekelskiftesnattyder ull och syftar på yllefabriken Lana som
Vägen in i berget.
ten 1900. Till dess minne finns i närheten
funnits där intill.
Den forna Bomstugan, som trots benämBomgatan, dock belägen ”för långt” åt norr,
Örgryte&HärlandaPosten
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MEDLEMSERBJUDANDE!

30%

JUST NU

20%

PÅ TAK- OCH
VÄGGFÄRG FRÅN
COLORAMA*

PÅ BERRY ALLOC
PURE*

VINYLGOLV – SMARTA,
SNYGGA OCH SLITSTARKA
Dags att måla om? Börja hos oss på Colorama så lovar vi att det blir både enklare,
roligare och proffsigare. Prata med vår kunniga butikspersonal eller boka träff med
vår inredningsexpert. Läs mer på colorama.se

* Gäller 15–31/3 2019. Ord. pris 399:-/m2. Lokala avvikelser kan förekomma.
Med reservation för slutförsäljning.

Kungälv

Partille

Göteborg

Mölnlycke

Stenkullen

Askim

Angered

Teknikergatan 7
0303-630 40

Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Danska Vägen 96
031-337 55 50

Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Färgvägen 6
0302-222 45

Sisjövägen 49
031-748 47 30

Salviagatan 1
031-797 44 40

träning
tillsammans

VI HAR NÅGOT FÖR ALLA

GÄLLER 1–31 MARS

BONUSPAKET HELA MARS
GYMKORT FR.

369:/ MÅN

Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

*Gäller Colorama Väggfärg 7, ord. pris från 169:- och Colorama Takfärg 3, ord. pris från 119:- under
perioden 15–31/3 2019. Gäller endast för medlemmar i Mitt Colorama. Lokala avvikelser kan förekomma.
Med reservation för slutförsäljning.

Berry Alloc Pure gör det enkelt att klicka samman ett vackert golv med
varm och skön känsla på nolltid. Kampanjen gäller våra nio favoriter
och kan läggas ovanpå ditt nuvarande golv.

VID KÖP AV HELÅRSKORT
3 st månadskort
Startavgift
Sportbag/ryggsäck
Vattenflaska

VÄRDE 2187 KR

NORDIC WELLNESS ÖRGRYTE
Töpelsgatan 7, 010-155 52 62
nordicwellness.se
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Här ha du gymmet runt hörnet
Nordic Wellness vill vara tillgängliga
för alla, och det 900 kvadratmeter stora
gymmet i Olskroken har sedan ombyggnationen fått ett uppsving – trots systeranläggningar i både Lunden och Örgryte.

Vi på

Ol
krokes-n

Nordic Wellness har sedan starten 1997 kommit att bli Sveriges största gymkedja, med snart
200 klubbar runt om i hela landet. I december
2012 öppnade anläggningen i Olskroken. En
klubb som med dess generösa öppettider mellan 04-23 snittar på 250-280 inpasseringar
dagligen, trots att nya gym har poppat upp i
närområdet.
– Det finns alltid en risk att vi tar medlemmar från varandra, men vi försöker alltid
locka nya människor till de nya klubbarna. Vi
stödjer varandra och är glada att folk stannar
i kedjan, säger Olivia Hallén, platsansvarig på
Nordic Wellness Olskroken.
Olivia Hallén, blott 22 år gammal, gick från
att vara receptionist och gruppträningsansvarig på anläggningen i Landvetter, till att i september i fjol ta sig an rollen som platsansvarig
för Olskroken.
– Jag ville få nya utmaningar och utvecklas
som person, och dessutom ger det mer erfarenhet i arbetslivet, säger hon.
Nordic Wellness Olskroken är en så kallad
Family fitness-klubb som erbjuder ett fullspäckat gruppträningsschema. Allt från internationella koncept från samarbetspartnern Les
Mills till klasser utvecklade av Nordic Wellness
själva.
– Vi vill erbjuda gruppträning för alla. Vi
har ingen barnverksamhet än, men det finns
planer på att få in det på alla anläggningar. Däremot har vi pass för seniorer på tisdagar och
torsdagar. Då kommer de hit och tränar och
dricker kaffe efteråt. De är glada att det finns
en knytpunkt och att de kan komma hit och
umgås, säger Olivia Hallén.
För ett par år sedan tog Nordic Wellness Olskroken över ytan som tidigare var en järnhandel och öppnade upp nedervåning. Gymmet
är nu 900 kvadratmeter fördelat på två våningar. 1680 medlemmar har Olskroken som
hemmaklubb och Olivia Hallén menar på att
de trots systerklubbar i närheten lyckas behålla
medlemmarna och att antalet stadigt ökar.
– Jag tror att folk generellt har öppnat upp

PÅ PLATS. Olivia Hallén är platsansvarig på Nordic Wellness Olskroken.

ögonen för hälsoriskerna. Det trycks också på
från media att man ska äta hälsosamt och hur
viktigt det är att hålla sig aktiv. Det är en trend
att vara hälsosam idag, säger hon.
Enligt Olivia Hallén når Nordic Wellness
Olskroken ut till en blandad målgrupp. I samband med alla nyårslöften är det många nya
ansikten när ett nytt år tar sin början, men i
takt med att bladen vänds i almanackan är det
främst stamkunder som håller till på gymmet

i slutet av året.
– Många tränar här året runt och de är våra
guldkorn. Mycket ungdomar håller till här vilket är väldigt roligt. Vi finns här för alla och vi
hjälper lokalbefolkningen att få ett hälsosammare liv.
Målet för Nordic Wellness som kedja är
att finnas i alla städer i Sverige, menar Olivia
Hallén, och ambitionen är 220 klubbar innan
2020. För just Olskroken ligger fokus på att

Foto: Jennifer Last

hålla en hög standard på klubben och öka
gruppträningsschemat ytterligare.
– Det ska finnas ett Nordic Wellness så att
man kan träna oavsett var man befinner sig. Vi
är ett stort varumärke och vi hjälps åt för att
hålla klubbarna på topp. På den här klubben
ska vi försöka få in ännu mer gruppträning för
att öka träningsmöjligheterna för alla, ser hon.
JENNIFER LAST

Nordens Ark

-djurparken som gör skillnad!

SALONG

LILLKULLE 24
Klippning
pensionär/student
Permanent
Färgning

200:fr 399:fr 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
8

1 timme från Göteborg
15minuter från Smögen
Foto: Tom Svensson
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KLIPP UT OCH SPARA

Farligt avfall-bilen

Passa på att lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier
och annat farligt avfall när Farligt avfall-bilarna kommer till
ditt område. Observera att bilarna tar smått farligt avfall
från privatpersoner, inte stora saker som kyl, frys och tvapparater eller stickande/skärande avfall och läkemedel
(lämnas till apoteken).

HÄMTSCHEMA

Schemat finns även på goteborg.se/farligtavfallbilen
Saknar du schemat för övriga Göteborg?
Titta på webben eller i vår annons i Göteborg Direkt.

ÅVS = Återvinningsstation

Öster ÖRGRYTE, HÄRLANDA
MÅNDAG 8 APRIL

17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45
17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45

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

TISDAG 16 APRIL

17.00–17.45 Prästgårdsgatan /
Danska vägen, ÅVS
18.00–18.45 Bögatan /
Anders Zornsgatan, ÅVS
19.00–19.45 Bogärdesgatan /
Råstensgatan
17.00–17.45 Bromeliusgatan, ÅVS
18.00–18.45 Lilla Munkebäcksg. / ICA
19.00–19.45 Morängatan 11, ÅVS

17.00–17.45 Bagaregårdsgatan /
Landerigatan, ÅVS
18.00–18.45 Olskrokstorget,
Lilla Hökeg. vändzon
19.00–19.45 Schéelegatan 6,
bokbusszon

MÅNDAG 3 JUNI

17.00–17.45

Olbergsgatan /
Wingårdsgatan, Tempo
18.00–18.45 Smörgatan 38
MÅNDAG 10 JUNI

17.00–17.45

ONSDAG 8 MAJ

17.00–17.45
18.00–18.45
19.00–19.45
17.00–17.45
18.00–18.45

Fräntorpsgatan 8, ÅVS
Hagforsgatan 6, vändzon
Kaggeledstorget
Studiegången 1, ÅVS
Sofiagatan /
Morängatan, ÅVS
19.00–19.45 Falkgatan / Övre
Olskroksgatan, ÅVS
TORSDAG 16 MAJ

Olskrokstorget,
Lilla Hökeg. vändzon
18:00–18.45 Prästgårdsgatan /
Danska vägen, ÅVS
19:00–19:45 Delsjökolonin, parkering
ONSDAG 12 JUNI

17.00–17.45

Schéelegatan 6,
bokbusszon
18.00–18.45 Valåsgatan 40, butik
19.00–19.45 Hogenskildsgatan /
Ulfsparregatan

PASSA PÅ ATT LÄMNA
TILL VÄLGÖRENHET
Har du en lampa som fungerar,
kläder du inte använder eller
kaffekoppar som inte längre får
plats i skåpet?
Lämna det till Emmaus lastbilar
som följer med på Farligt avfallbilarnas turer. Sakerna säljs
och förtjänsten går oavkortat till
sociala verksamheter.

17.00–17.45 Morängatan 11, ÅVS
18.00–18.45 Stabbetorget,
Stabbegatan 1, ÅVS
19.00–19.45 Trätorget, Coop
TISDAG 28 MAJ

MÅNDAG 29 APRIL

17.00–17.45 Solrosgatan, vändzon
18.00–18.45 Kyrkåsgatan 16, vändzon
19.00–19.45 Spelmansplatsen,
Spelmansgatan

17.00–17.45

Mejerigatan,
Ostkupan, ÅVS
18.00–18.45 Snöskategatan 2,
Skårsskolan
19.00–19.45 Sankt Sigfrids plan 5, SEB

amrif ralkäM

.artsÖ grobetöG neloopnareteV åp iger yN
!ses iV .tehggyrt & tehnerafre ,snetepmoK
.tegateröf åp hco temmeh i gid repläjh iV

Din hjälp i hemmet & på företaget!
VI HAR GRÖNA FINGRAR.

ttävt ,krevtnah eralkne ,etebrasdrågdärt ,gnindäts nallem jläV
togån relle gningasdel ,gninssapnrab ,gningaltam ,kyrts &
agnål relle retfigvatrats agni rah iV .dem pläjh ah lliv ud tanna
.gnåg ejrav sruser ammas råf ud hco reditsgnindnib

ratebra mos reränoisnepsredlå hco -slatva rä eratebradem aråV
Låt våra erfarna veteraner ta hand om trädgården i år. Vi kan klippa gräs, beskära träd eller trimma häcken.
.nak hco lliv ed tta röf natu ,etsåm ed tta röf etni ,ejdälg rots dem
I hemmet hjälper vi till med de flesta hushållsnära tjänster. Snickerier, måla om inne & ute, dra el och
,dilsgrebdeR ,nednuL ,nekorkslO ,adnalräH ,etyrgrÖ a lb ravres iV
mycket mer. De flesta tjänster är ROT- eller RUT-berättigade.
.rräkekröjB hcomed
råkS ,ekonomer,
öB ,protllåK ,kcäbeknuM ,grebsremmörtS
För företagare erbjuder vi en snabb och flexibel bemanningslösning
fastighetsskötare, administratörer, lagerpersonal och mycket
mer!
eS ?gate
röf rannameb nevä iv tta ud etssiV
almag hco ayN .nadismeh åp ofnisgateröf råv
Vi söker veteraner! Jobba på dina egna villkor efter pensionen.
nmokompetens.
kläv tmrav sasläh rednuk
Våra många kunder söker din erfarenhet!aoch
Ring mig redan idag så berättar jag mer.

Privat

Företag

www.veteranpoolen.se
NR 3 • mars 2019

Ring: 031-21 77 30
Ellinor Elg-Rydén, goteborg.ostra@veteranpoolen.se
grobetöG artsÖ ,nédyR glE ronillE giravsnasrotnoK
es.neloopnaretev.www 03 77 12-130 gniR
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Viktigt handla på hemmaplan
för en levande stadsdel
Den framåtskridande näthandeln och
stora köpcentrum är oroväckande för
småföretagarna. Emelie Andersson, som
äger klädbutiken Lars & Johanna på
Danska vägen, menar på att utvecklingen
är förödande.

Det var tack vare Emelie Anderssons sambo,
som äger flera restauranger i stan, som hon
vågade ta steget och starta eget. Det här med
pappersarbete var visserligen något nytt. Men
efter att ha jobbat med kläder i 15 år utan att
få chansen att på riktigt blomma ut, kände
hon att hon hade både kunskapen och självförtroendet för att stå på egna ben. För drygt
tre år sedan bestämde hon sig därför att ta över
Lars & Johanna på Danska vägen.
– Jag befinner mig fortfarande i nystartsfasen. Jag hade en stor uppförsbacke när jag tog
över och allt tar ju sin tid. Det är först nu som
det känns som att folk börjar förstå att det är
ny ägare, säger hon.
Trots att Emelie Andersson har lyckats
bygga upp en kundkrets och har stamkunder,
känner hon sig ständigt hotad av både internethandel och stora köpcentrum.
– Handeln är lite obehaglig nu. Många butiker har fått stänga ner. Black Friday förstör
också jättemycket. December som vanligtvis
är min bästa månad är nu min sämsta månad
för att folk handlar allt i förväg på rean. Det
är sådan hysteri och det är förödande för mig.
Samtidigt måste jag hänga med på det, för jag
får hellre några kronor än ingenting alls.
Internethandeln är också alarmerande för
miljön, menar Emelie Andersson. Enligt
henne är alla paket som skickas från företagens lager, och många gånger tillbaka dit, en
utveckling som mer ofta än sällan indikerar på
nonchalans hos köparen.
– Folk kan klicka hem samma plagg i flera
storlekar och bryr sig inte om ifall de behöver skickas tillbaka. Frakten är en enorm bov
för vår miljö. Det är verkligen inte bra. Det är
klart att man ska kunna handla via en webshop men man får gärna göra det med miljön
i åtanke, säger hon.
Emelie Andersson brinner för den personliga kundrelationen, vilket hon menar på saknas
hos de stora kedjorna. Enligt henne är det allra
viktigaste att som kund känna att man får den
hjälp man behöver.

VÄLKOMMEN IN! Emelie Andersson driver klädbutiken Lars&Johanna på Danska vägen.

– Jag gör allt jag kan för att ge en bättre
shoppingupplevelse. Men den bekväma shoppingen, där alla butiker finns under ett och
samma tak… Hur ska vi kunna vinna över
den?
Sedan Emelie Andersson tog över Lars & Johanna har hon fått en helt annan ödmjukhet

och medvetenhet vad gäller att handla lokalt.
Oftast finns ingen ekonomi till stora reklamskyltar på spårvagnarna och vikten i att nöjda
kunder sprider ordet vidare är därför betydelsefull. I slutändan räknas varje kund.
– Det är så viktigt att stötta småföretagare.
Jag tror att folk behöver inse att om de inte

Foto: ÖHP

handlar så försvinner vi. Glöm inte av att jag
finns så att jag får finnas kvar. Om folk förstår det så har jag och de andra på gatan en
chans och vi kan utvecklas tillsammans med
våra kunder.
JENNIFER LAST

4 Här kan du handla lokalt på Danska vägen: IEMS • Brattels möbler • Lejonet & Björnen • Carlbergs Glasögon • Vildas häst & hundsport •
Redbergsgårdens blommor • Kaffelunden • Toppen frukt & grönt • Hjorts piano • Kattis godis • QuiltStudion • Fiori Blommor

50 år sedan von Brömssen
tog sin skådespelar-examen

Åren går. I slutet av denna terminen är det 50 år sedan Tomas
von Brömssen från Lunden tog sin
examen vid Statens scenskola i
Malmö.

Han lär först ha försökt komma in på
scenskolan i Göteborg men varit nervös
under sin avgörande monolog, så när
han skulle avsluta med att slå näven i
bordet var bordet inte inom räckhåll.
Tomas von Brömssen, uppväxt på
10

Räntmästaregatan, har gjort många roller här i hemstaden, bland annat under
sina år på Stadsteatern och Folkteatern.
Vad som gjorde honom riksbekant var
förstås rollen som skrothandlarsonen
i den långlivade TV-serien ”Albert &
Herbert”, som startade 1976.
Uppmärksammad roll var också som
frisör Blomgren i serien ”Saltön”, som
vi nog kan få se mer av. Tomas von
Brömssen fick en guldbagge för en roll i
Bo Widerbergs långfilm ”Lust och fäg-

ring stor” 1995 – och valdes samma år
till Årets Göteborgare.
Den titeln är det väl inte uteslutet att
han erhåller ännu nån gång.
Alice Radomska
MUSIKALISK OCKSÅ. Tomas von
Brömssen gör i ordning sin klarinett
inför en föreställning av ”Jubel i Busken” (med Cederhök, Hedenbratt,
Rulle Lövgren m.fl.) i Lisebergshallen 1986. Alltså hallen som nyligen
upphörde existera. Foto: Redbergsbladet
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Vattenpuss!
Se till att skapa friktion i ditt

förhållande, till vägen.

Välkommen till Olivia Hemomsorg
Vi erbjuder dig hemomsorg i form av hemtjänst, avlösning,
ledsagning, personlig assistans och stöd som utgår från ditt hem.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Varma hälsningar
”Vi är godkända
att utföra hemtjänst
i Göteborgs stad”
Emma Karlsson,
Regionchef

Malin Grönesjö,
Teamchef

För mer information:
Telefon: 031-14 43 03 | E-mail: hemomsorg-goteborg@olivia.se

Däckteam Göteborg/
Jojjens Däckservice AB
Artillerigatan 29 • 031-253496
måndag- torsdag 7-17 • fredag 7-17
info@jojjens.se • www.jojjens.se

vet vilka däck du behöver

www.oliviahemtjanst.se
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AKTIV FÖRENING
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By Malene BirGer | Mos Mosh | oTToD’aMe | one season | CulTure | aMeriCan VinTaGe | apair
BeCk sönDerGaarD | seConD FeMale | JusT FeMale | MelTin’poT | neo noir | penn & ink M.Fl.

BuTiken är FyllD MeD Vår & soMMarnyheTer
– VarMT VälkoMna in!

Vi utför alla byggarbeten!
Byggrådgivning och design.
T.ex. byte av kök, fönster, badrum,
tak, fasad, om- och tillbyggnader, altan m.m.

webbshop: www.lars-johanna.se
Danska vägen 89 • Göteborg • Tel. 031-120 744
Öppettider: Mån-Fre 11-18 | Lör 11-15

www.bjorkekarrsbygg.se
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BARN & KUNDVAGNSRABATT!
Denna kupong ger dig

10% RABATT

AA
A A
FRYST LAXFILÉ
AURORA, 4X100 G

4990

PÅSKLILJOR

/st

14

90/st

Jämförpris 124,75:-/kg
MAX 3/HUSHÅLL

ROSTA
PÅGEN, 450 G

på hela ditt köp* när du handlar
med barnvagn eller kundvagn
i vår nya rymligare butik.

* Gäller ej alkohol, spel, tobak och läkemedel 29/3–7/4 2019 | ÖHP mars 2019

TACOS
ICA & SANTA MARIA

1500

2 15

/st

för

Jämförpris 33,33:-/kg

00

BLANDA HUR DU VILL!
Jämförpris 10,11–500:-/kg

Priserna gäller 29–31/3 2019

Stabbetorget
Stabbetorget
Stabbetorget 1 • Tel 031-25 12 18

Stabbetorget 1, tel 031-25 12 18
Öppet
Mån-Lör 7-22
Alla dagar 9–21

Söndagar 8.30-22

na
m
o
k
l
vä
t
al
n
m
r
o
s
r
Va
d pe
e
m
Robin

Priserna gäller för v09, 1/3 tom 7/3 2010. Veckans erbjudande hittar du i din ICA Nära-butik.
Lokalt kan lägre priser förekomma. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
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FOLK VI MÖTER

– med Kjell-Ove Andersson som gärna stannar och snackar en stund

Stellan Nilsson – den

Med våren i antågande är snart också fotbollssäsongen igång på allvar.
– Kulan i luften, säger Stellan Nilsson, 72, skrattar gott, och minns belåtet.
För 50 år blev han svensk mästare med IFK Göteborg – och rikskändis.
Som bland annat ”ständig 12:e man” och faktiskt därför utan guldmedalj.
– Det blev bara tre inhopp i allsvenskan under
hela säsongen, men jag bytte om till i stort sett
varje match och spelade dessutom parallellt
med reservlaget som innebar lika många och
långa resor med A-laget,
berättar Stellan.
• Du belönades däremot
aldrig med någon SMplakett trots att Blåvitt
vann guldet?

– Tyvärr inte. Nej, det delades ut endast tolv medaljer
på den tiden. Numera är
det väl uppåt tjugo som belönas eftersom trupperna är
så stora som på 25 man. Jag
tilldelades senare ett diplom,
men hittar det inte idag. Det
är förmodligen bortslarvat i
samband med någon flytt...
Tro inte att Stellan Nilsson är bitter, enbart
påläst och fortfarande hängiven sin sport och
framförallt klubb och att umgås med gamla
kompisar.
Han är pålitlig gäst hos det så kallade
”Gubbdagiset” vid Gamla Ullevi varje torsdag
och när IFK-veteraner samlas på Kamratgården varje lördag. Några för att spela lite fotboll, andra för att bada bastu, och en del för
att bara snacka gamla minnen.
– Numera tillhör jag den tredje kategorin, den som sitter på ljugarbänken, säger
72-åringen och skrattar igen.
Vi möter ”gubben”, med
glimten i ögat och en räv
bakom varje öra, i lägenheten längs Redbergsvägen där
han bott de senaste 25 åren;
och numera tillsammans
med Christina Sjöholm.
Olskroken är verkligen hemma för Stellan
Nilsson. Uppväxt ett långt inkast bort, på
Uddevallagatan, med tillhörande Uddens BK
som första föreningstillhörighet.
– Vi höll till på Ånäsfältet och spelade i klass
3, nuvarande division 5. Men klubben existerar inte längre. Det är synd att så många fina
småklubbar försvunnit.

– Jag bjöds in till en lokal på Valhalla. Men
snacket kändes inte riktigt rätt. Efteråt frågade
Öis-ledarna om de skulle beställa fram en taxi.
”Nej, tack, jag går hem”, svarade jag.
Öis hörde aldrig mer av sig
– men veckan därpå kom IFK
Göteborg med ett telefonsamtal. Stendys ledare – klubben
hade gått upp i trean – bunkrade upp med räksmörgås
i klubblokalen där mötet
skulle ske.
Stellan berättar:
– IFK-ledarna Gösta
Schmidt och P-O Lundqvist
tittade in, men avböjde räkmackan. Utanför stod en bil
som istället skulle ta oss ner
till klassiska restaurangen
Sofus på Avenyn där vi sedan bjöds på räkor och havskräftor i stora fat på vita dukar.
Nästa dag tillhörde 22-årige Stellan Nilsson,
från lilla Uddens BK, stora IFK Göteborg.
– Jag spelade två vänskapsmatcher på hösten 1968 innan vi tog vinterledigt.
• Övergångssumman den här gången?

– Vet inte Stendys del av kakan, men kommer mycket väl ihåg mitt egen avtal i affären.
• Vill du berätta?

– Varför inte!? Så här 50 år senare är väl allt
preskriberat. Jag fick en hyresrätt i Frölunda,
en trerummare, jag fritt kunde möblera fullt
ut på klubbens bekostnad.
Dessutom löste Blåvitt ett
lån hos Riksbanken, på
6 000 kronor, åt mig.

Vi höll till
på ånäsfältet

Unge Nilsson visade tidigt framfötterna,
som kvick och bollsäker anfallare/ytter, och
värvades till IF Stendy, något högre upp i seriesystemet.
• Övergångssumman 1966?

– Jag fick en kostym, minns Stellan.
Hos Stendy fortsatte framgångarna, med
äldre kompisen Bertil Hultin som pålitlig
framspelare, och Nilssons pojk fick ögonen på
sig från de allsvenska storheterna i stan.
• Först från Örgryte IS?

TIPSA KOA!
n Vilka intressanta människor möter Du i
våra kvarter, på gator och torg, och rent av
i butiker, som bör porträtteras under vinjetten ”Folk vi möter”?
n Det kan vara ung som gammal, en känd,
en okänd, en kvinna eller en man. Hör av
dig till koa.andersson@gmail.com så tar vi
hand om tipset.
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Kärt barn har många
namn. I detta fallet exempelvis IFK, Blåvitt, Kamraterna, Änglarna. Stellan väljer under vårt samtal att genomgående säga Blåvitt.
– Det har blivit så med tiden, förklarar han.
Med Blåvitt reste han vårvintern därpå – för
exakt 50 år sedan – till Israel på träningsläger och för att spela fem matcher. IFK hade
säsongen innan kommit nia bland tolv lag i
allsvenskan och var blott en poäng från att åka
ur, vilket Helsingborg och Öis gjorde.
Den allsvenska premiären slutade med
hemmaförlust (2–3) mot Åtvidabergs FF.
Nästa match, borta mot Djurgården, gav en
odiskutabel 4–0-seger; bland annat för att
Stellan Nilsson hoppat in, ersatt skadade Lennart Wallin, och svarat för tre målgivande
passningar.
• Ändå var du tillbaka på bänken som
12:e man nästa gång?

– Så såg tillvaron ut hela året. Jag var tydligen den perfekte inhopparen, ha, ha.
• Skämtar du?

– Nej, faktiskt inte. Jag fick höra det, att eftersom jag klarade att spela på i vilken position
som helst i laget så ville lagledningen ha mig
där. På bänken alltså.
Därför var också Stellan en pålitlig B-lagsspelare.
– Jag var garanterat den som fick resa mest
det året.
12.e man var annars ett relativt nytt begrepp

GYLLENE TIDER. Stellan Nilsson, 72, visar upp sidorna 290–291 i Blåvitts 100-årsbok. Till vänster p
”Bebben”–ochtill höger, säsongen 1970 då IFK Göteborg åkte ur allsvenskan.

som infördes först VM-året 1966 i svensk fotboll. Tidigare var det endast elva spelare som
gällde – långt ifrån de avbytarbänkar med sju
spelare som i dag.
Men de dynamiska och klassiska ledarna,
Bertil ”Bebben” Johansson (tränare) och Rune
”Killing” Emanuelsson (lagledare), visste vad
de gjorde. IFK hade dessutom en sagolik tur
när det gällde skador.
Utöver målvakten Bengt Bertilsson och
mittfältaren Lennart Wallin höll alla i den
tunna truppen sig friska.
Åtta man spelade samtliga 22 allsvenska

Örgryte&HärlandaPosten

matcher. IFK ställde upp med exakt samma
startelva de avslutande 17 omgångarna och
Stellan Nilsson ”behövde” bara hoppa in ytterligare två gånger efter succédebuten mot
Djurgården.
Blåvitt höll nollan i elva matcher, vann fyra
gånger med respektive 1–0 och ”bombsäkra”
2–0. Vid ett tillfälle med 3–0 och ett med
4–0. Man kryssade dessutom mot Djurgården
(0–0). Reine Almqvist vann skytteligan med
sina 16 fullträffar.
Vårderbyt mot Gais lockade 43 130 åskådaNR 3 • mars 2019

n tolfte mannen
Wallin kommer in då och då från Kungsbacka
till våra träffar. ”Bebben” håller IFK-fanan
högt trots sina synproblem. Han kunde ta och
tar fortfarande gubbarna på rätt sätt med sin
kunskap och sin humor. Annars är guldlaget
ganska splittrat.
Fem i truppen, Reine Feldt, Lars-Erik Arwelin, Björn Ericsson, Göran ”Pisa” Nicklasson,
och Håkan Eklund är avlidna. Ynglingen och
skyttekungen Reine Almqvist fyller 70 år den
12 april.

IFK Göteborgs guldlag 1969 – för 50
år sedan. Bakre raden från vänster: Bertil
”Bebben” Johansson (tränare), Stellan
Nilsson, Kjell-Åke Carlsson (sedermera
Leisgård), Håkan Eklund, Börje Oskarsson,
Reine Almqvist, Göran ”Pisa” Nicklasson,
Harry Svensson samt Rune ”Killing” Emanuelsson (lagledare – i slips och keps!).
Främre raden från vänster: Björn Ericsson,
Donald Niklasson, Bengt Bertilsson, LarsErik Arwelin samt Reine Feldt. Saknas gör
Rolf Pettersson och Lennart Wallin.
 Ur Blåvitts 100-årsbok som Stellan håller upp på den stora bilden

hade 100 kronor per match i ersättning, plus
75 kronor per poäng och efter säsongen förhandlade vår lagkapten, Reine Feldt, fram
en bonus där vi fick 15 öre per åskådare över
5 000 att dela på. Dessutom hade vi fria skor
hela säsongen.
• Hur tog ni er till bortamatcherna?

– Aldrig med buss. Utan med tåg och emellanåt med limousinbilar när vi åkte österut
genom landet till Jönköping, Norrköping, Åtvidaberg och Växjö.
• Hur såg en normalvecka ut?

– För mitt vidkommande B-lagsmatch lördag, A-lagsmatch söndag. Träning måndag,
onsdag, och fredag. Vi jobbade heltid hela
gänget och träningarna började tidigast klockan fem på eftermiddagen. Äta gjorde man när
man kom hem.
• Hur fixade ni att arbeta
40-timmarsvecka och
spela fotboll på toppnivå?

på uppslaget guldåret 1969 där Stellan står bredvid
Foto: ÖHP

re och höstderbyt drog 39 370 besökare. IFK
Göteborg vann inte enbart SM-guldet utan
också publikligan med det förnämliga snittet
18 630 personer på hemmamatcherna på Nya
Ullevi.
– Helt magiska siffror alltihop. Men apropå
publikstödet hade supportrarna väntat i elva år
på senaste guldet, påpekar Stellan.
• Belöningen till er spelare var givetvis
furstlig; fullt i klass med de bonusar som
Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic
med flera lyfter idag?

– Glöm det. Men vi gick inte lottlösa. Vi
NR 3 • mars 2019

Inför fotbollspremiären och 50-årsjubileet
kommer vi osökt givetvis också in på vad som
hände på Bravida i cupmötet mellan Blåvitt
och Gais i förra månaden. Och IFK-supportrarnas uppträdande med att fyra av 600 raketer inom loppet av 90 sekunder i en match
som bröts och där Gais tilldömdes segern.
Stellan har sin åsikt klar:
– Ett bedrövligt och oacceptabelt beteende.
Jag förstår inte hur dessa människor tänker.
Förstår de inte att de förstör för föreningen
och skrämmer bort andra åskådare. Nu pratar
vi om något roligare.
Stellan spelade 82 A-lagsmatcher och gjorde
sju mål under sina fyra säsonger i IFK Göteborg. Han kombinerade sista året med att träna Stendy – ytterligare en fin klubb som gått i
graven (2005).
1973 skrev då 27-årige Nilsson på för Göteborgs AIK – men där tog karriären också
plötsligt slut.
– Jag bröt benet i sista träningsmatchen före
premiären och kom aldrig tillbaka.
Innan vi lämnar Stellans och Christinas trivsamma lägenhet hinner vi också prata kort om
vad som hände direkt efter SM-guldet för 50
år sedan.
• Fotbollsåret 1970?

– Det började fantastiskt bra med en inbjudningsresa till Japan där vi spelade fem matcher.
Före avresan fick vi kvittera ut var sin snygg
kavaj och ett par byxor. Vi kände oss verkligen
som prioriterade.
Men de regerande svenska mästarna fick
inte säsongen att gå ihop
utan åkte ur allsvenskan.
Året avslutades med en skandalmatch i Örebro.
– En tråkig historia, det
också. På alla sätt. Därefter
dröjde det så länge som sex
år innan Blåvitt var tillbaka i
högsta serien.

Dessutom hade
vi fria skor
hela säsongen

– Bra logistik och gott
humör. Efter matcherna i
Stockholm gick vi direkt
från nattåget till våra arbetsplatser för att sedan samlas på kvällen igen för
att träna på Kamratgården.
Stellan Nilsson utbildade sig till mekaniker
på yrkesskola. Jobbade hos Spårvägen i 49 år
innan han gick i pension som 66-åring.
– Först som lärling i bilverkstaden. Från
1976 på den så kallade kontaktledningen där
jag chefade över bland annat kultförklarade
Gais-ikonen Karl-Alfred Jakobsson. Gissa om
det snackades fotboll...

Numera följer Stellan sitt kära Blåvitt mest
från tv-soffan – och givetvis via ljugarbänken.
Donald Niklasson – också bosatt inom ÖHPostens utgivningsområde och eldsjäl på Kamratgården som guide och värd bland annat – är
närmaste kompisen.
– Donald är en av de som spelade samtliga
22 matcher 1969. Är fortfarande vital och visar ett fantastiskt engagemang. Även Lennart

• Vad berodde degraderingen på – egentligen!?

- För många matcher med tanke på tunn
trupp och många skador. Vi tvingades använda avsevärt fler spelare än året innan (19 jämfört med 14). enbart i allsvenskan. Som seriesegrare tvingades vi på sommaren också spela
dubbla matcher i Tipscupen mot Hamburg,
Anderlecht, och den Haag. Vi trodde in i det
sista att vi skulle klara även allsvenskan, men
allt visade sig vara en önskedröm där verkligheten kom ikapp oss.
Stellan Nilsson fick i alla fall se sin 14 år
yngre bror, Roy, spela fotboll i allsvenskan ett
antal år senare med BK Häcken.
– Det är inte många som känner till, men
det är vi stolta över. avslutar tidernas mest berömde 12:e man.

GULDÅRET 1969
4 IFK Göteborgs guldtrupp 1969 i bokstavsordning.
Reine Almqvist (22 matcher/16 mål)
Lars-Erik Arwelin (21/0)
Bengt Bertilsson (5/0)
Kjell-Åke Carlsson, sedermera Leisgård
(22/2)
Håkan Eklund (22/5)
Björn Ericsson (22/0)
Reine Feldt (22/0)
Göran ”Pisa” Nicklasson (21/6)
Donald Niklasson (22/1)
Stellan Nilsson (3/0)
Börje Oskarsson (22/5)
Rolf ”Poffa” Pettersson (17/0)
Harry Svensson (22/3)
Lennart Wallin (3/0)
4 I guldgänget medverkade endast 14
spelare där laget spelade enligt 4-2-4-modellen med denna, samma (!), uppställning
de avslutande 17 matcherna av totalt 22:
Rolf ”Poffa” Pettersson – Lars-Erik Arwelin,
Reine Feldt, Björn Ericsson, Donald Niklasson – Göran ”Pisa” Nicklasson, Kjell-Åke
Carlsson (Leisgård) – Harry Svensson,
Håkan Eklund, Reine Almqvist, Börje
Oskarsson.
4 12:e man: STELLAN NILSSON. Dessutom medverkade Bengt Bertilsson och
Lennart Wallin innan de skadades under
vårsäsongen.
4 Tränare: Bertil ”Bebben” Johansson.
4 Lagledare: Rune ”Killing” Emanuelsson.

Tabelltoppen i allsvenskan 1969
22 13 5 4 38–19 31
22 11 6 5 34–27 28
22 12 3 7 39–26 27
8) Gais
22 7 6 9 31–36 20
4 Övriga deltagande föreningar:
Åtvidaberg, Örebro SK, Öster, IFK Norrköping, AIK, Elfsborg, Jönköpings Södra,
Sirius.
1) IFK Göteborg
2) Malmö FF
3) Djurgården

Skytteligan 1969
16 mål: Reine Almqvist, IFK Göteborg.
14 mål: Tord Ljunggren, Öster.
13 mål: Yngve Hindrikes, Örebro.
12 mål: Staffan Tapper, Malmö FF.
11 mål: Claes Cronqvist, Djurgården.

BLÅVITTS ALLA GULDÅR
1908, 1910, 1918, 1935, 1942, 1958,
1969, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990,
1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2007.

KULAN I LUFTEN
En ny fotbollssäsong står inför dörren
och här bjuder vi på ett urval matcher
kring öppningsschemat för de högsta
ligorna.
ALLSVENSKAN – herr
31 mars: Eskilstuna–IFK Göteborg, Falkenberg–Örebro, Kalmar–Sirius, AIK–Östersund, Helsingborg–Norrköping
1 april: Elfsborg–Hammarby, Malmö–
Häcken, Djurgården–GIF Sundsvall.
6 april: Häcken–Helsingborg
7 april: IFK Göteborg–Elfsborg
ALLSVENSKAN – dam
13 april: Kungsbacka–Göteborg
21 april: Göteborg–Eskilstuna
SUPERETTAN – herr
30 mars: Örgryte–Norrby, Trelleborg–Gais
5 april: Gais–Öster
6 april: Halmstad–Örgryte
DIV I SÖDRA – herr
6 april: Utsikten–Tvååker
7 april: Ljungskile–Lindome
DIV 2 V GÖTALAND – herr
6 april: Vinberg–Qviding
13 april: Qviding–Ängelholm.

Bonusinfo
4 Som genrep för de högsta herrserierna
spelas två derbyn veckan före premiären.
Lördag 23 mars kl 13: IFK Göteborg–Örgryte på Ullevi.
Söndag 24 mars kl 15: Häcken–Gais på
Bravida.

KJELL-OVE ”KOA” ANDERSSON
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Redbergssnack – i Delsjönaturen
Landerierna Stora Olskroken och Redberget hade aldrig några utmarker bortåt
Delsjön. Men det hindrar inte att man
under klivandet i Delsjönaturen snackar
om Redbergslid.
– Nej, kåkarna som revs i Olskroken på
70-talet var i rätt så prima skick, sa Rustan Nordebratt och klev med sina gula
stövlar genom en av Delsjöterrängens
oräkneliga vattengropar efter det myckna
regnandet.
– Men kåkarna hade ju faktiskt rödmögel, påpekade Roffe och stövlade i
samma fotspår.

en citronkaramell innanför ena kinden innan
han svarade:
– Det jag minns är Brudaremossen, sa han.
Vi fick av en sprättig gubbe, som brukade tala
till skolklasser, höra den där gamla historien
om ett brudfölje, som tagit sig över isen en
kväll men gått ned sig så alla drunknade.
Därav namnet Brudaremossen, men samma
historia finns vid hundratals sjöar och mossar
runt om i landet. Så det var väl en skröna,
en vandringssägen, som gubben tutade i oss
barn.
– Jo du. Skrönor kan vara nog så långlivade. Men det går ju an med såna som enkelt
genomskådas och som inte styr ens åsikter
och människosyn, tyckte Roffe.
Det mulnade rätt hastigt. Vi tog oss precis
före nästa skur, eller nästa mer ihållande regn,
tillbaka till min Suzuki. Vi handlade fikabröd
hos Jerkstrands på Redbergsgården och åkte
upp till Rustan på de Geersgatan 8 i Lunden,
där han lite lagom pedantiskt bryggde Gevalia
kaffe.
– Jaså, här har du en burk med gamla Örnbatterier, log Roffe. Och inte har de börjat
läcka minsta droppe syra efter alla dessa år.
Örn var väl ett batterifabrikat som såldes bara
på EPA, Grand och Tempo? Dålig livslängd,
om man hade batteridriven radio, men billigt
så det ändå var ett alternativ till de dyrare
Tudor och Philips.
– Klart att Rustan är EPA-nostalgiker, log
jag. Hans mamma Edith var ju i så många
år anställd hos EPA-varuhuset på Kobbarnas
Väg.

R

ödmögel i två, tre kåkar var ju inte
skäl att riva i princip en halv stadsdel,
envisades Rustan, som växt upp i
Lunden strax ovanför Redbergslid och gått
som barn i Ånässkolan. Förresten, tillade han,
så ställdes många fönster öppna, eller så togs
rutorna helt enkelt bort för att husen skulle
bli förstörda och dåliga när propagandan för
nybyggena pågick.
Jag som inte fanns i trakten på 70-talet,
men som är helförtjust i det nutida Olskroken med dess torg från 1983, sa emot:
– Men Rustan. Vi allihop, och du också,
tycker ju så mycket om hur det nutida
Olskroken är. Vi är så ofta där och shoppar
eller besöker vänner. Inte kan du påstå att du
hellre skulle haft de gamla husen med grådaskiga bakgårdar från slutet av 1800-talet?
– Nej, nej. Jag tycker det är bäst som det
blivit, medgav Rustan och valde en liten
sidostig från den lilla vi redan gick på i
vildmarken. Men bara för att man gillar det
nya behöver man väl inte instämma i allt
det negativa som påstås om det gamla. Nog
var det rätt att riva och skapa vad vi nu har,
men jag står fast vid att argumenten i dåtida
diskussion inte var sanningsenliga.
– Vad tusan är detta? utbrast Roffe och
pekade på en forsande liten bäck, eller i varje
fall ett skummande litet flöde som delvis
hindrade oss. Inte fanns här en bäck förra
gången?
– Någon lite fåra men utan vatten kan ju
ha funnits, funderade jag. Nu efter allt regnet
så flödar väl vattnet lite varstans. Även där det
sällan brukar.
Jag tog upp kameran ur jackfickan och
knäppte en bild. Stenar, mossa, vatten. Egentligen härligt. Detta är annat än att vandra
bara de stora vägarna, tänkte jag. Man borde
likt vår trogne beskrivare av Delsjöterrängen,
Stig Andersson, ha vetat namnet på just den
platsen.
– Vandringskarta och kompass borde vi
haft, suckade Roffe. Jag trodde du hade det i
handskfacket i bilen, Alice.
– Normalt sett, ja. Men jag plockade undan
en del smått och gott vid besiktningen. Och
vi hade verkligen inte planerat en promenad
just i dag. Utan det var ju när himlen ljusnade
upp, trots regnprognosen, som vi stack hit så
hastigt och lustigt, sa jag till mitt försvar. Vi
har inte ens mackor och termos med oss. Det
saknar jag då mer än kompass.
Rustan pekade ut tre rådjur som korsade
vägen framför oss. De gjorde sig ingen brådska, men vi var ju inte helt inpå dem utan
15-20 meter ifrån.
– Du Rustan, sa jag. Varenda göteborgsk
skolklass sedan generationer tillbaka måtte väl
haft friluftsdag med nåt i stil med poängpromenad Stora Delsjön runt. Det måtte väl
varit så redan på din tid?
Han funderade ett ögonblick och stoppade
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TILLFÄLLIG FORS. I en fåra där det periodvis nog är torrt, skummade vattenflödet rejält
efter regnet den 12–13 mars. Och mer skulle komma.
Foto: Alice Radomska

Vid starten av Redbergsbladet (1982),
som genom ägarbyten omvandlades till vår
Örgryte & Härlanda Posten, fanns EPA
Olskroken inte kvar. Då var där i gamla EPAhuset, med entré åt Redbergsvägen, en ICA
servicebutik. Och nu finns där sedan flera år
Systembolaget.
– EPA, och så bion Flamman som tillkom
redan på 30-talet, var de första tecknen på det
moderna rikare samhället i Olskrokens gamla
arbetarstadsdel, sa Roffe.
– Gamla foton, och Gamla Redbergspojkars dokumentation och fantastiskt gjorda
modell över hur stadsdelen i ännu äldre dar
har sett ut, det finns ju, sa jag. Men var det
vid rivningarna av landshövdingehusen ingen
som liksom plockade åt sig en udda souvenir?
En gasmätare, en toalettring av trä, ett litet
skafferifönster eller något?
Rustan och Roffe satt tysta vid köksbordet
och tuggade vetebröd.
– Det finns i alla fall nere i Ljungby ett
dubbelgarage som invändigt är målat med
färg från gamla Olskroken på 60-talet, sa
Rustan till slut. Inte i det småländska utan i
Ljungby inom Falkenbergs kommun. Där är
målat olivgrönt och vitt inuti. Med färg från
Olskrokens Färg & Kemikalieaffär.
– Låg den vid Redbergsvägen, intill bosättningsaffären?
– Nej då, nej då. På Olskroksgatan låg den
allt. Och som kemikalieaffär sålde den också
parfym och sånt. Till fruntimren. Och Häxas
polermedel. Och råttgift och DDT.
– Usch, hör vad det vräker ner, klagade
jag när vinden tillfälligt kastade regnet lite
hårdare mot rutan.
– Kunde vart värre, sa Roffe. Kunde vart
sista offensiven av snö.
BETRAKTELSER

BERGVÄGG. Inte mer än tre meter hög, men ändå en lodrät granitvägg till hinder vid sidan
av de bättre upptrampade stigarna. Visst är mossans grönska som vackrast när naturen
hunnit torka en liten smula, före nästa regn
Foto: Alice Radomska
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av Alice Radomska
– författare
och konstnär
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EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!

MÅNADENS ERBJUDANDE!
1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!
Kort hår
125:- Ord. pris 250:Mellanlångt hår 140:- Ord. pris 280:Långt hår
160:- Ord. pris 320:Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 april 2019

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

Vid er sida de första åren
VÄLKOMMEN till din barnavårdscentral. Hos oss får

du stöd i ditt föräldraskap och tillsammans skapar vi en
god utveckling för ditt barns hälsa och trygghet.

Delta i vår föräldragrupp för att knyta nya kontakter
och dela erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

Närhälsan Ekmanska barnavårdscentral
Lillkullegatan 21A, 031-747 92 90
narhalsan.se/ekmanskabarnavardscentral

Närhälsan Munkebäck barnavårdscentral
Munkebäckstorg, 031-345 06 00
narhalsan.se/munkebackbarnavardscentral

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv
var du vill lista dig på narhalsan.se.
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Din egen barnavårdscentral

NR 3 • mars 2019
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ICA Stabbetorget firar med
nyöppning efter renoveringen
En renovering och ett upplyft stod på
agendan när Robin Granqvist tog över ICA
Stabbetorget för ett år sedan. Den 29 mars
är det dags för den officiella nyöppningen.
Robin Granqvist har tidigare varit butikschef på
ICA i Borås och i Herrljunga. Den 1 april förra
året tog han steget till att bli en ICA-handlare
och blev ägare och VD för ICA Nära på Stabbetorget.
– Det var ett givet val att ta när man väl fick
möjligheten, säger han.
Mycket har hänt under året som ICA Stabbetorget har varit under vingarna på Robin
Granqvist. Det viktigaste från starten var dock,
enligt honom själv, att få ett förtroende hos
kunderna.
– Jag ville inte gå in och vända upp och ner på
allting. Det har varit ett väldigt roligt år. Bland
annat tog jag initiativet att visa matchen mellan Sverige och Sydkorea under fotbolls-VM på
storbild på torget i somras. Det var väldigt uppskattat, säger han.

qvist. Butiken var i stort behov av renovering
och för att kunna vara närvarande och lyhörd
i besluten gjordes en kundundersökning som
användes som grund inför ombyggnationen. I
den framkom att många tyckte att butiken var
alldeles för trång samt att det erbjöds ett dåligt
sortiment av frukt och grönt.
– Det tog vi hänsyn till och har anpassat oss
efter de önskemålen. Jag har verkligen fått sätta
min prägel på butiken nu och ombyggnationen
har varit nyckeln till det.
I samband med den stora renoveringen togs
beslutet att ta bort posten från och med sista
januari, något som inte var en helt självklar förändring men som enligt Robin Granqvist var
nödvändig för att få mer plats.
– Det var ett tufft beslut att ta. Det handlade ändå om 200 paket om dagen och många
av de kunderna handlade ju samtidigt. Hur det
påverkar försäljningen är för tidigt att utvärdera,
säger han.

Men det var inte bara en sommar som bjöd på
storslagna världsmästerskapsmatcher i fotboll.
Det var även en sommar som enligt SMHI stod
för de varmaste julitemperaturerna på 260 år,
vilket medförde en hel del utmaningar för hela
dagligvaruhandeln.
– Det fanns varken glass eller dricka att beställa så det var ju tomt på hyllorna. Dessutom
råkade vi ut för ett kylhaveri. Kylarna gick sönder på eftermiddagen vilket vi inte märkte förrän morgonen efter. De varorna gick ju inte att
sälja så det var bara till att slänga och köpa nytt,
säger Robin Granqvist.

Kunderna blir enligt Robin Granqvist mer
och mer nöjda i takt med att den nya butiken
växer fram. För att fira att den stora renoveringen är färdigställd sker en officiell nyöppning den
29 mars med extra bra erbjudanden och smakprover. Tills dess ska de även få in ytterligare en
fruktkyl och ett frysskåp för att kunna bredda
sortimentet ytterligare. Därefter finns det en sak
kvar, vilket är att börja med grillad kyckling och
grillade kamben - något som bör finnas i butiken någon gång under maj.
– Efter det finns det inga direkt stora planer,
men vi får se. Planen var att göra ett ordentligt
upplyft, och det har vi gjort, säger Robin Granqvist.

Det väntade fler utmaningar för Robin Gran-

JENNIFER LAST

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA

JUBILAR. Robin Granqvist firar ettårsjubileum med sin ICA-butik på Stabbetorget.

Foto: Jennifer Last

Köper | tömmer
röjer | städar

Barn tonår, vuxna & 65+

Vi köper hela eller delar av hem,
dödsbon och bohag. Med över 30 år
i branschen har vi ett stort kontaktnät
med uppköpare, auktionsverk och
samlare. Vi utför flyttstädningar till
förmånliga priser och enl. mäklarsamfundets riktlinjer.

Försommarkurs
vecka 19–23

Genom våra samarbetspartners kan
vi erbjuda mäklartjänster, begravningstjänster, bouppteckningar, arvskiften
och testamenten.

Björkekärr

Barnbalett • Klassisk balett
Dansaerobics

Prova på gratis under vårterminens kurs
innan du bokar dig till försommarkursen!

Kvalitetsmattor sedan 1970!

JUST NU:
EXTRA FÖRMÅNLIGA
PRISER!

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

Se hemsidan för mer info.

agneta.bank@telia.com
www.barndans.nu

0738-09 51 11
18

www.himledalen.com

ÅKes antiK och Loppis
Danska vägen 81, Göteborg • 0738-93 13 70
www.backa5884.com
Örgryte&HärlandaPosten

Etab 1970
Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
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GREENGATE STRÖMSHAGE • BUKOWSKI • ALTERHEDENS • MILJÖGÅRDEN

ALLTID GENERÖSA PRISER

Sävedalens Gårdscafé
Inredning & Presenter

GLASMUGG MED LOCK

10:-

FRUKOST | FIKA | LUNCH

VÄLKOMNA IN FÖR
MASSOR AV PÅSKINSPIRATION!

NU HAR VI
OCKSÅ FÅTT
FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER!

MUGG

5:-

KLÄDLAGRET OLSKROKEN

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

Hökegatan 32, Göteborg • Tel. 21 76 00 • Vard. 10-18 | Lörd. 10-15
Erbjudandena i denna annons gäller t.o.m. 31/3 2019 med reservation för tryckfel.

Välkomna till Sävedalens
Saluhall för inspiration!

Foto och sättning: Nicklas Tränk

Valborgsfirande vid
Härlanda tjärn

Hoppborg, fika, livemusik, valborgsbrasa, lotteri, grill och
mycket annat. Kvällens program med hålltider släpps i
början av april.

30 april, kl 17.00-21.00 brasan tänds ca kl 20.00

Vi har köttet osten
och delikatesser inför
kvällens festligheter.
Slå er ner i vår bistro
och njut av goda ostar
och charkuterier.

Butiken med det lilla extra

SävedalenS Saluhall
Fint kött, ovanliga ostar och delikatesser

goteborg.se
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Göteborgsvägen 34, Sävedalen
Onsdag–Torsdag 11–18 | Fredag 10–20 | Lördag 10–16
kotthall.savedalen@gmail.com | Christina 0708-66 14 19
www.kotthall.se
Följ oss på FB och Instagram för att se vad som händer.
Örgryte&HärlandaPosten

19

EKONOMISKT

Fortsatt låga räntor – men
av oroväckande skäl
Svagare inflation och vikande svensk
ekonomi gör att Riksbanken kan komma
att avstå höstens planerade räntehöjning. Det bidrar till fortsatt låga boräntor
vilket uppskattas av låntagare. Samtidigt
saknas inte orosmoln på den ekonomiska
himlen och det finns många skäl att vara
uppmärksam och lite försiktig när det
gäller privatekonomin.

både komma tidigare och senare jämfört med
vad vi nu tror. Riksbankens egen prognos är
fortfarande en höjning till i år.
Skälen till att räntehöjningen skjuts upp
(om det nu blir så) är inte så roliga. Lägre
tillväxt och låga löneökningar betyder lägre
köpkraft för hushållen och ökad risk för
arbetslöshet.
Bolåneräntorna styrs av mer än bara
Riksbanken. Bankernas upplåningskostnader, internationella förhållanden, regelverk
för bankernas utlåning och mycket annat
gör att bolåneräntorna kan stiga oavsett vad
Riksbanken gör.

D

et är mycket möjligt att bostadsmarknaden är det ekonomisk-politiska område som diskuterats allra mest
de senaste åren. Under nästan ett decennium
stod de snabba prisökningarna i centrum.
De senaste åren har fokus skiftat till åtgärder
mot hushållens ökande skuldsättning, att det
plötsligt blivit svårare att sälja nyproducerade
bostäder och att priserna har slutat att öka.
Också förstås den ständigt aktuella frågan om
räntan.
Att just räntorna diskuteras mycket är inte
konstigt. Hälften av de svenska hushållen har
bostadslån och eftersom bostäderna blivit så
dyra har lånen ofta blivit stora. De hushåll
som har bostadslån har lån som i genomsnitt motsvarar 3,5 års inkomster efter skatt.
Vad som händer med räntan har därför stor
betydelse för mångas privatekonomi och det
gör att ränteutvecklingen rapporteras och
analyseras i detalj.
En central aktör i räntesammanhang är
Riksbanken. De senaste årens sjunkande
reporänta (Riksbankens styrränta) har dragit
ned det allmänna ränteläget, inklusive bolåneräntor, till rekordlåga nivåer. När Riksbanken
i december höjde räntan för första gången på
sju år, uppmärksammades det stort. Det tolkades som inledningen på en ny period med
stigande i stället för sjunkande räntor. Så är
det nog också men det mesta tyder på att det

Boendekostnaderna är mer än bara räntenivån. De senaste åren har t.ex. amorteringskrav och tuffa regler för kreditgivning ökat
många hushålls boendekostnader. Nu tyder
allt mer på att ränteavdragen kommer att
trappas ner och kanske kommer även kapital-,
som det finns ett samband
kommer att bli en långsam
fastighets- och bankbeskattning med i den
mellan Riksbankens
och ganska försiktig
politiska diskussionen. Det kan mycket väl
reporänta och
process. Ytterligare
öka boendekostnaderna ytterligare, alldeles
framförallt de
ett tecken på det
oavsett vad som händer med själva bolånerörliga bolåkom i slutet av
räntan.
neräntorna
februari då
Sammantaget finns det anledning till en
är det goda
ny statistik
nyheter för viss försiktighet trots att det mesta tyder på
visade att
– både företagets och din privata
fortsatt låga räntor. Grunden för en fortsatt
alla låntainflationsstabil privatekonomi är att inte bara se det
gare som
takten
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
ekonomiska utrymme som de låga räntorna
förstås
både är
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
skapar som ett konsumtionsutrymme. Det
hoppas på
lägre än
eller 031-62 28 90. Välkommen!
fortsatt låga behöver också ses som ett spar- och amorteförväntat
ringsutrymme. Sparande och amorteringar
boräntor.
och lägre än
minskar de totala ränteutgifterna och skapar
Samtidigt
vad Riksmarginaler för framtiden.
finns det en del
banken hade
Delar du dessutom upp ditt lån i några
ekonomiska oroshoppats på. Tillsamolika delar och väljer olika
moln
mans med annan svag
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räntebindningstider, är du
att se upp
statistik om t.ex. tillväxt och
garderad också om ränför:
löneökningar, får det oss på SEB att tro
med Jan Berger
teuppgångarna kommer
Alla prognoser är osäkra – kontorschef
att Riksbanken kommer att skjuta upp nästa
snabbare än väntat.
och nästa räntehöjning kan på SEB i Örgryte
räntehöjning till första halvåret 2020. Efter-

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

ALEXANDRA:

Din dag är ditt liv i miniatyr

Alla vill vi ha veckan fylld med bra dagar.
Och alla vet vi hur mycket starten påverkar resten av dagen.
Hur lockande snoozeknappen än verkar så följer nästan utan undantag stress och
ännu mer stress när vi låter sängvärmen förföra oss och trycker på snooze ett par
gånger för mycket.

D

et vi gör dagligen påverkar vårt
välmående i mycket större grad än vi
vill tro. Att dagligen springa till jobbet med andan i halsen ger oss en överhängande känsla av brådska och att ligga efter.
Det gör det svårt att komma till ro även när
vi faktiskt inte har bråttom någonstans. Att
ha en bra morgonritual är därför avgörande
för vår sinnesro, inte bara på morgonen utan
också för resten av hela dagen.
Att starta nya vanor kan till en början vara
en utmaning, men enligt den senaste forskningen så automatiserar vi nya vanor efter 66
dagar. Det innebär att vi efter nio veckor kan

20

vara nya människor. Visst är det jobbigt i början, och en bit på väg kan det ibland kännas
lite smårörigt i hjärnan när den börjar vänja
sig vid nya tag, men till slut är det fantastiskt.
Du har övervunnit den lilla människan inom
dig och vuxit, mognat, tagit tag i ditt liv och
segrat. Du känner nu till en hemlighet som
många människor aldrig orkar ta reda på –
vinsten av att konsekvent, utan undantag, dag
efter dag göra samma sak – en ritual.
Låt mig föreslå en ritual som kan förändra
ditt liv till det bättre – din personliga morgontimma. Nu när ljuset dessutom kommer

ritera dina aktiviteter. Välj de tre viktigaste
tillbaka finns det ingen bättre tid på året att
sakerna som behöver göras och parkera resten.
starta med det här.
4 De avslutande 20 minuterna är din möjlig4 Stig upp en timme tidigare än du brukar.
het att lära dig något nytt, lyssna på en podDet kan innebära att du behöver komma i
cast, läsa en bok eller förkovra dig inom ett
säng tidigare än du brukar men som det bruområde du känner att du behöver utvecklas
kar sägas, ”morgonstund har guld i mun”.
inom. På 66 dagar kommer du att ha hunnit
4 Dela in din timme i tre lika långa segment
att läsa 792 sidor, vilket blir ca en normal20/20/20 minuter.
tjock bok i månaden. Inte
4 Under de första 20
LIVSCOACHEN
illa, eller hur?!
minuterna var aktiv, träna,
spring, gör yoga eller vilken Alexandra Tittus
– din personliga
Vilka vinster ser DU
annan träningsform som
strateg och bollplank
med en ritual som denna?
helst som får dig att andas,
Vad skulle DU behöva göra för att införliva
svettas och röra på dig. Under de här minuden i din morgon? Jag kan inte vara där och
terna frigör du lyckohormonerna dopamin
viska vänligt i örat när väckarklockan ringer,
och serotonin.
4 De följande 20 minuterna sitter du ner och inte heller kan jag dra täcket av dig när det är
skriver av dig. Bäst av allt är att skriva ner allt dags. Men DU kan. Du har all den förmåga
som krävs för att göra varje morgon en början
du är tacksam för, allt det positiva du är och
till en vinnande dag – och ett vinnande liv.
har. Alternativt planera din dag, och prio-
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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

STÖRST I STAN
PÅ REPTILER
OCH STORT UTBUD
AV FÅGLAR,
GNAGARE
OCH KANINER

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

TRISSLOTTER
I POTTEN

KRINGRESANDE
FÖRSÄLJARE,
OFTA FRÅN
SJUHÄRADSBYGDEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Jan Ingvar Andersson
Bildsnidaregatan 4, Göteborg
4 Kerstin Green
Hultebacken 3, Göteborg
4 Therese Olsson
Gustav Dahlénsgata 24, Göteborg
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NTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg
18/4
ÖPPETTIDER
I PÅSK:

17.00

g

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral
Kafé Kåken är öppet
vardagar 8.30–15.30.
DROP-IN FÖR
Fredag–måndag
TBE-VACCINATION :
19–22/4 är det stängt.

Vardagar 9-16

Kulturhuset Kåken
Kålltorpsgatan 2
www.goteborg.se/kaken
22

19/4
20/4
21/4
22/4

Närhälsan Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 92 60
BVC
på Ekmanska 8.30–19*
Skärtorsdag

Långfredag
stängt
narhalsan.se/
Påskafton
stängt
ekmanskavardcentral
Påskdagen
stängt
DROP-IN FÖR
Annandag påsk
stängt

TBE-VACCINATION :
*Morgonöppet
med9-16
självservice 8.30–10
Vardagar
Bibliotek
Program
Kafé

031-365 50 70
031-365 50 60
031-365 50 69

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Den 1
Västra

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

Tack
för
ditt
förtroende
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

– din kompletta Vaccinationscentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

Vardagar 9-16

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

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

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

Örgryte&HärlandaPosten

Närhälsan Ekmanska
Närhälsan
Lillkullegatan 21
Redbergsv
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet: må
031-747 92 60
031-345 0
BVC på Ekmanska
BVC på Mu
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narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

narhalsan.
olskrokenv

*=5*79*75*1(>01&7
Örgryte-Härlanda
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JQH^PJQRTIJQQJWKW©STHMZUU©Y

Välkommen till
stadsdelsnämndens
sammanträde
Kl 17.00 börjar ”allmänhetens
frågestund”. Då har du möjlighet
att ställa frågor och framföra
synpunkter till nämnden. Därefter
börjar nämndens beslutssammanträde,
då har du rätt att närvara, men inte att
yttra dig.
Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på:
www.goteborg.se/namndhandlingar

\\\GFYGNPJXJ
När:
Tisdag 26 mars,
klockan 17.00
Plats:
Kulturhuset Kåken,
Kålltorpsgatan 2,
Stora Salen
Spårvagn 1 och 3,
hållplats
Stockholmsgatan

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

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

+WNLLFL&aaNSKT%GFYGNPJXJ
UUJY2©S+WJa1ºW8ºS

Tel: 031-84 74 76

Påsktallrik / buffé
- Varmrökt lax m hjortronsås
- Senapssill
- Fransk löksill
- Potatis
- Skagenröra
- Gubbröra på danskt rågbröd
- Ägghalva m rom
- Ägghalva m räkor
- Rostbiff m potatissallad
- Köttbullar m rödbetssallad
- Nybakat bröd o smör

Nu m
e
fullt R d
UTavdra
g!

Med våren runt hörnet
så är det tid att beskära
dina fruktträd!

p
p
/
:
0
4
1

Våra duktiga veteraner kan b.la hjälpa er med
följande:
Vi beskär träd och buskar
Röjer sly
Sågar ner mindre träd & grenar
Krattar löv
Forslar bort skräp & avfall

Öppet hela påsken:
Skärtorsdag 7.30-18.00 • Långfredag 10.00-16.00 • Påskafton 9.00-16.00
Påskdagen 10.00-16.00 • Annandag påsk 10.00-16.00
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goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
Örgryte&HärlandaPosten

23

KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Björkekärrs kyrka
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Tisdag 26 mars
19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder
Torsdag 28 mars
12.00 Middagsbön
Söndag 31 mars
10.00 Högmässa, Lars Olsson
18:00 God Time En gudstjänst med fokus på
lovsång, predikan och bön. Richard Lilja
predikar. Jan Jidsten med team leder
lovsången. Förmingel kl 17.30.
Tisdag 2 april
19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder
Torsdag 4 april
12.00 Middagsbön
13:15 Lunchkonsert med Kerstin Trollhagen
Söndag 7 april
10.00 Högmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 9 april
19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder
Torsdag 11 april
12.00 Middagsbön
Söndag 14 april
10.00 Högmässa, Lars Olsson
Tisdag 16 april
19.00 Veckomässa, Lars Olsson
Skärtorsdag 18 april
12.00 Middagsbön
19.00 Skärtorsdagsmässa, Lars Olsson
Långfredag 19 april
10.00 Långfredagsgudstjänst, Ragnar Olinder
Påskdagen 21 april
10.00 Högmässa. Gospelkören Inspirit, lovsångsteam.
Annandag Påsk 22 april
10.00 Högmässa, Lars Olsson
Tisdag 23 april
19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder
Torsdag 25 april
12.00 Middagsbön

Härlanda kyrka
Onsdag 27 mars
18.30 Veckomässa. ”Häng med Gud”, VT Carlheim
Torsdag 28 mars
09.00 Morgonmässa, VT Carlheim
Söndag 31 mars
11.00 Musikhögmässa: ”Misa Criolla”, Eva
Gripenby. Härlanda Oratoriekör och
instrumentalister, Ulf Lindström
Onsdag 3 april
18.30 Veckomässa, Eva Gripenby
Torsdag 4 april
09.00 Morgonbön
Söndag 7 april
11.00 Söndagsmässa, Josefine Rubenson
18.00 Passionsmusik med Härlanda Kammarkör, David Molin
Onsdag 10 april
18.30 Veckomässa, VT Carlheim
Torsdag 11 april
09.00 Morgonmässa, Erik Gyll
Söndag 14 april
11.00 Söndagsmässa, Erik Gyll, Eva Gripenby
Skärtorsdag 18 april
09.00 Morgonmässa, Josefine Rubenson
14.00 Familjegudstjänst
18.30 Skärtorsdagsmässa med Agapemåltid,
Erik Gyll
Långfredag 19 april
11.00 Långfredagsgudstjänst, Josefine Rubenson
18.00 Konsert Stabat Mater av Pergolesi. Härlanda Flickkör, solister, orkester
Påskafton 20 april
23.30 Påsknattsmässa, Josefine Rubenson

Personlig begravning
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom
om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.
Välkommen till Fonus!

Denny Andréasson
Kundrådgivare

Norra Gubberogatan 7, Göteborg | 031 85 98 30 | fonus.se

Påskdagen 21 april
11.00 Söndagsmässa med påskfest, VT
Carlheim, Eva Gripenby, Ensemble ur
Härlanda Oratoriekör, trumpet
Annandag Påsk 22 april
11.00 Annandagsmässa, VT Carlheim
Onsdag 24 april
18.30 Veckomässa, VT Carlheim
Torsdag 25 april
09.00 Morgonbön

Sankt Pauli kyrka
Vardagar 12.00 Middagsbön i kyrkan
Tisdag 26 mars
11.00 Andakt vid gemenskapsträffen, Daniel
Bennsten
Onsdag 27 mars
11.45 Lunchmusik, Mikael Holmlund
12.00 Passionsgudstjänst, Daniel Bennsten
13.00 Bibelsamtal inför söndagen, Björn Nilsson
18.15 15 minuter av den schweiziska saxofonisten Nicole Johänntgen.
18.30 Veckomässa, Daniel Bennsten
Söndag 31 mars
11.00 Högmässa, Martin Lindh, Juniorkören
sjunger i mässan.
18.00 Musikgudstjänst: Mitt i, Björn Nilsson,
Gruppen the Papas från Jönköping, som
spelar musik med svensk text och musikaliskt ursprung i jazz, funk och visa
Tisdag 2 april
11.00 Andakt vid gemenskapsträffen, Björn
Nilsson
Onsdag 3 april
12.00 Passionsgudstjänst, Björn Larsson
13.00 Bibelsamtal inför söndagen, Björn Larsson
18.30 Veckomässa, Daniel Bennsten
Söndag 7 april
11.00 Högmässa, Björn Larsson, Kören VOiCES, Lena Eriksson
16.30 Gudstjänst SMÅ & stora, Daniel Bennsten. Församlingens barnkörer och
förskola medverkar med sång
Tisdag 9 april
11.00 Andakt vid gemenskapsträffen, Björn
Larsson
Onsdag 10 april
11.45 Lunchmusik, Mikael Holmlund
12.00 Passionsgudstjänst, Björn Nilsson
13.00 Bibelsamtal inför söndagen, Daniel Bennsten

18.30 Veckomässa, Björn Nilsson
Lördag 13 april
10.00 Mässa vid Stilla dag, Björn Larsson
Söndag 14 april
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten, Sankt Pauli
Damkör
18.00 Musikgudstjänst ”Se vi går upp till Jerusalem”, Daniel Bennsten. En gregoriansk
Johannespassion med hymner av J. S.
Bach, O. di Lasso, A. Lotti m.fl. Nya
Motettensemblen under ledning av Peter
Corneliusson.
Måndag 15 april
18.30 Passionsandakt med musik, Daniel Bennsten
Tisdag 16 april
10.15 Gemenskapsträff i kyrkan, Daniel Bennsten
18.30 Bachs Matteuspassion. Utrecht Student
Choir and Orchestra (USKO),
Onsdag 17 april
12.00 Passionsgudstjänst, Daniel Bennsten
13.00 Bibelsamtal inför söndagen, Daniel Bennsten
18.30 Passionsandakt med musik, Björn Larsson
Torsdag 18 april
12.00 Middagsbön
18.30 Skärtorsdagsmässa, Björn Nilsson
Långfredag 19 april
11.00 Långfredagsgudstjänst, Björn Larsson,
Vokalensemblen sjunger.
15.00 Musikgudstjänst: Långfredagsmusik,
Björn Larsson Elisabeth Feldt, sopran,
Klarakvartetten, Jonas Albrektson, oboe,
Mikael Holmlund, orgel. Bl.a Bachs
kantat BWV 199 ”Mein Herz schwimmt
im Blut”.
Påskafton 20 april
22.00 Påsknattsmässa, Björn Larsson
Påskdagen 21 april
11.00 Högmässa, Björn Nilsson, Kyrkokören
18.00 ”Se, bortvält är stenen!” Musikgudstjänst,
Paul Spjuth, trumpet, Mikael Holmlund,
orgel och piano.
Annandag Påsk 22 april
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten, Birgittakören sjunger under ledning av Brita
Myreberg.
Tisdag 23 april
12.00 Middagsbön, Björn Nilsson
Onsdag 24 april
11.45 Lunchmusik, Sonia Jingryd och Mikael

Holmlund, piano
18.30 Veckomässa, Daniel Bennsten

Skårs kyrka
Onsdag 27 mars
13.00 Gemenskapsträff: ”Delsjön - där stad och
vildmark möts” - En bok blir till. Kåseri av
Anders Ejdervik
11.00 Gudstjänst, Lars Winroth, Jonathan
Andersson, Torsdagskören
Söndag 7 april
11.00 Högmässa, Martin Lindh, Cantando
Onsdag 10 april
13.00 Gemenskapsträff ”Småkyrkorörelsens
framväxt och Skårs kyrka 60 år - Vi firar!”,
Hans- Olof Hansson
Skärtorsdag 18 april
19.00 Skärtorsdagsmässa, Anna Märta Leijon,
Matilda Leijon, sång
Långfredag
11.00 Långfredagsgudstjänst, Åsa Lönnblad,
Örgryte damkör
Annandag Påsk 22 april
11.00 Emmausmässa, Anna Märta Leijon
Onsdag 24 april
13.00 Gemenskapsträff ”Vårsång, musik och tal
till våren” - Sture Berg med sångare och
instrumentalist, Anna Märta Leijon

Örgryte Nya kyrka
Torsdag 28 mars
18.00 Reflexmässa, Anna Märta Leijon
Söndag 31 mars
11.00 Högmässa, Gunilla Jutvik, Lodolakören
Torsdag 4 april
18.00 Reflexmässa, Gunilla Jutvik
Söndag 7 april
11.00 Gudstjänst, Jonathan Andersson, Örgryte
kyrkokör
Torsdag 11 april
18.00 Reflexmässa, Jonathan Andersson
Lördag 13 april
11.00 Konfirmationsmässa, Jonathan Andersson
Söndag 14 april
11.00 Mässa för alla inklusive påskvandring,
Jonathan Andersson, Åsa Lönnblad,
Anna Märta Leijon
Måndag 15 april
19.00 Musik och meditation, Anna Märta Leijon,
Simon Konkoli spelar orgel
Tisdag 16 april
18.00 Musik och meditation, Åsa Lönnblad,
Stina Persson spelar orgel
Onsdag 17 april
19.00 Musik och meditation, Anna Märta Leijon,
Claes-Göran Lundgren spelar orgel
Skärtorsdag 18 april
Skärtorsdagsmässa, Gunilla Jutvik
Långfredag 19 april
19.00 Johannespassionen Bach, Örgryte kyrkokör och orkestern Höör Barock. Solister:
Nina Ewald, Mari Lindbäck, Michael
Axelsson och Pilatus Mats Persson,
dirigent Erland Hildén
Påskdagen 21 april
11.00 Festhögmässa, Gunilla Jutvik, Martin
Lindh, Örgryte kyrkokör
Torsdag 25 april
18.00 Reflexmässa, Åsa Lönnblad

Örgryte församlingshem
Onsdag 3 april
13.00 Gemenskapssamling ”Sånger på insidan”
Föredrag med sång och musik, från ett
körprojekt på Sagsjöns kvinnoanstalt
Onsdag 17 april
13.00 Gemenskapssamling ”Blandat program”
Med Cecilia Lundahl och Jonathan
Andersson

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

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

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/Partille
Västra Frölunda
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Örgryte pastorat hälsar välkommen till verksamhet och gudstjänst

Midfastosöndagen Livets bröd
Midfastosöndagen 31 mars
Ett fullt kylskåp. Ständigt småätande. Sockersug.
En orolig hunger. Karriär med ständiga arbetsbyten.
Relationer som slocknar och ersätts av nya. Inget
tycks mätta. Mitt i vårt överflöd kan livet kännas
som en öken. Var finns då det manna som mättar?
Hur hittar vi det Livets bröd som Jesus säger sig
vara? Döljer det sig i bibelläsning och gudstjänster
eller mitt på vårt eget köksbord? Blir livets bröd
synligt i det oväntade eller i det helt vardagliga? Är
det kanske i mig själv som livets bröd bakas? Varje
minut.
Ett axplock av händelser i församlingarna:

Skårs kyrka onsdag 27 mars
Kl 13.00 Gemenskapssamling: Delsjön - där stad
och vildmark möts. En bok blir till. Kåseri av Anders
Ejdervik.

Björkekärrs kyrka söndag 31 mars
Kl 10.00 Högmässa
Kl 18.00 God Time med fokus på lovsång, predikan
och bön. Välkommen på förmingel kl 17.30.

Härlanda kyrka söndag 31 mars
Kl 11.00 Musikhögmässa: Misa Criolla
Mässa med rötter i den argentinska folkmusiken av
Ariel Ramirez. Härlanda Oratoriekör, instrumentalensemble, Ulf Lindström, dirigent, Eva Gripenby,
präst

Sankt Pauli kyrka söndag 31 mars
Kl 18.00 Mitt i
En musikgudstjänst med gruppen the Papas från
Jönköping som spelar musik med svensk text och
musikaliskt ursprung i jazz, funk och visa. En stund
för reflektion över vad det innebär att vara mitt i
fastan, mitt i livet, mitt i samhället.

Örgryte församlingshem onsdag 3 april
Kl 13.00 Gemenskapssamling: Sånger på insidan.
Föredrag med sång och musik med Carin som i flera
år drivit ett körprojekt på Sagsjöns kvinnoanstalt.
Vi får ta del av olika berättelser ur både de intagna
kvinnornas och fängelseledningens perspektiv.

Läs mer om fastans och påskens
gudstjänster i våra kyrkor
under Kyrkfönstret
Foto: Arthur Rutkowski/unsplash.com

Pastorsexpeditionen 031-731 80 40

Herrgårdsgatan 2 (vid Örgryte nya kyrka)
Må-Fr 09.00-12.00, 12.30-16.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/orgrytepastorat

Björkekärrs församling, Sörensens gata 1
Härlanda församling, Härlandavägen 23
Sankt Pauli församling, Mäster Johansgatan 1
Örgryte församling, Herrgårdsgatan 2

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Varför inte ge dina
fötter en behaglig
start på våren?
Boka gärna
en välgörande
behandling hos mig.
Välkommen!

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, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. 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:–

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

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!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fröken Rut Städ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rut 50% • Garantier
Bästa referenser finnes

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

MARKNADSPLATSEN

annons@ohposten.se

Önskas hyra
4 2:a önskas hyra i första- eller andrahand (max hyra 6 000:-) av 23-årig
tjej från Dalarna med fast arbete som Platschef i Göteborg. Rök- och
Beatrice, Tel: 070-603 65 30
djurfri. Goda referenser finns.

Hjälp oss
rädda liv till sjöss.
Testamentera för
framtiden.

Sjöräddningssällskapet
presenterar stolt:
Processingenjör Susanna Dahl.

n av våra 2 000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar av sin lediga tid
öräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg när du är ute med båten. Som
du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag – utan
r någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får
rån staten, så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.

m! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation
som är beroende av gåvor, donationer och testamenten för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du till oss bidrar du till att våra frivilliga
sjöräddare kan fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031-761 62 00.

KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till exempel klockor, snusdosor,
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotidningar, konst, frimärken, brev,
vykort, gamla kataloger, gamla idrottsprylar, gamla leksaker, gamla böcker,
gamla fotografi er och gamla skyltar m.m. Garanterat bäst betalt för era
saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även hela dödsbon inkl. städ.
Tel 072 341 58 54
E-post: sell4yousweden@gmail.com

STÄDSAM
FÖNSTERPUTS
RUT 50%
Garantier & Försäkrade
Tel. 0761-06 09 06
feldtan1@hotmail.com

TRÄNINGSRESA MAJ 2019
Nu åker Westcoast Elite på träningsresa igen!
Vi reser med ett härligt gäng till Kroatiens pärla Losinj. En ö som kallas för
”Island of vitality”. Vi har satt ihop en resa fylld med sol, god mat, trevligt
umgänge och så klart massor av träning. Magiskt turkost vatten, värme och
en fantastisk omgivning. I år är vi två instruktörer som tar hand om er med
massor av roliga aktiviteter.
När: 7-14 maj
Vart: Ön Losinj, Kroatien
Hur: boka din plats på: www.travea.se/westcoastelite
Pris: 12 490 kr och då ingår flyg, hotell med halvpension, alla träningspass,
SUP utflykt och vandringsutflykt
Hoppas du hänger på!

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Salong Nicole
Sofiagatan 6

Han

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

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA

Här
finns
gott
om Pplatser!

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!
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Vi söker fler
jobbsugna veteraner
Ring 031-21 77 30
www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
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WestCoast Elite – en anläggning
som erbjuder det lilla extra
Ett ställe för dig som vill känna dig
speciell, prioriterad och utvecklas.

PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

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

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

Club Singelton
4 Välkommen att spela bridge med Club
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar
kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men ring
vår tävlingsledare Janne så kanske han kan
hänvisa till ledig spelare.
Tel. 0706 756 632

Ett Performance Center för dig
som vill ha ut lite mer av din träning.

SPF Skår
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Månadsmöten tisdagar kl. 12.00 i Örgryte
församlingshem (buss 62). Efter en kort
föreningsinformation följer föredrag eller annan underhållning. Därefter blir det kaffe med
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!
För mer information se
www.spfseniorerna.se/skar
Mer info, Hans Lindberg 073-034 70 90.

Vi erbjuder också workshops,
inspirationsdagar, kurser, events,
företagskonferenser och mycket mer.
Se vår nya uppdaterade hemsida:
www.westcoastelite.se

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

Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

SPF Seniorerna Örgryte

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

0707 43 46 63
Vi bjuder dig
HHH dig
Vi bjuder
Lillkullegatan 23
Tandblekning
25
–
29 år som inte
4 För planeringens
skull
vi Diginte
om an4 Tisdagar 11.00–13.00. Vi promenerar
25 – 29
årber
som
varit hos tandläkare
–
nu
endast
mälan
i
förväg.
Lokalen
rymmer
ett
begränsat
i Delsjön/Skatås terrängen med eller utan
hostilltandläkare
på två år på en gratis
antal gäster.varit
Anmälan
föreningsmöten görs
1.995 kronor!
stavar, vi gör även utflykter och studiebesök
undersökning!
år påföre
enmötet
gratis
fredagen på
eller två
måndagen
kl 9–11
(Ekparkens Träffpunkt).
till
värdinnorna
nedan.
Med
mail
och
sms
går

Ring för info 031-365 60 22
undersökning!
det bra när som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40
Isblommans Pensionärsförening
vibeke.carlander@comhem.se
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
Ulrika Öberg tel 0703 67 96 79
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas geulrika.oberg45@gmail.com
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
4 Om Du PRIMÄRTANDVÅRDEN
får förhinder meddela detta senast
musik m.m. Program finns för avhämtning.
mötesdagen
kl
8–8.30
till
samma
nummer
elÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15

Tel. 0702-56 03 11
ler mail-adress. Entréavgiften till mötena under
IMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 ärTelefon:
031-255037
hösten
oförändrat 40
kr.
Kulturhuset Kåken
www.primartandvarden.se
Tag gärna med vänner.
PETTIDER
Mån2 – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15VÄLKOMMEN!
Kålltorpsgatan
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken på onsdabjuderdig
dig
MIK-Knuten
ViVibjuder
Vi bjuder dig
Tandblekning
gar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata
Tandblekning
25
–
29
år
som
inte
25 – 29 år som inte
Människan i Kålltorp och Härlanda Tandblekning
25 – 29 år som inte
svenska. Arrangörer: Röda Korset
varit
hos
tandläkare
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4 – nu endast
endast
varit hos tandläkare
– nu endast
varit hos tandläkare

Tel 0705-53 42 98
Tel: 21 12 54

HOS
OSSTIMMAR
ERBJUDS DU EN MODERN
AKUTTANDVÅRD INOM
24
AKUTTANDVÅRD
INOM 24 TIMMAR
OCH TRYGG TANDVÅRDSUPPLEVELSE

Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

Akuttandvård – boka online eller ring!

kuttandvård – boka online eller ring!

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 Seniorerna Björkekärr
Kl 16.00 på Björkekärrshus
4 11 april Musikunderhållning av Laggar-Stig
4 9 maj De vanartiga flickorna på Lingatan

Kontakt Inga-Lisa Elzer 0739-539 783
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AKUTTANDVÅRD
INO
AKUTTANDVÅRD
INO
AKUTTANDVÅRD
INOM 24 TIMMAR

AKUT
TANVÅRD
www.primartandvarden.se
gratiskronor!
INOMpå två år på en1.995
kronor!
www.kalltorp.info/mik-knuten 1.995 kronor!
undersökning!
24H
Örgryte-Härlandas Träffpunkter

påtvå
tvåårårpå
påen
engratis
gratis
på
undersökning!
undersökning!

Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Ekparkens träffpunkt
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
4 Kaggeleds
träffpunkt
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 Telefon: 031-255037
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget 11 Telefon:
Telefon:031-255037
031-255037
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
ÖPPETTIDER
Mån
–
tor:
7:30
–19
Fre:
8
–16
Lör:
10
–
15
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19
4 Lundens träffpunkt
ÖPPETTIDER
–19 Fre:
Fre: 88–16
–16 Lör:
Lör:10
10––15
15
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
www.primartandvarden.sewww.primartandvar
www.primartandva
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

Akuttandvård – boka
online eller –ring!
Akuttandvård
boka online
Akuttandvård
online eller
eller ring!
ring!
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VI FIRAR 1 ÅR
I OLSKROKEN!
Köp 2 st elcyklar och få
25% rabatt på den billigaste!
Gäller på ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Erbjudandet gäller fram till och med 6 april 2019.

växlad
Winther Superbe 1, 7ri
tte
ba
ah
inklusive 10

17.995:-

Crescent Ella 3 växl
inklusive 11 ah batteri

16.995:JUST NU FÅR DU

30% RABATT
på lagerförda dubbdä
ck från
Scwalbe, Soumi tyres
och Continental
räcker

drift.
MBK Vitesse med rem
ha
ma
Motorsystem från Ya

30.995:Följ oss på FB

tala.

Alla cyklar går att avbe

@cykelkungenGOT

BUTIK • VERKSTAD • CYKELUTHYRNING

Redbergsvägen 2 Göteborg | Tel. 031 184 300 | Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14 | www.cykelkungen.se

Med reservation för tryckfel och ev. slutförsäljning.

Gäller så långt lagret

