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Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

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

ård – boka online eller ring!
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better from here.
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Ev. ATB dras vid undersökning
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Vid första undersökningen mot denna voucher

Danska Vägen 76
Tel. 031 25 42 45
Mån-Fre 10-18
www.optikercarlberg.se

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

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

www.primartandvarden.se

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets och din privata
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
eller 031-62 28 90. Välkommen!
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Läs mer på nordicwellness.se

Gäller endast nya medlemma, begränsat antal.
Startavgift tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma.

Glasögon & Linser
https://optikercarlberg.se
goran@optikercarlberg.se
031 - 25 42 45
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Vid akuta problem
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Kvalitet, service
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www.tandvardsgruppen.org
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Det våras för en ny ramp i Kålltorp
Sen 90-talet har skateboardrampen i Kålltorps Solrosparken funnits och nötts av
skejtare, BMX-cyklister och inlinesåkare.
Genom åren har den bytts ut och byggts ut
och nu i vår ska den rivas och bytas ut för
tredje gången.

Den nya rampen blir större och mer inkluderande
än någonsin med möjligheter för såväl nybörjare
som erfarna skejtare.
– Om allting går enligt plan så ska den byggas
under april månad och stå klar i maj, säger Irene
Van Manen som är engagerad i rampen sedan den
tillkom på 90-talet.
Hon jobbar som ungdomskonsulent för Göteborgs stad men engagemanget med rampen i Solrosparken är ideellt och genom föreningen Människan i Kålltorp. Det var i hennes tidigare arbete
som dagbarnvårdare i Kålltorp som hon började
engagera sig i Solrosparken då den var i bristfälligt skick och behövde ett lyft. Egentligen var det
tack vare att Irene tagit tag i att lekplatsen i närliggande Flamingoparken blev upprustad och lyckats samla in en större summa pengar för syftet,
som blev över och räckte till att även Solrosparken
kunde få en uppfräschning.
– När vi kollade med barn och ungdomar i området vad de tyckte saknades i parken, så var det
just en skateboardramp, säger Irene.
Föreningen Människan i Kållorp (MiK) har
funnits sedan 70-talet och har en mängd olika
verksamheter och grupper, allt från schackspel,
sömnad, väveri och keramik förutom skaterampen. Nu finns dessutom ännu en sådan bakom
Kålltorps fritidsgård, tack vare föreningen. Även
den stora skateanläggningen Action Park inne i
centrala stan är initierad av MiK.
– Det är inte många som känner till hur stor
betydelse MiK har för initierandet av flera stora

projekt och verksamheter runt om i Göteborg.
Förra året byggde vi en ramp i Hammarkullen
och det är tydligt att det finns efterfrågan för fler
ramper, säger Irene.
1998 byggdes den första rampen i Solrosparken
och genom åren har den bytts ut då den slitits ner
ungefär vart tionde år. Den senaste byggdes 2010
och är nu helt förbrukad.
– När den är så sliten är den inte längre säker
att åka på så vi ska bygga en helt ny ramp från
grunden. Men vi tänkte att istället för att slänga
den gamla så kanske någon vill ha den och rusta
upp den någon annanstans. Så vi gick ut med att
vi skänker bort den och det visade sig att många
var intresserade, säger Irene.
Några som låg på lite extra är ett gäng ungdomar i Skövde som just blivit av med sin skatehall
då hyresvärden chockhöjt hyran.
– Tanken är att de ska komma hit och plocka
ner den och ta den med sig på något sätt, de har
redan varit här och monterat isär den, säger Daniel Blasko, ungdomskonsulent och kollega till
Irene.
Daniel har själv åkt skateboard sen han var
barn och har använt rampen från att den kom på
plats. Genom sitt intresse blev också han engagerad i MiK och har tillsammans med Irene lagt
ner mycket arbete på såväl rampen i Solrosparken
som Action Park bland annat.
– Skateboard är en väldigt stor del av mitt liv
och det blev även mitt jobb i och med mitt arbete
som ungdomskonsulent, säger Daniel.
Han menar att skateboardintresset är större än
någonsin och växer hela tiden, från att ha varit lite
vilande på 90-talet, från storhetstiden på 70- och
80-talen.
– Det är gigantiskt stort och är ju nu dessutom
en OS-gren. Likaså har Kickbike och BMX fått
ett uppvaknande medans Inlines har nästan för-

svunnit, säger Daniel.
Irene halkade in i skateboardvärlden efter sin
medverkan till att rampen kom på plats och hon
insåg hur stor betydelse skejtingen har som gemenskap och mötesplats för människor.
– Det är fantastisk integration för det spelar
ingen roll var du kommer ifrån. Ungdomar träffas
och skejtar tillsammans över hela stan, de kommer från Askim och Hammarkullen och det kan
vara 12-åringar tillsammans med 17-åringar. Sen
är det även mindre barn och många vuxna som
skejtar och allt fler tjejer i alla åldrar, säger Irene.
Hon har själv testat några gånger men kallar sig
hellre ”skejtfarmor” än skejtare.
– Ofta tänker jag att jag måste ta tag i att åka
lite mer, men så kommer jag på att det inte finns
tid för brutna ben för jag har alldeles för mycket
att göra, säger Irene och skrattar.
– Men hon åker faktiskt bra, hävdar Daniel.
Pengarna till rampen har samlats in under lång
tid och många företag och organisationer i området har bidragit tillsammans med Göteborgs stad,
Park och natur, samt Idrotts och föreningsförvaltningen. Tack vare bidragen kan rampen bli något
extra som ger ännu fler möjligheter än förut.
– När vi har byggt färdigt rampen, då ser vi det
som en skatepark och inte bara en ramp. Vi planerar också att bygga en street, som är en lägre del
med låga hinder bredvid rampen. Själva rampen
blir mycket mer nybörjarvänlig än den gamla och
kommer ha olika svårighetsgrader för att passa fler
nivåer och åldrar. Det kommer finnas en utbyggnad också för de allra minsta, säger Daniel.
Materialet i den nya rampen är en miljövänlig
träkomposit som ska vara särskilt hållbart. Utsidan kommer kläs med trä som ska minimera ljudnivån. Den kommer vara 17 meter lång och elva
meter bred och blir därmed en av Sveriges största
ramper. 
Jennifer Hajdic

Alla som stöttar verksamheten/projektet med en ny Kålltorpsramp till Solrosparken: Föreningen Människan i Kålltorp (MiK) i samarbete med
Göteborgsstad: Idrott och föreningsförvaltningen, Park och naturförvaltningen, Folkhälsa, Socialcentrum, Actionpark, Stiftelsen Göteborgs Barnhusfond,
ICA handlare Per Collins ICA Kvantum Munkebäck samt stöd från ICA stiftelsen, fastighetsägarna Kjellberg & Möller AB, Ericson Fastigheter, Kålltorps
Förvaltning, Saxborn Fastigheter. Föreningen MiK lägger också själva en insats till rampen

Promenaderna från Stora Torp firar ett år
SPF Seniorerna Örgryte hade precis startat promenader från Stora
Torp till Delsjön när pandemin
drog in andra möjligheter att
träffas. Varannan vecka samlas
medlemmar för att i lugnt tempo
ta sig upp till Delsjön och när
kafé Lyckan har öppet blir det en
stunds trevlig samvaro med en
kopp kaffe. I stort sett hela tiden
har kärntruppen träffats.

– Det är viktigt att göra det som är
möjligt. Flera av oss har haft sjukvår-

UTE OCH GÅR,
från vänster,
Eva Bergfeldt,
Inger Perbo, Lars
Bergfeldt,   Linda
Frank, Eva Garellick, Irene Garellick , Marie Louise
Elmén. Hunden
Molly är alltid
med. Foto: Eva Dufva

den som arbetsplats och vi är därför
väl medvetna om hur smitta kan
Örgryte&HärlandaPosten

överföras, säger Linda Frank, ordförande i föreningen.

Eva Bergfeldt, initiativtagare till
promenaderna, ordnar också frågor
som gör att det blir en tipspromenad
i mindre format samtidigt.
– Då blir det en chokladkaka som
vinst, säger Linda och ler.
Som mest har det varit runt 15
deltagare och för alla betyder promenaderna att hälsan inte blir eftersatt
samtidigt som stimulansen i att träffa andra människor gör mycket gott.
Det är också en aktivitet att skriva in
almanackan att se fram mot.
Eva Dufva
NR 3 • mars 2021

Redbergsgårdens Blommor

VÅRENS FINA
NYHETER FRÅN
RIEKER.
Handla dem säkert
ONLINE eller besök
någon av våra välsorterade
RIEKER-Shoppar på
Frölunda Torg och i Olskroken.

Pensér
Fr.

15:Trendig sneaker i skinn med
dragkedja & snörning.

Handla online
på
johanssons.se

749.-

Lätt & sportig sko i
härligt gul färg.

Påskliljor
i kruka
Fr.

Mängder av
påskgrupper

20:-

699.-

Lätt & luftig sko i mesh
och stretchmaterial.
549.-

Fr.

99:-

JOHANSSONS.SE/RIEKER

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

- GÖTEBORG SEDAN 1897-

Frölunda Torg | Olskroken JOHANSSONS.SE/RIEKER

15 års erfarenhet av försäljningar i Örgryte
Jag har lång erfarenhet av försäljningar av hus och bostadsrätter i Örgryte och kan erbjuda mina kunder branschens starkaste marknadsföring.
Förutom att visa upp ditt hem online annonserar vi i tryckta medier såsom GP, Di och SvD samt på våra mycket starka sociala mediekonton.
Allt detta i kombination med vårt upparbetade kundregister och starka varumärke ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.
Varmt välkommen att kontakta mig. Magnus Helin, 0739-82 80 39,magnus.h@sothebysrealty.se.
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se w w w.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Örgryte Härlanda Posten
– tidningen som har allt,
t.o.m.en egen ordvitsspalt.
Tänk vad livet vore trist
om man ej var humorist!
H En månad som börjar med konfekt: MARSipan!
H Förra månaden hade jag FEBER! Ja,
FEBERUARI!
HHH
Vaccinationaktuellt:
H Vilket är det nyaste fabrikatet av vaccination?
– Det måste vara Moderna!
H Efter vaccinationen köpte jag en burk
honung för att BI-verkningarna skulle
elimineras!
H Var kommer du att bli vaccinerad?
– Förmodligen i armen!
HHH
Svensk inrikespolitik:
H Liberalernas partiledare har hörts mycket
den senaste tiden: Men VA SA BUNII?
H Inför fotbollsäsongen är CENTERN aktuell!
H Hur går det med BUSCH:s husköp?
– Jo, det kanske håller på att EBBA ut!
– Annars blir det väl KRIS-demokraterna!
HHH
Skid-VM i Obersdorf:
H Det gick inte bra i damstafetten 4x5 km.
– Nej istället för en VASS KALLA hade
Sverige en KASS VALLA!
H Men Norge tog hem de flesta medaljerna.
– Ja, dom var ju SVÅRA O SLO!
– Men i Vasaloppet blev det MARIT för
Björgen!
HHH
H IFK Göteborg har börjat fiska i vår.
– Ja, dom har fått en HAM-SIK på kroken.
– Ja, bara han hittar till nätet. Men vid första
träningen slog han VAD!
HHH
H Nu är det inte långt till påsk.Det kan vi ta
FASTA på!
HHH
H Nu har VIKING återvänt till Göteborg efter
besök i Falkenberg. Ja, där gick den runt ett
helt varv för att slutligen HAMNA hos oss.
HHH
H Spårvagnarna kommer inte att trafikera
den nya bron förrän i augusti i år. Nej, till dess
kommer trafiken att gå spårlöst förbi.
HHH
H Det brittiska prinsparet tycks ta det lugnt.
Megham Markle säger bara:
– There is no HURRY!
HHH
H En vits som fortfarande är aktuell när det
gäller skidåkning: Det är lätt att komma efter
om det inte är bra före!
HHH
H Den unga fröken ville gifta sej i Jukkasjärvi
Kyrka och sedan bo en natt på Ishotellet. Hur
gick det sedan?
– Jo tack, det gick bra, hon blev FRU SEN!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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PÅ SPRÅNG – Kålltorpssonen Sebastian Ohlsson i St. Pauli-dressen.

Foto: Bildbyrån

Fotbollssagan om Sebastian
började redan i Kålltorp
Det har naturligtvis fostrats en och annan duktig fotbollsspelare i Kålltorp genom
åren. Frågan är dock om någon tagit sig längre än Sebastian Ohlsson – i dag ordinarie
i det tyska kultlaget St. Pauli, Hamburg?
Han växte upp i ett hus från 1934. Mitt i Kålltorp. Om den gamla kåken kunde
prata skulle det definitivt handla om fotboll. Möjligen också bekräfta att ingen annan
pojk från stadsdelen nått lika långt i fotbollsvärlden som Sebastian Ohlsson.
1993 flyttade Bengt Robert – eller ”Kotte”
som han kallas – och Mikaela in med en nyfödd son vid namn Sebastian. Ett par år senare
kom lillebror Linus till världen. De båda följdes av Samuel och Love.
Det är därmed inte sagt bara ”Bastan” i familjen som slitit gräsmattan kring det gamla
huset.
Tre andra bröder har samma intresse.
Linus, född 1995, har i många år kämpat
på Qviding FIF:s mittfält, men till den här säsongen valt att varva ner med Tobias Hyséns
projekt, Kungsbacka City i division 4.
Pojklandslagsmannen Samuel, född 2001,
tillhör Örgrytes a-lag, dit han värvades från
IFK Göteborg.
Minstingen Love har också ett blåvitt förflutet och återfinns i dag hos Qvidings 16-årsgäng.
I källaren finns skor, matchställ och andra i
sammanhanget relevanta prylar tillräckligt för
att fylla en välsorterad butik.
– Vi kallade den bunkern. Ett av rummen
är sedan en tid tillägnat TV och spel. Då vi
var små spelade vi fotboll och innebandy på
golvet. Inte minst körde jag och Linus mot
varandra. Man kan väl lugnt säga att det gick
hett till ibland. Fotboll är det som alltid varit
nummer ett hemma hos oss. Sedan blev det
även en del innebandy med Björkekärr och
handboll hos RIK i yngre år. Jag var sex år då
jag började på den äng och gräsyta som lig-

ger intill Torpagatan och där QFIF i slutet av
90-talet bedrev sin verksamhet för de yngsta.
Som tioåring valde dock Sebastian att lämna sitt vinröda gäng och bli blåvitt på Änglagården. Där var han med hela vägen upp till
senioråldern, fick a-lagskontrakt, lånades först
ut och blev sedan friköpt av Örgryte innan
det blev en återkomst till Kamratgården inför
2017.
Som efter en inkörningsperiod landade i
stor succé. Ohlsson skolades om till wing-back
och fick ta hand om lagkaptensbindeln.
Framgången lockade som alltid till sig intressenter, inte minst utländska. I augusti
2019 skrev Sebastian på för St. Pauli i den
tyska andradivisionen, en klubb berömd för
sina hängivna supportrar.
– Hösten jag kom hade vi 30 000 som var
på plats redan vid uppvärmningen. Det finns
mycket man saknar i coronatider, men det
trycket är givetvis något man längtar efter att
få uppleva igen, berättar Sebastian på mobil
från lägenheten i centrala Hamburg, som numera är hemma.
Det är dagen efter en tung förlust mot Paderborn i den tyska andradivisionen och en
vinnarskalle har svårt att släppa en förlust efter
fem raka vinster.
– Riktigt surt. Även om vi mötte ett bra lag.
Sedan är det självklart så att åtta veckor gamla dottern Lykke och sambon Emma ger per-

Örgryte&HärlandaPosten

spektiv även på en fotbollstillvaro som också
innefattar motgång.
– Då man kommer hem efter träning och
match är det inte direkt läge att sätta sig vid
TV-spelet, utan det finns oerhört mycket viktigare saker att ägna sig åt. Vi har det jättebra här. Bor centralt i en fin lägenhet. Sedan
saknar man självklart att kunna gå ut och äta,
ta en fika, restriktionerna är ganska tuffa här i
Tyskland. Möjlighet till hämtmat och ett fåtal
öppna butiker är vad som gällt under en långt
tid.
Den pågående pandemin kan annars innebära att den internationella karriären förlängs.
– En av anledningarna till att komma iväg
är givetvis äventyret och livet vid sidan av fotbollsplanen, att se sig omkring, uppleva världen. Den möjligheten har vi på grund av pandemin inte haft de senaste åren, vilket gjort att
suget på att stanna ute ökat ytterligare.
Sålunda ska mor, far och bröder räkna med
att äldste sonen blir borta ett tag.
– Klart man saknar en del, men inte så att
det handlar om en jobbig hemlängtan. Som
jag ser det nu blir det förhoppningsvis en fem,
sex år utomlands
Till en början sträcker sig kontraktet med
St. Pauli till sommaren 2022. I den tyska fotbollen har Ohlsson, som inte minst i rödblå
Örgryte hyllades för sina offensiva kvaliteter,
utvecklats på andra sidan planhalvan. Oftast
spelar han högerback, men har även agerat
mittförsvarare i en trebackslinje.
– Jag skulle nog säga att jag i dag är bättre
defensivt än framåt, säger han och skrattar.
Som fotbollsbäst i Kålltorp gäller det förstås
att hantera det mesta av den svåra konsten.
ÖHP
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VAJRAPANI, TIBET
Såld för 3,2 miljoner kr

PIETER BRUEGHEL D.Y.
Såld för 18,6 miljoner kr

FERNAND LÉGER
Såld för 2,5 miljoner kr

AXEL EINAR HJORTH
Sålda för 220.000 kr

RAGNAR SANDBERG
Såld för 1,1 miljoner kr

KONTAKTA NÅGRA AV SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER
Knut Knutson och Fredrik Blidberg

VI KAN KONSTEN ATT SÄLJA!
Inlämning pågår nu till vårens auktioner i Stockholm
Fantastiska resultat, ledande expertis, exklusiva tryckta kataloger,
kraftfull internationell marknadsföring, personligt engagemang och
slagauktioner gör oss till ditt självklara val vid försäljning av konst,
design, smycken och antikviteter.
Våra synnerligen framgångsrika auktioner under hela 2020 bekräftar
att marknaden är fortsatt stabil och efterfrågan mycket stark. Nu pågår
inlämning till vårens Internationella Kvalitetsauktioner som äger rum
i våra lokaler i Stockholm. Kontakta oss och sälj till bästa möjliga pris!
För rådgivning inför försäljning och inlämning kontakta:
Fredrik Blidberg | 0705 - 12 44 31 | blidberg@uppsalaauktion.se
Se fler toppnoteringar och läs mer på www.uppsalaauktion.se

Besök oss:

Stockholm

|

Göteborg

|

Malmö

|

Uppsala

|

Adresser & öppettider: www.uppsalaauktion.se

|

Växel: 018 - 12 12 22

HISTORISKT

Överläraren och elevbekymren
Det hade inte med sekelskiftet att göra,
men just år 1900 anställde man Lars
Andersson till lärare i Örgryte kommun.
Han kom för sin duglighet snart att ges
överblick över kommunens skolfrågor
som helhet.
Med sitt utökade ansvar fick han hålla
lite färre lektioner. Han fick i olika ärenden ofta besöka Böskolan, Torpaskolan
och med tiden Lundenskolan osv.
Sitt ”vanliga” magisterjobb skötte han
i skolan på Gårda – den del av Örgryte
kommun som då blivit fabriks- och arbetarstadsdel.

skolor och myndigheter blev dock otidsenligt
vid telefonins utbyggnad. Kyrkan och kommunen beslöt 1914 att Andersson, Siberg
och Fröberg skulle få telefonlinjer dragna och
inkopplade i sina lägenheter, så de i nödlägen var tillgängliga dygnet runt. De tre fick
dock personligen stå för halva kostnaden av
inkoppling och samtalsavgifter.
Det kom att ringas en del i ”rymlingsärendet Werner Eliasson”. Vad var då detta? Jo, i
dagstidningen Göteborgs Aftonblad för den
23 oktober 1915 står det i notisen ”Försvunnen gosse” att läsa:
”Gossen Werner Eliasson, från Margretedal, Örgryte, hvilken för några veckor sedan
efterlysts såsom försvunnen anträffades då
hos en bonde i Tufve socken. Då bud från
hemmet en dag i förra veckan skulle afhämta
gossen hade denne samma dag på morgonen
aflägsnat sig och är nu åter försvunnen.”

L

ars Andersson, plikttrogen men
medkännande även då han behövde ta
beslut som rörde elever och deras hemmiljöer, kom så småningom som pensionär
att skriva beträffande situationen år 1900:
”Vad som särskilt slog mig, då jag började
som lärare i Örgryte, var den stora fattigdom
som rådde. Det var beklämmande interiörer
som man mötte i hemmen. Nöden och
spriten satte tyvärr alltför ofta sin prägel på
många hem. Det var ofta ett stordåd av mödrarna att klara det så som de gjorde.”
Ett av de svåra ärenden, som etsade sig fast
i hans minne, var från vårterminen 1903.
Från Torpa skola kom då bud att en berusad
och bråkig far hade kommit in i klassrummet,
ryckt upp en tioårig flicka från hennes bänk
och släpat henne hem, med motivering att
flickans plikter var hemma i köket, på ett torp
i Fräntorp.
Just i den familjen fanns ingen mor som
gjorde stordåd. Modern hade under vintern
dött i blindtarmsinflammation.
Andersson var inte den som genast tillkallade polis utan försökte vid kriser alltid
bege sig till elevernas bostäder och tala med
föräldrar. Men till den hårdföre alkoholisten
som släpat sin gråtande dotter från Torpaskolan och dessutom hade hårda halvvuxna
söner gick Andersson inte ensam utan hade
en lärarkollega med sig.
Nå, karlen i Fräntorp hade på kvällen
någorlunda nyktrat till och uppfattade Anderssons bestämda synpunkter. Flickan Elin
kunde inte rimligen avsluta sin skolgång och
överta moderns plikter åt en supande fader
och ”oartiga” bröder. Flickan kom, för sin
trygghets skull och med faderns namnteckning som medgivande, att placeras hos en
bondfamilj i Torpa, inte långt från skolan.
Bondfamiljen hette Olsson, ägde ingen
mark utan arrenderade ett småbruk och
skötte det någorlunda bra. Det framgår inte
vilken av de fyra Torpa-gårdarna (Persgården,
Nordgården, Mellangården eller Sörgården)
det gällde.
Alla fyra Torpa-gårdarna ägdes, precis
som Vidkärr och Fräntorp, av det väldiga
Säveåns AB, som var ett sågverk och snickerifabrik med stor export. Fabrikerna fanns på
säteriet Sävenäs där i Örgryte och man hade i
bostadsbristens tider byggt ett flertal baracker
som arbetarbostäder på torpet Björkekärrs
mark. Jordbruksmarker arrenderades ut. Men
detta var i Säveåns AB:s sista tid och där vid
ån skulle i stället SKF, Svenska Kullagerfabriken, växa fram.
Trots bostadsbrist och en på många håll
svår fattigdom var Göteborg och Örgryte i
stark teknisk utveckling. 1908 fick Örgryte
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UTÖKAD. Den här delen av Böskolan fanns inte från början utan är en tillbyggnad från
1941. Böskolans äldre byggnad precis intill (från 1888) hade faktiskt bara åtta klassrum.
Foto: Sören Skarback


Nya kyrka och Böskolan elektrisk ström
inkopplad. Kyrkan rådde över skolorna och
redan vid bygget av Böskolan (1888) och
Örgryte Nya kyrka (invigd sommaren 1890),
så ingick dessa gemensamt i kontraktet som
tecknades med byggmästare F. O. Peterson.
Elströmmen och därmed det elektriska
ljuset var till särskild nytta i skolsalarna under
mörka vinterdagar. Böskolan och Örgryte
Nya kyrka hade gemensam vaktmästare;
hans bostad var den ordentligt hållna stugan
Jakobstorpet på Bö.
Överlärare Andersson berömde ofta vaktmästaren, vars arbetsuppgifter bland annat
var att låsa upp på morgnarna, sköta värmen
genom eldning i kaminerna, sköta lamporna,
ta emot post, ringa i kyrkklockorna (tillsammans med kyrkväktaren och orgeltramparen)
vid gudstjänster och aftonsång, hålla snyggt
på lekplan, kyrkbacke och i planteringar, låsa
på kvällarna, samt (med hustruns hjälp) städa
klassrum och korridorer och skura hela skolan
en gång per termin.
Tyvärr behövde vaktmästaren ofta larma
om brutala slagsmål mellan pojkar på kvällstid. Det var i 1900-talets början pojkar i gäng
från olika skolor som drabbade samman,
precis som ynglingar, unga bonddrängar, från
olika byar inom Örgryte socken i alla tider
hade gjort.
Andersson noterade för eftervärlden: ”Det

fanns ett verkligt hat mellan olika skolrotar
inom kommunen. Om man skickade ett barn
från Bö eller Gårda till Krokslätt, kunde man
inte vara säker på att det kom helskinnat
därifrån.”
Storstrejkens år 1909 medförde betydligt
vuxnare sammandrabbningar i stadsmiljöer,
inte minst på det stadslika Gårda inom Örgryte. Gårda och Lunden hade separat ansökt
om att få införlivas med Göteborg men fått
nej, då staden inte känt sig redo att ta sig an
Gårdas och Lundens sociala misär. Och de
blodiga pojkslagsmålen var där djupt rotade.
Men det var inte enbart för värstingar som
Örgryte lät inrätta en speciell ”hjälpklass”.
Den inrättades för de ”mest andesvaga och
klenast begåvade” barnen. (Nutiden skulle
med moderna diagnoser ha benämnt dessa på
mer precisa sätt.)
Folkmängden fortsatte öka. Böskolan
räckte inte till för traktens alla barn. Därför
lät man bygga Lundenskolan som stod klar
1914.
Andersson hade i sin ansvarssyssla då
fått två andra rejäla karlar till hjälp; det var
slöjdlärare Siberg från Böskolan och magister
Leonard Fröberg på Krokslättsskolan som
därmed kunde tituleras tillsynslärare och fick
ett smärre lönepåslag.
Att skicka barn med bud, alltså handskrivna och ofta helt akuta meddelanden mellan

Den nämnda platsen Margretedal i Örgryte, numera motsvarad av ungefär Nellickevägens sidor, var densamma som området
Södra Underås, alltså avstyckat från Underås
gård intill Örgryte Gamla kyrka, men närmare Jakobsdal. Det Collianderska garveriet,
mest förknippat med läder till skosulor,
hade startats där på 1850-talet. Kring 1915
var huset och bodarna i förfallet skick. De
nyttjades till usla bostäder i trångboddhetens
tid. Där hade också ett nattvaktsbolag för
bevakning av fabrikerna på Gårda två rum till
sitt förfogande.
Notisen fortsätter: ”Den 13-årige gossen,
som verkar mycket slö, har rödt hår och var
vid bortgåendet iklädd blå skärmmössa, blå
blus med krage, gråa byxor, svarta strumpor
och snörkängor. Den som kan angiva gossens
nuvarande vistelseort ombedes meddela sig
med öfverlärare Lars Andersson, Gårda skola.
Telefon 10615.” (Pojken noterades året därpå
i Olskroken, i sysslan springpojke för en
speceriaffär – trots efterlysningens ord ”verkar
mycket slö”.
1918 beslöt man att mot låg hyra upplåta
Böskolans många klassrum till nödbostäder
för bostadslösa. Då kommunen önskade
förlänga avtalet året därpå, så var skolrådet
positivt till detta, men kyrkan som bestämde
sa nej. Det försvårade undervisningen att
ha folk boende med sina sängar och prylar i
klassrummen, även om de boende inte var där
under lektionstid.
Då göteborgska sköterskor våren 1919
inbjöd Örgryte-lärarinnor att diskutera den
grasserande pandemin Spanska sjukan, såväl
som svåra utbrott av difteri och mässlingen,
fanns bland lärarinnorna Anna Yhlén från
Lunden, Anna Zachrisson från Bö, Gerda
Amberntsson från Krokslätt, Magna Fröberg
från Krokslätt, Ebba Lögren från Lunden,
Inez Wiklander från Lunden och Sylvi Andrén från Bö.
Att Örgryte kommun från nyårsdagen
1922 införlivades med Göteborgs stad märktes inte omedelbart i skolorna. Och Örgryte
församling kom inte att fullständigt höra till
stadens kyrklighet förrän 1938, faktiskt.
Det året gick överlärare Andersson i pension.

SORGSEN I SOLEN. Då 1900-talets början hade präglats av fattigdom, storstrejk, första
världskriget och pandemin Spanska sjukan ansågs kvinnostatyn ”Durchgerungen” (eller
i folkmun Sörjande Helga) lämpad att ställa vid kyrkan, som i sin tur med bibel, katekes,
Foto: Alice Radomska
psalmbok och läsebok styrde skolorna.
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Upplev känslan
av riktiga trägolv
Retro, rustikt eller modernt – vilken golvstil föredrar
du? Inspireras av vårens trägolv från Tarkett och övriga
golvnyheter i våra butiker och på colorama.se. Vi ses!

Kungälv

Teknikergatan 7
0303-630 40

Partille

Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Göteborg

Danska Vägen 96
031-337 55 50

Mölnlycke

Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Stenkullen

Färgvägen 6
0302-222 45

Askim

Sisjövägen 49
031-748 47 30
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Gäller endast nya medlemma, begränsat antal.
Startavgift tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma.

GULD+/STADSKORT
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299:/ MÅN

INGEN BINDNINGSTID

Sveriges
bästa träning
Läs mer på nordicwellness.se
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FC Kålltorp tar trean till det ljuva fotbollslivet
Qviding FIF, Lunden ÖBK, FC Härlanda
och Gårda BK får från 2021 seniorsällskap i fotbollssammanhang i den här
delen av stan. FC Kålltorp är bildat, startar i division 7 och tar treans spårvagn
genom ljuva livet.
Gärna fotboll även framöver. Men kanske inte
med träning fem dagar i veckan och match
varje helg.
– Så kan man sammanfatta bildandet av FC
Kålltorp. Ett pass med kompisarna och seriespel på låg nivå, det är lagom. Merparten av
oss kommer från trakterna av Kålltorp, ingår
i samma kompisgäng, har padel gemensamt,
men vill även lira lite boll ihop.
Orden kommer från Niklas Andersson, som
valdes till ordförande vid bildandet av FC
Kålltorp.
Ett flertal av spelarna har erfarenhet av elitfotboll och a-lagsspel i någon av de tre högsta
divisionerna.
I truppen återfinns exempelvis namn som
Oliver Gustafsson (Gais A, IFK Göteborg A),
Tobias Bratt (IFK Göteborg U, Örgryte A),
Marcus Jakobsson (Gais A), Jesper Jörnvik
(Qviding FIF A, Örgryte A), Oskar Hagberg
(Qviding A), Simon Petkovski (Qviding A),
och Jakob Jörnvik (Qviding FIF A).
Tränare är Tomas Bratt, tidigare aktiv i
bland annat Qviding och Lunden och med ett
tränarförflutet i klubbar som Kortedala IF och
Gårda BK.
– Även många andra har varit med i olika
akademier och spelat en bit upp i seniorsammanhang. Ingen tvekan om att den grundläggande fotbollskunskapen i det här gänget är på

väldigt hög nivå, försäkrar föreningens första
ordförande, som själv har ett förflutet i IFK
Göteborgs akademi.
I dagsläget prioriteras dock studier
och yrkesliv framför idrottsutövande.
– I vårt område finns
exempelvis Qviding
FIF, där såväl små
som stora har
möjlighet
till
elitidrott. Vi
erbjuder
de
som vill spela
enbart för sitt
nöjes skull ett
alternativ.
Beträffande
hemvist ska det
inte finnas några
tveksamheter. Klubbmärket ger tydliga associationer till en spårvagn med
Kålltorp som ändhållplats.
– Den enda med just den slutstationen på
sin vagn. Då vi diskuterade och kom fram till
vår logo och vad folk i allmänhet förknippade
med Kålltorp enades vi om den karaktäristiska
vita trean på blå bakgrund, förklarar Niklas.
Med på emblemet finns även siffran 416.
– Den syftar dels till antalet hektar som
stadsdelen består utav, men också det postnummer som gäller, berättar föreningens ordförande.
Seriestarten är ursprungligen planerad till
mitten av april. Den pågående pandemin kan

dock innebära att premiären skjuts ett antal
veckor framåt i tiden.
Hemmaplan för den svenska upplagan av
FCK blir egentligen två.
Andersson:
– Dels kommer vi att spela
på Heden, men även några
matcher på naturgräs
och Lemmingvallen.
Vart exakt denna
satsning leder i
förlängningen
är svår att precisera
redan
nu.
– Vi vill
spela fotboll
och ha kul tillsammans. Tittar
man framåt är det
självklart lärorikt att
veta hur man driver
en förening och bli medveten om vilket arbete som
krävs. De flesta av oss är i en fas där
bildande av familj inte är alltför långt borta,
där vi får egna barn som vill ha en sund fritidsverksamhet. Med bildandet av FC Kålltorp är
vi många som får en god insyn i hur föreningslivet fungerar och vad som krävs för att de ska
fortgå och bestå.
Och om vi tittar rent sportsligt?
– Med stor respekt för våra motståndare i
serien ser jag att vi ska kunna ta åtminstone
några steg uppåt i seriesystemet ganska omgående. Vem vet hur det ser ut om, låt säga,
20-25 år? Vi kanske skapat något som kan
komma att bli riktigt stort.

Inmarsch med FCK
4 Om IFK Göteborg springer in till sina
matcher med hjälp av Joel Alme och ”Snart
skiner Poseidon”, Gais använder Håkan
Hellström med ”Gårdakvarnar och skit”
och Öis supportrar sjunger med i Björns
Afzelius ”Sång till Frihet”, är det Eldkvarn
som gäller för FC Kålltorp.
”Så jag tar 3:ans spårvagn
Genom ljuva livet igen
Spårvagn genom ljuva livet,
Ljuva livet, ljuva livet
Spårvagn genom ljuva livet,
Ljuva livet, ljuva livet”

Kommer det att finnas plats för fler än ett
representationslag?
– Inte i nuläget. Men som sagt, vem vet vad
som händer framöver? Vi märker redan av ett
stort intresse för FCK och det kan naturligtvis
utvecklas även till barn– och ungdomsverksamhet och ett seniorlag på damsidan.
ÖHP

EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!

Vi använder ansiktsmask och
tar bara in en kund i taget

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!
Kort hår
200:- Ord.pris 280:Mellanlångt hår 240:- Ord.pris 340:Långt hår
270:- Ord.pris 380:Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 28 april 2021

Danska vägen 79 • Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
031-84 62 97
0736-14 61 53
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500 KR RABATT
Stort parti märkesbågar från William Morris

Nu kaN du haNdla ditt surdegbröd,
diNa ruNdstyckeN och bullar
i dörreN hos oss!
VälkommeN!
Kobbarnas väg 4

SISTA CHANSEN!

ERBJUDANDET UPPHÖR
2021-03-28. PASSA PÅ.

Tis-Fre kl 9-18, Lör kl 9-14 | Tel 031-19 99 96
Skärtorsdag 9-16 | Långfredag stängt | Påskafton 9-14

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

ET!

ORG
OKST

SKR
PÅ OL

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

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

Gäller vid köp av progressiva.

Här hittar du allt
inför påskkalaset!
Fiskbodarna Köttboden
Sven-Eriks Blommor
Handla i god tid och håll avstånd!
NR 3 • mars 2021

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

SPARA 2290:-

Kvalitet och service
tilll rätt pris

Redbergsvägen 17

Telefon: 031-19 84 70

Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2021-03-28. För öppettider och
information om vår hantering av Covid-19 se: w w w. o p t i k k a l l a re n . s e
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Olskroken

Klänningsskräddarna flyttar in på Bondegatan
I garnbutikens förra lokal på Bondegatan
vid Olskrokstorget har två tjejer startat
ett klänningsskrädderi. Nu har de fullt
upp med att färdigställa lokalen, men
under tiden välkomnar de kunder som vill
ha något uppsytt eller bara är nyfikna och
vill komma in och titta.
Lokalen är ljus och rymlig och ännu ganska
tom, så när som på ena väggen som är fylld
med vackra klänningar hängandes en och en
på galgar. Ingen lik den andra. Väggarna är nymålade i vitt och längst in står en disk med en
generös yta för att klippa tyger. Undertill finns
hyllor fulla med tygrullar och stuvar, längs en
vägg står en fin gammal soffa som bjuder in till
att sitta ner och inspireras av klänningarna på
väggen.
– Vi har haft mycket jobb med att måla väggarna, de var helt knallrosa innan och det är fint
i sig men vi vill ha vitt, säger Rebecca Larsson
och visar på en liten skarv där den gamla färgen
lyser igenom.
Hon och klasskamraten Hanna Fjelstad har
tillsammans startat ett skrädderi i den gamla
garnbutiken. De hade sökt efter en lokal i området och föll båda för den här, som hade rätt
läge och förutsättningar för det de vill göra.
– Vi ville ha en studio eller ateljé där vi kan
vara och göra uppdrag och använda all den
kunskap vi har nu efter att ha pluggat hårt i
många år, säger Hanna.
De är båda skräddare och har just avslutat en
treårig utbildning tillsammans på Tillskärarakademin i Gamlestan i Göteborg. Först gick de en
grundutbildning, Hanna i mönsterkonstruktion och sömnad på Tillskärarakademin och

Rebecca Larsson och Hanna Fjelstad i full
färd med att skapa vackra plagg.
Foto: Jennifer Hajdic


Rebecca på Textilakademin i Värnamo. Båda
har inriktat sig på klänningsskrädderi och det
är vad de vill jobba med, men vägen hit har inte
varit självklar.
– Jag har pluggat mycket annat också men
kunde inte släppa tanken på att jag måste åtminstone prova detta med det kreativa, jag var
inne på keramik men sen var det sömnad som
lockade och utbildningen verkade så bra. Det
har varit jättesvårt att välja vad jag vill jobba
med men det här kommer jag verkligen kämpa
för att det ska funka, säger Hanna.
Rebecca har alltid haft intresset för sömnad
och kläder och började tidigt sy klänningar och
kjolar av gamla spetsar. Men sedan utbildade
hon sig och jobbade med hår och makeup,
innan hon till slut valde att satsa på skrädderi.
– För oss båda var det också det här med
hantverket som lockade, att vi får göra något
själva med våra händer. Att ta fram plagget,
konstruera och sy ihop det och välja rätt mate-

ger Rebecca.
rial, säger Hanna.
Under utbildningen har de sytt mycket och
De båda älskar naturmaterial som siden, linne, ull och viskos. Hållbarhetstänket är viktigt en del ganska extrema klänningar, varav många
och är något de fått med sig från utbildningen. exempel hänger i lokalen. Några uppdrag har
Men det finns många aspekter av hållbarhet. de hunnit med. Rebecca har sytt upp kuddfoBåda handlar mycket second hand, både kläder dral och nyligen sydde de upp 400 munskydd
och tyger. Många befintliga plagg kan sys om åt en kund. Men det roligaste uppdraget håller
eller klippas isär och användas till något helt de på med just nu.
– Just det, vi syr ju klänningar till The Maannat. Rebecca visar en vacker klänning med
kimono som Hanna sytt, bestående av olika mas, säger Rebecca och visar två långa vita
remsor av sidentyg i olika färger hopsydda i klänningar i siden med volanger i ett färgstarkt
mönster.
block.
De är för sångtrion The Mamas som har va– Hållbarhet är också kvalitet. Ett plagg ska
vara välarbetat och hålla länge och man ska vilja rit aktuella i årets melodifestival bland annat.
– Det är inte vår design utan det är två systrar
värna om plagget. Ofta tar man bättre hand om
ett dyrare plagg än nånting som är köpt på en under namnet Noomi Collections som desigbilligare kedja. Vi vill att det ska vara plagg som nar kläder och anlitade oss för att sy upp dem.
man vill ha med sig genom livet och kanske Det projektet hoppas vi ska bli större för det
inte bara hänger in i garderoben, säger Rebecca. har varit jätteroligt att få sy till dem. Pandemin
har försvårat lite för vi är här och tjejerna
Tjejerna driver skrädderiet tillsammans
STÖTT
i The Mamas är i Stockholm så det är
men under var sitt företag. Så småA
med provningar, men snart ska
ningom hoppas de att fler partners ska din lo
kala svårt
det vara klart, säger Rebecca.
ansluta som också driver egna företag. han
dlare
Deras förkärlek till klänningar och
Det kan vara skräddare eller designers
naturmaterial är något de delar men anmed annan inriktning än klänningar och
nars är Rebecca och Hannas stilar ganska olidå blir det mer bredd på vad de kan erbjuda
kunderna, det får framtiden utvisa. Just nu sö- ka. Rebecca dras till jordtoner i färgskalan från
ker de efter folk som kan passa. Rebecca och gräddvitt, guld, beige och brunt. Hanna gillar
Hannas fokus är på att för och med kunden, starka färger och mönster. Det syns även i deras
skapa och sy upp egendesignade coutureklän- egna kläder.
– Tyvärr hinner vi inte sy så mycket till oss
ningar från grunden, eller sy om en befintlig
själva längre, men vi ser fram emot att få skapa
klänning till en ny.
– Vi har också tänkt ha en liten butiksdel vid fina plagg åt våra kunder.
Butiken ligger på Bondegatan 7
ingången där vi kommer sälja lite enklare kläRebecca finns på instagram: rebeccalazorn
der och även accessoarer, som man köper mer
från galge. Det ska vara plagg som vi har gjort och Hannas instagram är tusen.nalar.
Jennifer Hajdic
själva, en mindre kollektion kan man säga, sä-

Livet tar inte paus.

Välkommen till oss
på Synsam Munkebäck!

Trots att vi måste hålla avstånd
nu är du välkommen till oss när
du behöver. Vi erbjuder även
digitala vårdmöten.

Vi erbjuder:
Synundersökning | Tryckmätning
Ögonbottenfotografering | Tårfilmsundersöknking
Kontaktlinsundersökning | Bågvisning
Glasögonabonnemang | Linsabonnemang | Solglasögon

Hitta din mottagning på
narhalsan.se

MUNKEBÄCK

Vårdcentral – Rehab – Online

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45
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Välkommen till
Möller Bil Göteborg.

Audi A6 – nu som
mildhybrid.

Perfektion för
9,1 prisbasbelopp.

Vi har lagerbilar för snabb leverans!

från ca*

434.500 kr

Audi A6 Avant, 40 TDI 204 hk S tronic quattro® Proline. Bränsleförbrukning blandad körning 5,9–5,6 l/100 km, CO2-utsläpp 155–147 g/km. Miljöklass Euro 6d. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och
avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma).

Nya
Audi Q2.
Privatleasing från:

2.695 kr/mån
Pris från: ca

259.900 kr

Vi har lagerbilar för snabb leverans!

Audi Q2, 35 TFSI Proline. Bränsleförbrukning blandad körning 6,5–5,8 l/100 km, CO2 -utsläpp 149–133 g/km. Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2020). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är
extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

Audi A3 Sedan.

Privatleasing från:

2.795 kr/mån

Vi har lagerbilar för snabb leverans!

Pris från: ca

Utrustad med bl.a. » Sportsäten » Audi Smartphone interface » 16" aluminiumfälgar » Farthållare
» 4-vägs svankstöd » Automatisk 2-zons klimatanläggning » Multifunktionsratt i läder.

286.000 kr

Audi A3 Sedan, 35 TFSI 150 hk Proline. Bränsleförbrukning blandad körning 6,0– 5,7 l/100 km, CO2 -utsläpp 137–130 g/km. Miljöklass Euro 6d TEMP. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2020). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser.
Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

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

Växel
031-393 99 00

Försäljning
031-393 99 20

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

STIKKAN PÅ SPÅRET

En bortglömd pärla i Fräntorp
Här skall du få tips på två områden, som
inte är så kända. Det är säkert tusentals
personer, som passerar det dagligen, på
väg till eller ifrån arbetet. Men helt säkert är det inte så många, som har besökt
det vackra naturområdet runt Fräntorps
egnahem.

J

ag tog mig till Fräntorpsgatan. Därifrån
kunde jag beskåda dagens mål; på ena
sidan Källeberget i öster och Valåsen i
väster; två bergs- o skogspartier som många,
som inte bor i närheten, har en aning om.
Vem skulle kunna hjälpa till med lite
historia och information om denna okända
terräng?
Jo, jag fick tips på ett riktigt ”naturproffs”,
tillika en stor orienteringsprofil i Västsverige
– Lennart Andersson.

– De aktiva föreningarna Sävedalens AIK
och Göteborgs Skidklubb har även arrangerat
tävlingar/träningar här och flera andra göteborgsklubbar har också utnyttjat området,
där det, för att klara av banorna utan misstag,
krävs mycket hög koncentration!
– 2020 och 2021 har Göteborgs Skidklubb
arrangerat Naturpasset i området, vilket innebär att 40 fasta kontroller finns på plats.

Vi tillbringade några timmar tillsammans
i områdena, vilket gav mersmak. Min favorit
efter besöket var utan tvekan Valåsen. Där var
fin natur med härliga mjuka stigar runt berget
och en fin bokskog att vandra i. Jag kommer
gärna tillbaka och njuter av en promenad när
det våras …

• Du nämner Naturpasset då och då. Vad
är det?

– Jo, Naturpasset är där du kan upptäcka
naturen och få motion på köpet. Områdena
och kontrollerna är noga utvalda för att ge dig
en fin naturupplevelse och en lagom utmaning. Kontrollerna sitter vanligtvis ute från
mars till och med oktober månad och kan
besökas när som helst. Förutom rolig hjärnaktivitet får du frisk luft och motion, vilket
bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande.
Du behöver inga förkunskaper. Det enda som
krävs är lite tid, nyfikenhet och vilja. Ett tips
om du vill veta mer om orientering, hitta fler
naturpasskartor m.m: gå in på - orientering.se
- där hittar du massor av bra information.

• Lennart, du som känner till området väl,
berätta lite grand om det!

– Det gör jag gärna. Först kanske jag ska
berätta att gränsen mellan Göteborg och Partille går genom toppen på Källeberget, vilket
syns väldigt tydligt, då man tittar på bebyggelsens gränslinje. Göteborgsdelen av berget
tillhörde tidigare Fräntorps utmarker och den
gamla gården låg först mittemellan de båda
bergen, där Tvärvägen går idag. Senare flyttades gården till ungefär den plats där dagens
Folkets Hus är beläget.
– Daniel Carnegie d.ä. anlade Fräntorpsparken runt gården, som också bjöd på lite
klättring upp på Valåsen till den lilla grottan.
Där hade, på den lilla platån, placerats bord
och soffor så att kaffe m m kunde intas med
en fantastisk utsikt över omgivningarna.
– 1850 började man på allvar med stenhuggning på Valåsen och Källeberget, bl.a. för
att tillgodose behovet av huggen gatsten till
Göteborg, som behövde byta ut den gamla
kullerstensbeläggningen. Den verksamheten
förändrade under ett drygt halvsekel kraftigt,
inte bara naturen på bergen, utan också det
dagliga livet i området.

Välkommen till bokskogen Valåsen, hälsarLennart Andersson – välkänd orienteringsprofil i Västsverige. Infällt i bilden ser du kartan som Lennart varit med om att ta fram.
Foto: Stiga Andersson


• Lennart, berätta lite grand om dig själv.

– Att det varit mycket aktivitet med
stenbrytning i områdena vittnar de många
”skrotsten-platserna” om.
– Öster om gränsen mot Partille hade på
1910-talet Sävedalens Villasamhälle börjat
byggas upp och på 30-talet var det på Göteborgssidan dags för Fräntorps egnahemsområde. Som två kilar delar Fräntorpsbebyggelsen
Källeberget och Valåsen från varandra.
• När började du besöka de två områdena

och hur var känslan att ta sig ut till terrängen?

– Jag flyttade till Sävedalen i början på
90-talet och upptäckte ganska snart de små
skogspartierna, som jag utnyttjade till lugna
promenader eller korta löprundor. Jag blev
mer och mer intresserad av området och såg
dess potential som orienteringsterräng. Där
fanns dels utmanande naturliga terrängformationer, men framförallt den småskurna, sönderbrutna terrängen, som skapats av stenhuggarna ett sekel tidigare. Detta i kombination
med den vackra bokskogen på Valåsen och
nedre delen av Källeberget lockade mig att
göra en orienteringskarta över området.
• Det där med att rita en karta över området låter spännande. Förstod jag rätt att
det finns en sådan idag?

Här och där hittar man stenrester från förr.
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Vilken tur jag hade, som fick tips på denne
sympatiske, kunnige och trivsamme person.

Foto: Stiga Andersson

– Okej, jag har orienterat sedan barnsben,
och som så många andra orienterare är jag
född in i sporten. Har haft de flesta uppdrag
som kan tänkas inom den anrika föreningen
Göteborgs Skidklubbs orienteringssektion.
Jag var bland annat ordförande i drygt 30 år.
– Banläggning har jag sysslat med sedan
20-årsåldern och främst då inom ungdomsbanläggning; något som ligger mig varmt om
hjärtat.
– På senare år är det främst ansvaret för
ungdomsbanorna på 10-mila, 2017 i Lexbybergen som sticker ut.
– Kartritning prövade jag på redan i mitten
av 70-talet, och när digitaliseringen startade
blev det lättare att vara ”hobbyritare”.
– Utöver kartorna över Fräntorpsbergen och Torpa har jag bl.a. ritat en orienteringskarta över Lövön utanför Rörtången och
en sprintorienteringskarta över Oxledsområdet.
– På det tävlingsmässiga området har det
väl inte blivit så många framgångar. Jag har
dock tävlingsorienterat varje år sedan 1962, så
några höjdpunkter finns det ju!

– Det stämmer! Det dröjde dock till början
på 2010-talet, innan jag gjorde slag i saken
och skapade en grov karta över de två bergen.
Samtidigt hade Christer Carlsson, orienterare och sävedalsbo, en likadan tanke. Allt
resulterade i att Christer karterade Källeberget
och jag Valåsen.
– Senare lade jag ihop de två kartorna och
Tack, Lennart, för en trevlig stund tillsamharmoniserade dem med varandra.
mans. Du gav mig, och säkert många läsare,
På bilden kan du se kartan över Fräntorp.
inspiration och motivation att pröva på
I de två områdena finns det hela 40 kontrolorientering i dessa två fina
ler utplacerade idag. Det
PÅ SPÅRET
skogsområden.
gör att det finns två fina
Jag tror att jag prövar
”tävlingsarenor” där du kan med Stig Andersson
– som håller koll på
på Fräntorpskartan inom
tävla mot dig själv.
friluftslivet för oss
kort…
Lennart igen:
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KALLE B ÄCKS TE R RA SSE R

Bli granne med naturen
och busshållplatsen.
Bo nära natur, service och stadspuls
med tillgång till både cykel- och bilpool.
Välkommen till Kallebäcks Terrasser 2021!
Läs mer ställ dig i vår kostnadsfria
bostadskö på kallebacksterrasser.se

Nära dig genom
hela livet.
På din vårdcentral får du trygg kontakt genom hela
livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt
är det oss du först kontaktar.

Du kan enkelt lista dig hos oss genom att logga in på
1177.se med BankID, för en trygg kontakt hela livet.

Närhälsan Björkekärr vårdcentral
Stabbegatan 2 B, 031-345 06 51
narhalsan.se/ bjorkekarrvardcentral

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

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

Närhälsan Torpavallen vårdcentral
Torpavallsgatan 9, 031-747 81 00
narhalsan.se/torpavallenvardcentral

Gör ditt vårdval. Du väljer själv
var du vill lista dig på 1177.se.
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.
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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

Dvärgskäggagam
1 495:-

Undulater
fr. 495:Dvärgpapegoja
fr. 800:-

Vi har
inackordering
av smådjur,
fåglar och
reptiler

Tamråtta
fr. 195:-

Kaniner
fr. 595:-

Dvärghamster
fr. 249:-

STÖRST I STAN PÅ REPTILER

– vi har terrarium och alla tillbehör!

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

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

www.gbgzoo.se

NYHET

BELLA FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

VI KAN FÅTÖLJER

17.580:-

FR.
ORD. PRIS FR. 19.580:-

MÅNGA AV VÅRA POPULÄRA FÅTÖLJER TILL KAMPANJPRIS

NYHET

JETSON FÅTÖLJ

23.990:-

EXKLUSIVT FÖR SVENSKA HEM

LÄCKÖ FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

14.990:-

ORD. PRIS 19.980:-

CLASSIC SOFT CHOCOLATE

KARIN 73 FÅTÖLJ

SCANDINAVIAN GREY, OBEHANDLAD EK, ALUMINIUM/KROM

PARIS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

10% RABATT

CHIC FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

16.980:-

17.990:-

ORD. PRIS 21.690:-

ORD. PRIS 23.990:-

Erbjudandet gäller i tyg Velly, färg Ecru.

GÄLLER T. O. M. 28/3

SCANDINAVIAN GREY, METALL/KROM

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

LÄDER VINTAGE COGNAC ELLER CLASSIC SVART

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

10 - 18
10 - 16
11 - 16

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

TELEFON

0303-24 54 90

Gäller 12/3 - 29/3 2021. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

BETRAKTELESER

När 60-bussen gick till påskbordet
Visst händer det att påsken kommer redan i mars, men även den påsk vi nu står
på tröskeln till med påskafton den tredje
april får anses tidig.
Örgrytekolonins japanska körsbärsträd
vid entrén åt gatan brukar under flertalet
påskar stå i sagolikt rosa blomning, men
det dröjer väl i år tills efter helgen.
Men det blommade rejält här i trägårn den påsk jag hade irländska gäster,
tänkte jag vid min krattning av min lilla
gräsyta häromdan.

Jo, av någon anledning tänkte jag på just
den påsken, då jag häromdan i vårsol men
kyla pysslade på kolonilotten bland gul och
lila krokus och antydan till uppstickande
vassa tulpan- och liljeblad. I regel har vi varit
dussinet vänner samlade i stugan vid påsk-,
pingst- och midsommarafton, men i år liksom i fjol blir det ju ensligt.

60-BUSSEN. Visst gick bussen från Redbergsplatsen förr till Fredriksdal. På Fridkullagatan
Foto: Alice Radomska
var det bara två minuter kvar till ändstationen.

I

rländska gäster, funderade jag. Det var i blom några dagar. Efter en regnig natt med
verkligen blygrå moln in över området på
länge sen och måtte varit på 1990-talet.
påskaftons morgon var blomnyansen ovanligt
Men irländarna var ”bara” det trevmörk, nästan dyster, men prognosen i radion
liga gifta paret Dave och Sarah Rory. Efter
förutsåg uppklarnande och ljus himmel fram
Båtmässan det året hade de blivit kvar flera
på dagen.
veckor i Göteborg. De hyrde en möblerad
I stugan hade jag pyntat med bonader, gula
lägenhet på Svangatan vid Ånäsvägen.
gardiner, påskris, påskliljor i stadig vas på borPåskafton skulle de fira hos mig. Jag hade
det och traditionella påsksaker lite varstans.
beskrivit hur de skulle åka buss 60 från RedMestadels hönor och ägg av porslin eller
bergsplatsen genom ”hela stan” till näst sista
lackad papp. Och vissa var av marsipan! Men
hållplatsen Gröndalsgatan, strax före änd &
också en stor och nästan antik påskhare av
vändstationen Fredrikdal.
porslin, eftersom påskharen hör till irländsk
Jo, 60-bussen från Redbergsplatsen gick på
tradition nästan lika starkt som till tysk.
den tiden behändigt till Fredriksdal, vilket
I legender symboliserar påskharen ”liv
därefter har ändrats så den i stället går till
genom död” och hör ihop med månen.
Masthugget, rätt så onödigt eftersom man
Mångudinnan Eostre, som är orsak till att
från Redbergslid och centrala stan ändå har
påsk på engelska heter
spårvägslinjerna 1 och 3 till
BETRAKTELSER
Easter, har kvinnokropp
den trakten.
av Alice Radomska
med harhuvud. Eller hade,
Det året var påsken så
för ingen tror ju längre på
pass sen att kolonins japan- – författare
henne. Hon är förpassad
ska körsbärsträd redan stått och konstnär
scotch&soda

|

soya

|

a.s.98

|

Mos Mosh

|

ottodaMe

till mytologin. Och i svensk påsktradition har
haren aldrig fått samma uppmärksamhet som
tupparna, hönsen och kycklingarna.
Men det iriska parets färd med 60-bussen
från Redbergsplatsen då? Jo, den blev i sin
enkelhet mycket uppskattad.
Reportermakarna Rory, som den våren
samlade intryck och fakta till en lättsam bok
om Sverige, njöt av den vardagligt kollektiva
färden så som man kanske bör vara turist för
att verkligen göra.
Jag visste från oräkneliga egna turer hur
bussen strävade fram i det höglänta Lunden,
där 60-bussen körs än i dag, fastän slutmålet
nu är ett annat.
En idylliskt placerad fotbollsarena, som
de sade sig ha passerat, var förstås Överåsvallen. Fridfull fastän bostadsområden, en stor
ICA-butik (Ljungs) och den slingrigt backiga
genomfartsgatan Sankt Pauligatan omsluter
den.
|

sixtydays

|

B&G

|

Apropå 60-busen – för av någon anledning
tänkte jag åter på början av dess linjesträckning – så vet väl göteborgare i allmänhet inte
ens att Hogenskildsgatan och dess hållplats
existerar. Inte heller var Puke-, Vävlagare- eller Bielkegatorna ligger, om de inte råkar ha
släkt eller vänner boende där.
Danska Vägen känner alla och inte är väl
Ingeborgsgatan fullständigt okänd. Och vid
Överåsvallen vet en vanlig göteborgare precis
var han/hon befinner sig, i riktning ner åt
Gårda, Ullevi och vidare åt Drottningtorget.
Jag får medge att när Dave och Sarah på
påskaftonen då för något kvartsekel sedan
nämnde Överåsvallen och frågade om dess
ålder, så visste jag inte exakt att den är från
1937. Men jag visste att när folk i andra
världskrigets början och in på 40-talet besökte vallen vid matcher för lite verklighetsflykt från radioapparaternas krigsrapporter,
så betraktades vallen ännu som en nyhet där i
nejden. Detta hade jag hört berättas av äldre
personer.
Överåsvallen har ju också sin lilla ”Snikens
kulle”, där en del herrar kunnat stå utanför
stängslet och se nästan lika bra som om de

sofie schnoor

|

i diG deniM

|

M.fl.

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

Delicious

Va r M t V ä l k o M n a i n !
k
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å
p
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a
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följ oss på instagram & facebook där kan ni se alla nyheter & styleingtips!
Göteborgsvägen 89, Sävedalen • Tis–Fre 11–18 • Lör 10–15 • Tel. 031-26 80 01
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Slash Dot
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betalat, gått in och stått vid räcket. Men
gräsplanen har med tiden bytts mot plastgräs,
vad jag vet.
På tal om äldre personers upplevelser, så
minns ni kanske hur Ulla-Britt Niklasson
(född 1936) berättade för två månader sedan
här i tidningen om uppväxten på Sankt Pauligatan 29 – en gammal kåk med dass på gården, vedeldning under tvättkärl i tvättstugan
och klädstreck för torkning uppe på vinden.
Kåkarna från sent 1800-tal revs under åren
fram till 1955, men Lunden har kvar många
hus som byggdes under 1930- och 40-talen.
Numera ter sig även dessa rätt gamla, fastän
de flesta så klart är invändigt moderniserade
till nutida krav på lägenetsstandard.
Ulla-Britt Niklasson, född Stenberg, skriver
på bloggen Lindelof.nu en del om Lunden i
gamla dar. Där kan läsas även om de på sin
tid välkänt idrottande bröderna Stenberg,
alltså hennes far och farbröder.
Gick 60-bussen före moderna tiders
ändring av linjesträckningen verkligen till
påskbordet i kolonistugan?
Ja, i stort sett. Steg man av vid hållplatsen
Gröndalsgatan uppe i området Fredriksdal, så
gick man därifrån bara trottoaren längs den
slingriga Fredriksdalsgatan ner, runt Örgrytehemmet på nummer 3 och till kolonin just
intill.
Riktigt glupska harar syns allt som oftast på
området. Dessa kan förstås göra skada, inte

Årsstämmor – och
renoveringar av fastigheter under pandemin
Mars är normalt sett de många årsmötenas månad. Många bolag, förbund och
föreningar har rent av inskrivet i stadgarna att årsstämma skall hållas senast
i mars, men i år har situationen varit
annorlunda. Det finns i alla sammanhang
paragrafer som inte är skrivna med tanke
på restriktoner under en pandemi.
Vissa har skjutit sina årsstämmor framför sig
i tiden. Brf Björkekärr hoppas hålla sin uppskjutna stämma den 10 juni på ”vanligt” sätt
med medlemmarna närvarande. Lokal är för
mötet bokad hos Redbergskyrkan på Landerigatan 9 i Bagaregården.
Inget tyder på att risken för smitta blir lägre
den 10 juni än i dag. Kanske snarare tvärtom.
Men visst friskar det upp att somliga i sin
planering vågar bortse från rådande läge och
prognoser och vara förhoppningsfulla. Brf
Björkekärr är en vaken förening som säkerligen uppdaterar inoformationen och har alternativ på lut, vilket kommer att framgå på både
deras egen och HSB:s hemsida.
Brf Björkekärr håller sitt område i skick, satsar i år på modernare porttelefoner och även
på takarbeten i block 8, alltså adresserna Träringen 55-65, med byte av takpapp, läkt och
takpannor. Fönster åtgärdas utvändigt.
Bostadsbranschen rekommenderar att hantverkares arbeten inne i lägenheter minimeras,
begränsas till akuta åtgärder, även om till exempel Bostads AB Poseidon på vissa områden
låter arbetslag på tre, fyra elektriker utföra
långa heldagsarbeten i bostad efter bostad och
är i rörelse mellan lägenheterna. Projektbeskrivning och tidsplan har intressenterna då
tillkännagett.
Riksbyggen är bland de mest ansvarsfulla,
låter i nuläget årsstämmor ske digitalt så långt
som det är möjligt och undviker onödiga intrång i bostäder, även i frågor där arbetskontrakt tecknades med entreprenörer redan för
ett år sedan.
Alice Radomska
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bara käka blommor utan även gnaga bark av
träd, inte minst gullregn och plommonträd.
De lystna hararna kommer från en bitvis
skogsbeväxt sluttning ovanför området. Vore
det bara påskharar gick det an, men de finns i
trakten året runt.
Jag tog en paus, har inte hunnit förbereda
påsken nämnvärt men drack i stugan en varm
kopp kaffe – ur en precis framplockad kopp
med påskkäringsmotiv.
En spårvagn rasslade på Mölndalsvägen.
Biltrafiken på bron åt Skår och Kallebäck var
rätt så gles, inte alls som vid rusning.

Påskharen av porslin finns förstås ännu som
dekoration och ska tas fram ur ett skåp. Men
har han något alls med Örgryte att göra?
Jodå, påskharen dyker upp i Lewis Carrolls
odödliga saga ”Alice i Underlandet”, närmare
bestämt i kapitel 6 för att sedan hålla ett
alldeles tokigt teparty för Alice i kapitel 7.
Och vem översatte boken till svenska, om
inte legendariska Emily Nonnen, sittande på
landeriet Liseberg vid Örgrytevägen år 1870.
Hur blir påskafton i år? Nja, hit kommar
väl ”bara” två kompisar, nämligen finskfödda
dekoratören Kaisa-Martta från Vidkärr och

lastbilsveteranen Rustan från Lundens höjder.
Alltså om vädret blir bra så vi kan sitta ute,
för i stugan vore det svårt att hålla avstånd
hela tiden.
Pääsiäinen, det finska ordet för påsk, syftar
på att man blir fri från fastan och kan njuta
av påskbordets läckerheter. Kaisa-Martta vill
ta med sig någon lammgryta, då lamm är
påskens viktigaste varmrätt, ur finsk synvinkel
sett.
Själv står jag väl då för köttbullar, ägg,
mackor, sill, lite lax och efteråt någonting
tårtaktigt hembakt, med egen konserverad
sylt av fjolårets frukt- och bärskörd.
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TACK ALLA NI SOM STÖTTAR SÄVEHOF!
#viställerupp & Enkronasmatcherna
Adidas – Anna-Karin Svensson - Anna-Lena Nygren – Anne Kekki – Annelie Rådberg - Axelent AB
Bertil Janshed - Bitte & Lasse Sunegård – Björn Brorström - Bo Lundqvist - Bockemossen AB
Boela Konsult AB – Britt Forsell – Britten & Göran Ivarsson - Brükke Consulting AB – Capallo
Caverion Sverige AB – Christian Johansson – City Protection Group – Claes-Göran Cedströmer
Coop Partille - Draft Invest AB – E&L Ernelind – Elisabet & Göran Odén – Elisabeth Sembe - Ella Sköld
Eric Sköld – Eva Andersson - Eva Carlsson & Jan Hansson – Eva-Karin & Ingvar Nilsson
Fagerlin Consulting – Familjen Andersson-Strannerdahl – Familjen Andrén – Familjen Arne & Berit Olsson
Familjen Bjelke-Arrman - Familjen Brandt - Familjen Ernelind - Familjen Follin
Familjen Kjell & Gertie Brandt - Familjen Grönwall - Familjen Gunnérus – Familjen Huss
Familjen Håkan Johansson – Familjem Lööf – Familjen Morkvist - Familjen Orreqvist
Familjen Partik Forsberg – Familjen Qvarfordt - Familjen Samuelsson – Ferroprotect AB - Folkspel
GB Grossisten Göteborg – Glenn Claesson – Göran & Ullabritt Andersson – Hans Mårsjö - Helge Johnsson
Henning Lundström – Henrik Swennergren - Henry Haag – Herman Grönqvist – Hillevi Hellström
Idrott & Reklamfoto AB – Improve – IngMarie & Gunnar Söderberg - ISAB Group - Jan Nordstrand
Janos Welin – Jerry Johansson – Johan William-Olsson – JoHannaGruppen – Jonas & Marie Ahlm
John Scott's Partille - Jojani AB - Katrin & Christian Carlsson – Kent Haglund - Kenth Andersson
Kerstin Gunnarsson - Kristian Huselius – Lars Kjellgren – Lars Sahlen - Lasse Widfeldt – Leif Johnsson
Lena Jansson - Lennart Löfgren – L-G Magnusson – Liam Jackson - Linda Stridh
Lokalpressen Partille/Lerum/Härryda - M & J Andersson – Magnus Börjesson - Magnus Helmvee
Margareta Witting – Maria Krona – Maria Spante - Marianne & Leif Albrechtson - Marie & Stefan Svensson
Marith Hesse – Markus Lund - McDonald´s Partille & Landvetter – Memento Bygg - Mia Olsson
Michael Alsin – Michael Olausson – NBS Security AB - Nestil - Neta Cajstam – Olle & Viola Johansson
Owe Gebäck - P2C – Partille Cup – Partille Golfklubb – Partik Forsberg - Peab Sverige AB – Per Larsson
Per Runström – Per Öberg - Pinscher Media – Pressbyrån Glenn (Transithallen) – PromoSoft - Red Tivoli
Reply Redovisning & Revision – Ronny Johansson - Sandra Krona – SEB Partille - Stadium
Stefan Lundström - Stigs Kakel – Stina Träff - Swedbank Företagsförmedling - Swede Heat - Sven Ahlbin
Sävehof F05 – Sävehof F06 – Sven Särnbratt – Therese Albrechtson - Thomas Bill - Thomas Glasmästeri AB
Thomas Lindström - Thomas Nilsson - Tommy & Anette Tingets – Tor-Arne Aga – Torbjörn Eliasson
Toyota Center Göteborg – Ulf Grimberg – Ulf Robertsson - Örgryte Härlanda Tidning
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3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott
























































Vinnarna meddelas per post.






Lös krysset och skicka in det
senast 15 april till
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
– märk kuvertet ”KORSORDET”
















Du kan fota av sidan och mejla till
annons@ohposten.se
– glöm dock inte namn och adress!






































Jag heter:
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Åke Hammar på Linnégatan 74
i Göteborg
4 Anneli Eesmäe på Strömsgatan 5
i Göteborg
4 Eva Tengwall på Kvarnstensvägen
5 i Sävedalen
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Förra månadens lösning:
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PÅSKERBJUDANDE!
25% RABATT
på våra pepparkakor

Vi har även laddat
butiken med annat
gott inför påsken!
Öppet 08.30-17.00
St. Sigfridsgatan 146
Tel. 031-401 045
www.pepparkaksbageriet.se
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Välkomna!
Erbjudandet gäller 29 mars till 1 april 2021
Örgryte&HärlandaPosten

NR 3 • mars 2021

SkumplaSt

!

Skumplast tillskärs och sömnad utförs efter mått och mall till
kökssoffor, stolar, båt- &husvagn, balkongskydd, bädd/madrasser
och utedynor. Även till restaurang, hotell och kontor.

Vår & Påskfint
i butiken

Butiken följer Svensks Handels
& Folkhälsomyndighetens
riktlinje: max 5 kunder

Freja Blommor

– för alla blomstrande tillfällen

Redbergsvägen 7, Göteborg • Tel: 031-25 86 80 • frejablommor.se

Madrass Ex 80x198x13 ���������������������������1 335:Markisväv Flera kvaliteter ���������������������� fr 149:Konstläder/Galon Jättesortering!������������ fr 169:Vaxduk Runda & metervara ������������������������ fr 69:Plastmattor Svenska, ex 70x150 ����������������� 895:-

GALANT PLAST
Odinsplatsen 2, Göteborg
Vard. 9-18 | Lörd 10-14

Tel. 031-15 28 16
www.galantplast.se

Köper – Säljer – renoverar Mattor

Före fransning

efter
fransning

”Bästa mattaffären!”

Halva
priset
efter RUTavdrag!

Vi utför hantverksuppdrag
och tar hand om din trädgård!
FIXAR ALTANEN • BYGGER • TVÄTTAR • OLJAR
MÅLAR OM HUSET IN & UTVÄNDIGT • BESKÄR TRÄD, HÄCKAR & BUSKAR
GRÄSKLIPPNING • BEVATTNAR • PLANTERAR & RENSAR OGRÄS
FORSLAR BORT AVFALL & SKRÄP TILL TIPPEN

Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
NR 3 • mars 2021

Örgryte&HärlandaPosten

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

Oron stiger för inflation och ränta
– håll koll på hur din bostadsekonomi påverkas
Efter lång tids frånvaro återvänder nu en
oro för att inflationen och räntorna ska
stiga. Fokus riktas framförallt mot USA
men även svensk ekonomi påverkas.
Utvecklingen är en viktig påminnelse om
att ekonomin är dynamisk och att vi inte
kan räkna med superlåga räntor för evigt.

D

e senaste åren har de ekonomiska
förhållandena varit gynnsamma för
bostadsmarknaden. Låga räntor,
hög sysselsättning och en bra utveckling av
hushållens disponibla inkomster har gjort
att omsättningen på bostadsmarknaden har
varit hög och priserna klättrat uppåt. Även
aktiemarknaden har med kortare undantag
gått starkt de senaste åren. Men så slog pandemin till i början av 2020 och försämrade
de realekonomiska förhållandena dramatiskt.
Arbetslösheten steg, tillväxten försvann och
regeringar över hela världen var tvungna att
satsa stora pengar för att hålla igång företag,
hushåll och hela länder. Det såg dystert ut.
Men det visade sig snart att de så kallade
tillgångspriserna, dit bostads- och aktiepriser
räknas, inte bara fortsatte att stiga, de snarast
accelererade. Visserligen dök aktiemarknaden

dramatiskt i mars men återhämtningen under
resten av året var urstark. Bostadsmarknaden
hade knappt någon nedgång alls utan präglades av hög omsättning, stor efterfrågan och
stigande priser under nästan hela året. Det
visade sig att även om pandemin är hemsk
ur ett hälsoperspektiv och dålig för makroekonomin, så skapades samtidigt en ekonomisk miljö som var rena växthuset för vissa
tillgångar. Centralbankerna sänker räntor och
trycker pengar. Regeringar öser ut stimulansprogram till företag och hushåll för att hålla
igång ekonomin och hålla liv i företagen.
Kombinationen av att det kostar väldigt lite
att låna pengar att man heller inte får någon
avkastning på ett räntesparande, gör att massor av investeringar har gått till aktier och
bostäder vilket drivit upp priser och kurser.

900 miljarder dollar. Och även om det är den
typen av program som hittills lyft aktiekurserna och stärkt marknaderna,
är det nu en källa till oro. Dels
för att det innebär att den
skuldsatta amerikanska
staten måste låna ännu
mer för att betala
för paketet. Då kan
investerarna behöva
erbjudas högre ränta
för att vilja låna ut de
enorma beloppen. Och
dels för att det finns en risk
att pengarna kommer lite för
sent, när krisen ändå är på väg att
gå över. Då finns en risk att stimulanserna
skapar högre inflation, vilket i sin tur kan
tvinga den amerikanska centralbanken att
höja räntan.

Men nu verkar något vara på väg att hända.
Den senaste tiden har aktiekurserna svajat
På bara ett par månader har den amerioch på finansmarknaden har en oro för inflation och stigande räntor börjat spridas. Fokus kanska 10-åriga räntan stigit från 1 till 1,5
procent vilket är snabbare
riktas än så länge mot USA.
än analytiker räknat med.
Där planerar man ytterligare EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
Också den svenska räntan
ett gigantiskt ekonomiskt
har vänt uppåt, om än
återhämtningsprogram, den – kontorschef
på lägre nivåer. Det har
här gången på svindlande 1 på SEB i Örgryte

fått aktiemarknaderna att darra till (eftersom
stigande ränta oftast är dåligt för aktiemarknaden) och många frågar
sig hur snabbt och hur långt
räntan ska stiga. Och för
alla svenska bostadsägare
med lån är det en viktig
påminnelse om att
räntorna inte kommer
att vara låga för alltid.
I första hand är det
de långa räntorna, och i
förlängningen de bundna
boräntorna, som stiger.
De rörliga boräntorna är mer
beroende av Riksbankens reporänta och
den tror vi kommer att hållas låg ett tag till.
Den ovanliga situation vi haft på senare tid,
med bundna boräntor som till och med varit
lägre än de rörliga, är därmed förmodligen på
väg att ta slut. Det innebär att det är dags att
binda åtminstone delar av räntan för den som
idag bara har rörlig ränta på sina bolån, men
som vill sprida sina ränterisker framöver. Det
kan visa sig vara en bra försäkring nu när vi
åter påminns om att ekonomin inte är statisk
utan både dynamisk och svårförutsägbar.

KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Örgryte pastorat
4 Välkommen att ta del av gudstjänster, musik och gemenskap digitalt. Du är också välkommen in i våra öppna kyrkor för
en stunds stillhet och värme.
4 Uppdaterade tider, mer om digitala grupper hittar du på vår
webb: www.svenskakyrkan.se/orgryte
Björkekärrs församling
4 Björkekärrs kyrka öppen sön 12–14 och när välkommenflaggan står ute.
4 Digitalt: Vi sänder på www.youtube.com/bjorkekarrskyrka. Livesänd gudstjänst söndagar kl 10.30 och Söndagsklubben för barn.
4 Digitala gudstjänster i påsk: To 1/4 Skärtorsdagsmässa kl
19, Pehr Vitalis, Linda Payerl. Möjlighet till enskild nattvard kl
17-19. Fr 2/4 Långfredagsgudstjänst kl 10.30, Ragnar Olinder, Linda Payerl. Möjlighet till förbön och enskild andakt kl 1214. Sö 4/4 Påskdagsgudstjänst kl 10.30, Martin Lindh, Linda
Payerl. Kristusrop och utdelning av blommor utanför kyrkan kl
12. Må 5/4 Annandagsgudstjänst kl 10.30, Pehr Vitalis, Linda
Payerl. Möjlighet till enskild andakt kl 12-14.
Härlanda församling
4 Härlanda kyrka öppen mån-fre 9-16 och sön 10-16 samt
påskafton kl 10-16. I kyrkan finns påskbord, påskpåsar för
barn och vuxna och utanför kyrkan kan du gå en påskvandring
med stationer. Morgonbön mån-tor kl 9. Passionsandakter

mån-tor kl 13 under stilla veckan. Observera max antal besökare. Emmausgudstjänst utomhus på Annandag påsk med
vandring runt Härlanda kyrka. Max 8 deltagare, anmälan krävs.
Läs mer på webben.
4 Digitalt: Vi sänder på www.facebook.com/harlanda.forsamling: Körfasta! lördagar i fastan kl 18, gudstjänst söndagar
kl 11 m.m. Grupper på zoom finns, läs mer på webben.
4 Digitala gudstjänster i påsk: To 1/4: Musikandakt för barn
kl 14, Malin Boqvist. Skärtorsdagsmässa kl 18.30, VT Carlheim m.fl. Fr 2/4: Långfredagsgudstjänst kl 11 Josefine Rubenson, Martin Lindblad, David Molin m.fl. Sö 4/4: Påskdagsgudstjänst kl 11 Eva Gripenby, VT Carlheim, David Molin m.fl.

Sankt Pauli församling
4 Sankt Pauli kyrka öppen ons 13-17 och tor 13-17, dessutom långfredag 12.30-17.30, påskdagen 14-17.30 och annandagpåsk 14-16. I kyrkan finns påskscener och påskpyssel
att ta del av.
4 Digitalt: Vi direktsänder på www.sanktpauli.se, i närradion
94,9 MHz och på Youtube. Högmässa söndag kl 11 med kyrkkaffe på zoom. Lunchmusik med middagsbön onsdagar kl 12.
Fler digitala grupper finns, läs mer på webben.
4 Direktsända gudstjänster och musik i påsk: 23-31/3 Passionsandakt kl 18.30. To 1/4: Skärtorsdagsmässa kl 18.30,
Daniel Bennsten m.fl. Fr 2/4 Långfredagsgudstjänst kl 11,
Björn Larsson m.fl. Musikgudstjänst kl 18: Vid Jesu grav –
Långfredagsmusik med Stabat Mater av Vivaldi. Sjöströmska

kvartetten, Lars Ingemar Storm, Nóra Johansson Abaffy. Sö
4/4: Påskdagshögmässa kl 11, Björn Nilsson. Musikgudstjänst
kl 18: Tro inte att Jesus är borta, tro inte att Jesus är död!
Brasskvintett ur Frälsningsarmén Hisingskåren, Mikael Holmlund. Må 5/4: Högmässa på Annandag påsk, Daniel Bennsten.

Örgryte församling
4 Skårs kyrka öppen ons 12-16 och sön 12-15, samt långfredag och annandag påsk 12-15.
4 Örgryte gamla kyrka öppen tors 14.30-16 (ej skärtorsdag).
4 Örgryte nya kyrka öppen sön 12-15 och långfredag 12-15.
4 Digitalt: Vi sänder på www.facebook.com/orgryteforsamling. Livesänd gudstjänst från någon av kyrkorna söndag kl 11
och reflexmässa torsdag kl 18. Fler digitala grupper finns, läs
mer på webben.
4 Digitala gudstjänster och musik i påsk: Må-on Passionsgudstjänster kl 19. To 1/4 Skärtorsdagsmässa från Skårs
kyrka kl 19, Amanda Cardmarker, Stina Persson. Möjlighet
till förlängt nattvardsfirande i kyrkan efter sändningen. Fr 2/4
Långfredagsgudstjänst från Skårs kyrka kl 11, Katarzyna
Warawko, Claes-Göran Lundgren. Långfredagsmusik Stabat
Mater av Pergolesi kl 19 från Örgryte nya kyrka Amanda Lodding och Sally Svensson, sång. Erland Hildén, piano och orgel.
Sö 4/4 Påskmässa från Örgryte nya kyrka kl 11, Jonathan
Andersson, Erland Hildén. Må 5/4 Pilgrimsvandring med Emmausgudstjänst utomhus, från Skårs kyrka kl 11. Begränsat
antal deltagare, anmälan krävs.

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

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

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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Öppna kyrkor i påsk!
Passa på att besöka någon av våra sex kyrkor i påsk. Här kan
du ta sitta ner en stund i stillhet och uppleva påskens berättelse genom våra påskbord. Här finns pyssel för barn och
kanske också för vuxna! I Björkekärrs kyrka pågår för närvarande renovering med begränsade öppettider - men du är
välkommen in när Välkommenflaggan står ute!

Vandra i vårluften
På palmsöndag 28 mars kl 12-15 kan du gå poängpromenaden
LIvsloppet i Örgryte till förmån för Act Svenska kyrkan. Köp
ett tipskort för 20 kr. Det finns en kortare och en längre runda
och frågor för både barn och vuxna.

”

Ängeln sa till kvinnorna:
Var inte rädda. Jag vet
att ni söker efter Jesus
som blev korsfäst. Han
är inte här, han har
uppstått så som han sa.

Pyssla påsken tillsammans!
Låt barnen göra en loppa, lek och läs
tillsammans om påsktiden. Du hittar
mallen som en pdf på vår webb och kan
skriva ut den. Hör
av dig om du vill ha
mallen hemskickad
istället!

På annandag påsk finns också möjlighet att gå pilgrimsvandring med begränsat antal deltagare, anmälan krävs.
Du kan vandra i pastoratet på egen hand med hjälp av vår
karta med qr-koder där du får lära dig mer om kyrkorna längs
vägen. Kontakta oss så skickar vi en karta!
Läs mer om vandringarna på webben.

Påskens gudstjänster på skärmen
Även denna påsk får vi delta i gudstjänsten genom skärmen,
men vi hoppas så klart kunna mötas också i kyrkan så småningom. Alla våra fyra församlingar sänder live på Facebook
eller Youtube hela påsken. Det finns också musik att ta del
av digitalt. Läs mer under Kyrkfönstret och på webben

3 tips till dig som är ung

FASTEAKTIONEN 2021

Slutar du gymnasiet och funderar på vad du ska göra i höst?
Visste du att du som är 18-25 år kan göra ett praktikår i en
församling i Svenska kyrkan? Den 15 april är sista anmälningsdag att anmäla intresse till Ung Resurs. I Händer ute 27
mars kan du läsa mer om att vara Ung Resurs. Anmäl dig på
 ungresurs.nu.

UNDER SAMMA
HIMMEL

Nätvandrar

Känns livet tungt med restriktioner och framtidsutsikter?
Har du det jobbigt hemma eller i skolan? Nu finns Nätvandrarchatten för dig som är ca 12-25 år. Här kan du prata med
en trygg vuxen om precis vad du vill. Den som lyssnar är
anställd i Svenska kyrkan och har tystnadsplikt.
 svenskakyrkan.se/natvandrarchatten

CHATTEN

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Du som är född 2006 eller tidigare och som inte är konfirmerad har nu chansen att hänga med på ett riktigt
konfaäventyr! I sommar åker en grupp iväg till jämtländska
fjällen med vandring, bad i Ristafallet, paddling m.m. på programmet. Det finns platser kvar, läs mer och anmäl på
 svenskakyrkan.se/orgryte/konfirmation

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

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Foto: Gio Bartlett/Unsplash

Tidningen Händer är
ute 27-28 mars!
Hör gärna av dig till
oss om du inte får den!

Nätvandrarchatten är till för dig
mellan ungefär 12 och 25 år.

Här får du prata om precis vad du behöver och
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om
något som känns svårt och jobbigt för dig. De som
chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan.
Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

telefon 031-731 80 40
e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb svenskakyrkan.se/orgryte
svenskakyrkan.se/natvandrarchatten
pastorsexpeditionen:
herrgårdsgatan 2, öppet mån-fre 09.00-12.00

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

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Ge dig själv en present
– unna dig en fotbehandling
hos mig!
Välkommen att
boka tid för fotvård.
Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

Örgryte&Härlanda
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Fröken Rut Städ

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

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

RÄTTELSE

annons@ohposten.se

JOBB SÖKES

4 Hoppsan! I vår faktaruta i förra numret påstod vi att F O
Peterson & Söner Byggnads AB byggde Oscar Fredriks
kyrka mellan åren 1889 och 1993. Fullt så lång tid tog den
alltså inte att bygga. Rätt årtal ska vara 1889–1893.
ÖHP

4 Allt i alla jobb, hemtjänst,
städ eller butik.

Tel: 031-25 77 43

www.missingpeople.se

7 000-8 000 personer anmäls försvunna varje år
200-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte

VI
GER
INTE
UPP!
MISSING PEOPLE SWEDEN

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

INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

Stöd Missing People Sweden genom att swisha din gåva till

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

123-691 95 00

Ovissheten är det värsta någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son
eller dotter är spårlöst borta och inga svar finns.

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
skallgångar när personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det
svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
mest sökte efter kroppar i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillsammans med polisen, för att rädda liv.

s

GÖ KOM
R
VÅRT ARBETE BERÖR
DI IN O
7-8000 personer anmäls försvunna varje år
G
VÅ CH
2-300 försvunna kräver sökinsats
RF
20-30 hittas inte!
IN
!

– boka online eller ring!

Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15

!

37

VI GER INTE UPP!
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!

www.primartandvarden.se

tandvarden.se
Vi bjuder dig 25-29 år som inte
varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS
UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

SALONG

ErbjudandE

399:-

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

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15
www.primartandvarden.se
22

LILLKULLE 24

EN ORGANISATION I BEHOV AV PENGAR
Material för patrullerna
2. Material för
akutgrupperna (fordon m.m.)
Klippning
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
pensionär/student
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
5. Specialutbildningar,
spårning, suicide, informationstrackning
m.m.
Permanent
fr

200:399:fr 299:-

Färgning
TACK FÖR
ATTVäldigt
DU ÄR MED
RÄDDAR
LIV!
Jag är
nogaOCH
i dessa
coVidtider,
anVänder alltid munsKydd ocH, som
Vanligt, äVen HembesöK om ni önsKar.

Fri parkering

MÅNADENS ROS
Skicka in din ros till
annons@ohposten.se

Varmt välkomna!

Ett stort tack till Mattias (fastighetsskötare på
Lillkullegatan 24 | Göteborg
Tel: 031-40 61 20
Lefflersgatan, Poseidon.)
Mittemot EkmanskaMISSING
vårdcentralen
306069
PEOPLE SWEDEN 0707-65
- Tfn: 031-760 90
- www.missingpeople.se
från Glenn & Madeleine,
Öppettider: Mån 13-19 | Tis-Fre
9.30-18
|
Lör
10-15
FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00
Lefflersgatan 4 A.

Örgryte&HärlandaPosten
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PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

Under vinjetten på gång kan just din förening tala om vad som står på programmet.
E-posta till annons@ohposten. se. Och du,
på det här sättet kostar det inget!
Tänk på att pågående Coronapandemi kan
stöka till det i de scheman vi presenterar
här så det kan vara värt att kolla så att
verksamheten verkligen är igång.

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.
Kontakta Hans Westberg på 84 24 52
eller kom som du är!
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

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se

för spel. Finns på Lådämnesgatan i parken.
4 På grund av Coronan har vi inget program,
men så fort det sker en förändring hör vi av
oss.
4 Har ni frågor om detta ring
Ann-Christin Lundblad: 0737 34 57 11

Nu till våren släpper vi ut våra allra bästa
sommardäck på grönbete.

SPF Seniorerna Örgryte
Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 4
4 Årsmötet genomförs ”per capsulam” den 7
april. Detta innebär poströstning. Vi planerar
för ett möte tillsammans den 12 maj med
folkhälsan som tema. Plats: Redbergskyrkan.
Tills vi kan träffas igen fortsätter vi att promenera tillsammans. Mer information på vår
hemsida spfseniorerna.se/orgryte om detta
och mycket mera. Ring för mer information
till Linda Frank tel: 073-501 60 04 eller mejl
linda.m.frank@outlook.se.

MIK-Knuten
Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten

Örgryte-Härlandas Träffpunkter

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor.
Info Erik Jones 0704-78 50 36
SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR
4 Kontakta dina vänner och gå spela boule
på vår boulebana som är öppen hela dagarna

Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25
OBS! På gund av coronapandemin är
programmen osäkra – kolla gärna först!

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

Sofiagatan 6

Däcksläpp!

Hon
& Han

Kom in till oss så ser vi till att du
har de bästa däcken när du ska
ta en tur ut i vår herres hage!

Däckteam Göteborg / Jojjens Däckservice AB
Artillerig. 29 • 031-253496 • mån- tors 7-17 • fre 7-16
info@jojjens.se • www.jojjens.se

vet vilka däck du behöver

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

ALLTID BILLIGT
ende! – ALLTID BRA

0

Här
finns
gott
om Pplatser!

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!

Tel: 031-84 74 76

Påsktallrik / buffé

Närhälsan Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg
narhalsan.se/
olskrokenvardcentral
DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se
NR 3 • mars 2021

- 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

Vaccinera dej hos
Närhälsan
Olskroken
Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
– din kompletta
Gamlestadsvägen 4. B15
Vaccinationscentral
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

p
p
/
:
0
4
1

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

Den 15 april byt
Västra Götaland

Tack för ditt förtroende!
Öppet hela
påsken:
Påskens
öppettider:
Skärtorsdag
7.30-18.00• •Långfredag
Långfredag 10.00-16.00
9.00-16.00
Skärtorsdag
7.30-18.00
10.00-16.00• •Påskafton
Påskafton
9.00-16.00
Påskdagen 10.00-16.00 • Annandag påsk 10.00-16.00
Påskdagen och Annandag Påsk har vi stängt

Örgryte&HärlandaPosten
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DAGS FÖR SERVICE
ELLER NY CYKEL?
Vi har Nishiki cyklar färdiga att levereras
och verkstaden är rustad för säsongen.
Alla Nishikis modeller hittar du på nishiki.se
Vid köp av servicepaket med tvätt (900:-), ingår skifte av
beﬁntliga sommardäck fram till 30 april 2021 (värde 300:-)
Vi reserverar oss för slutförsäljning

Nishiki SLA elcykel

Nishiki Allroad Gravel

27.995:-

14.695:Nishiki 601 svart

11.495:Nishiki SLE elcykel

Nishiki SLD svart

Återförsäljare av

Följ oss på
Facebook!

BUTIK • VERKSTAD • CYKELUTHYRNING

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

Med reservation för tryckfel och ev. slutförsäljning.

28.995:-

11.495:-

