
Vårnytt!

Danska Vägen 76, Tel: 031 - 25 42 45
www.optikercarlberg.se

Öppet mån-fre 10-18

*Erbjudandet gäller endast vid köp av 2 par glasögon från Zeiss.
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. 

Köp kompletta glasögon med 
Zeissglas & få 2:a paret till

halva priset.*Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

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

www.primartandvarden.se

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE: 399:-
Vid första undersökningen mot denna voucher

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg
Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Välkommen att boka en tid!

www.tandvardsgruppen.org

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •
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sveriges 
bästa träning

PROVA
1 VECKA
GRATIS

Kaggeledstorget 2 | 416 74 Göteborg | Tel. 031-25 88 48 | Vard 10-19 • Lör 10-16 • Sön 11-16 | www.gbgzoo.se

GÖTEBORGS ZOOLOGISKAGÖTEBORGS ZOOLOGISKA
ZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOO

Vi har hamstrar, fåglar, reptiler, råttor och massor av levande djur!

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 4 l april 2021

Örgryte&Härlanda
POSTEN

Apoteksgruppen  |  Munkebäcks torg  |  Tel. 031-19 24 70
Mån-Fre kl. 08-19  •  Lör kl. 10-14 • Sön kl. 11-15

apoteksgruppen.se

Nu har vi öppet
även på söndagar!

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

Glayol
Salong

Nu också brudhåruppsättning och makeup!
Boka tid för slingor eller färgning, så bjuder vi på klippning

eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

FÄ R G |  SL I N G O R |  PE R M A N E N T |  HÅ L I  Ö R A/NÄ S A
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Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:

Aqua Dental på Redbergsvägen
13A i Olskroken • ICA Kvantum

Munkebäck • ICA Stabbetorget •
Coop Nära på Trätorget • Lejonet

& Björnen på Danska vägen •
ICA Supermarket Olskroken • Lidl
Olskroken • Kulturhuset Kåken •

Biblioteket Kåken • Coop Friggaga-
tan • Active Wellnes • Handelsban-

ken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på

Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se

www.ohposten.se

Örgryte
Härlanda

annons@ohposten.se

STÖTTAdin lokalahandlare

Tryckeri AB

Efter en del letande hittade Frieda och Hen-
rik till slut lokalen för att uppfylla sin dröm 
om en egen veterinärklinik. På Hogenskilds-
gatan 6 i Lunden öppnade Din Veterinär i 
januari, en privatägd smådjursklinik med 
fokus på hund och katt. 

En känsla av lugn infinner sig i entrén och rum-
met minner inte alls om en vårdinrättning, utan 
snarare som ett spa eller salong. Lugnande musik 
spelas lågt och miljön är avskalad men atmosfären 
varm med milt ljus och dova organiska färger som 
grönt och brunt på väggar och inredning. Längst 
in är en receptionsdisk där en sköterska oftast tar 
emot. 

Utmed två väggar i varsin ände av rummet 
finns sittplatser, det är väntrummen. 

– Ena delen är avsedd för hundägare och den 
andra delen för kattägare, för att inte djuren ska 
stressas i onödan, säger Frieda Dalin, veterinär och 
delägare i kliniken Din Veterinär som hon startat 
tillsammans med sin sambo Henrik Hansson. 
Efter mycket arbete med att förbereda lokalen, 
kunde de öppna den i januari i år och sedan dess 
har det rullat på överraskande bra. De valde att 
satsa stort med en gång på så sätt att de investerat 
i utrustning och utrymme för att kunna bedriva 
avancerad djursjukvård som innefattar allt från 
provtagning, röntgen och kirurgi med narkos. 

– Vi kan hjälpa till med det mesta här och jag 
har hunnit bygga upp mycket erfarenhet och kun-
skap från mina år som anställd, säger Frieda. Hon 
har jobbat både på djursjukhus och som distrikts-
veterinär, hon jobbade mycket med att behandla 
och göra hältutredningar på hästar men valde se-
dan att rikta in sig mer på hund och katt, vilket är 
de djur hon tar emot numera på kliniken. 

– Det är mycket man måste kunna som veteri-
när och det är en anledning till att jag nu försö-
ker fokusera på hund och katt. Ska man lägga till 
andra djurslag så blir det ännu mer komplext om 
man ska ge bra vård, säger Frieda. Några av hen-
nes favoriter är att jobba med kirurgi och tänder. 
Just kirurgi tycker Frieda är givande för att det är 
så påtagligt att man botar något, till exempel att 
ta ut en sten som ett djur har svalt. Nu håller de 
på för fullt och installerar utrustning för tandåt-
gärder för att kunna erbjuda ännu bättre sådana. 

– Det var alltid självklart att jag skulle bli ve-
terinär, säger Frieda som under uppväxten hade 
ett stort hästintresse. Att komma in på veterinär-
utbildningen kräver högsta betyg samt lite tur 
då vissa platser lottas och det finns bara en enda 
utbildning i Sverige, vid Sveriges lantbruksuni-
versitet SLU i Uppsala. Friedas målmedvetenhet 
gav henne en plats på första försöket och sedan 
sin utbildning har hon hunnit jobba i åtta år som 
veterinär. Under studietiden på SLU träffade hon 
Henrik som pluggade till ekonomagronom. Hen-
rik är från Östergötland och växte upp på landet 
med mycket djur runt sig och hade också han ett 
stort intresse för hästsport. Idag jobbar han som 
ekonom inom båtbranschen och hjälper Frieda 
med kliniken vid sidan av. 

– För mig är det skönt att vi är två och att 
Henrik då är bra på de bitarna som jag inte är så 
bra på. När det gäller ekonomi och diskussioner 
med banken, inköp och liknande. Dessutom bi-
drar han med ett annat perspektiv än om jag hade 
drivit kliniken med en annan veterinär. Det kan 
vara svårt att se kundens sida, när man har jobbat 
länge som jag, säger Frieda.

– Man tar ju med sig allt som funkar på sina 

gamla arbetsplatser, hur kan man ta med sig den 
här kundnöjdheten till veterinärsammanhanget, 
resonerar Henrik som har en del erfarenhet av 
kundservice i andra branscher. Förutom båtar så 
har han jobbat med vindkraft och lantbruksma-
skiner. 

– Det är fantastiskt kul att få vara med och 
starta nåt nytt och lära sig en ny typ av verksam-
het. Det är mycket beslut och val som ska göras 
längs vägen som man aldrig gjort förut, säger han. 

Att starta eget var ett beslut som växte fram för 
Frieda efter att ha varit anställd i sju år. Hon hade 
kommit till en punkt där det var dags att göra 
nånting nytt och då var en egen klinik det som 
lockade mest. 

– Jag ville liksom testa att forma en klinik så 
som jag själv ville ha den. Om man är anställd så 
får man alltid anpassa sig och även om mina ar-
betsplatser varit jättebra, så blir det aldrig samma 
sak som att ha sitt eget. 

Hon visar vidare in i kliniken, där finns flera 
rum, bland annat ett för röntgen och en opera-
tionssal med operationsbord. Längst in finns ett 
rum med burar där djur kan ligga och ta igen sig 
efter en operation till exempel. För det mesta får 
djuren åka hem samma dag. Ett av rummen vet-
ter ut mot baksidan och där finns en dörr som 
kan användas som in och utgång om djuret bär på 
någon smitta eller djurägaren av andra skäl inte 
vill möta folk i väntrummet. Kanske vid avliv-
ning eller andra känsliga situationer. Nu under 
pandemin kommer bakdörren också väl till pass 
för att undvika att djurägare möts alltför många 
i väntrummet. 

Just nu är de tre som jobbar på kliniken, förut-

om Frieda själv så har hon anställt en djurvårdare 
och en legitimerad djursjuksköterska. Ibland tar 
hon in en veterinär på konsultbasis som hjälp vid 
större operationer till exempel. 

– Drömmen hade varit att så småningom vara 
en veterinär till här, man har ett stort utbyte av 
varandra när man kör fast i svåra fall och också 
att man kan dela information och åka på kurser 
tillsammans, säger Frieda. 

Inriktningen på hund och katt innebär att 
möta en mängd olika sjukdomar och fall, det är 
allt från öronproblem, hudproblem, mag-tarm-
problem, livmoderinflammationer, hundar som 
ätit föremål som fastnat i tarmen, ögonskador, 
sårskador, hundslagsmål, kejsarsnitt och förloss-
ningskomplikationer. Sen är det mycket vaccine-
ring och kastrering. Svårast är avlivning. 

– Jag tror aldrig man vänjer sig vid avlivning, 
det är ett moment man vill göra så bra som möj-
ligt och det är viktigt att det går bra till för att det 
inte ska bli alltför traumatiskt för djurägaren, men 
det kommer alltid vara tufft och väldigt känsligt, 
tycker Frieda. 

Frieda och Henrik bor i Sävedalen men har bott 
i Lunden tidigare och upplever att kliniken tagits 
emot väl i området. De har fått många lokala kun-
der som också rekommenderat kliniken vidare. 

– Många tycker det är väldigt roligt att det 
händer nåt i området och våra patienters djurä-
gare har bidragit till att sprida information om oss 
och det är vi tacksamma för. 

Din Veterinär ligger på Hogenskildsgatan 6.

Jennifer Hajdic

NYSTARTAT. 
Frieda Dalin 
och Henrik 
Hansson 
driver den nya 
veterinärkli-
niken på Ho-
genskildsga-
tan i Lunden 
tillsammans.

Sköterskan Li och veterinären Frieda ska vaccinera katten Hjalmar. Han ser la så där lagom nöjd 
ut…

Kliniken med extra
fokus på hund och katt
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 Frölunda Torg  | Olskroken  JOHANSSONS.SE/RIEKER

Handla RIEKER för sköna promenader!

699.-

699.-

749.-

Snygg sneaker med  
dragkedja & snörning

Bekväm sko med memosoft-sula.

Lätt och skön textilsko med  
memosoft-sula.

JOHANSSONS.SE/RIEKER  

Handla online 
på

johanssons.se

Handla dem säkert ONLINE eller i någon  
av våra välsorterade RIEKER-Shoppar  

på Frölunda Torg och i Olskroken.

Visa upp annonsen i butik och  

få 20% rabatt* på RIEKER. 

*Erbjudandet gäller ord.priser t.o.m. 16/5 i butikerna 
på Frölunda Torg och i Olskroken.  

Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Kungsportsavenyen 18   Göteborg   031-18 22 00   goteborg@sothebysrealty.se   www.skeppsholmen.se

Varmt välkommen att kontakta mig. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@sothebysrealty.se.

Rekordefterfrågan på hus i Örgryte
Efterfrågan på hus i Örgryte har under vintern och våren ökat dramatiskt. Eftersom utbudet varit begränsat har även priserna stigit till nya 
rekordnivåer. Jag har daglig kontakt med kapitalstarka intressenter, såväl inhemska som utlandsboende, som vill flytta till Örgryte och som 

står köpklara när rätt hus presenteras för dem.
 

Jag har personligen 15 års erfarenhet av försäljningar av hus i Örgryte och kan erbjuda mina kunder branschens starkaste marknadsföring. 
Förutom att vi visar upp våra bostäder online såväl i Sverige som utomlands, annonserar vi till skillnad från de flesta andra mäklare i tryckta 
medier såsom GP, Di och SvD. Vi visar även bostäderna i våra mycket starka sociala mediekonton. Allt detta i kombination med vårt upp- 
arbetade kundregister och starka varumärke ger den som överväger att sälja sin bostad, de allra bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Redbergsgårdens Blommor

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

59:-/st
Blanda två för 100:-

Varmt välkomna till oss!
(Vi har nästan alltid kassa på utsidan)

Nu har vi fått in sommarblommorna!

Lobelia,
Snöfl inga,
Petunia,

Tvillingsporre
m.m.

Pelargonier

Fr. 59:-
Blanda två för 100:-

Utomhusgrupper

Fr. 150:-
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

Vi har garage- &  
p-platser i Lunden  
och Olskroken.

Från
875 kr
inkl. moms

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Våren har väl anlänt nu och då bjuder 
ÖHP:s skrattprofessor på lite goa skratt 
som kan lätta upp stämningen ännu mer.

Liseberg skall inleda säsongen med att öppna 
en promenadpark:

– Ja, då kan man GÅ på Liseberg!
HHH

900 miljarder är mycket pengar: Kostnaderna 
för höghastighetsbanorna kommer att SKE-
NA iväg SPÅR Trafikverket!

HHH

Jag hade fått tid på Vårdcentralen för vaccina-
tion, men när jag kom dit då stack sköterskan!

HHH

Elitserien i ishockey: För Frölunda var det först 
SLUTSPELET men sedan SLUTSPELAT!

HHH

Inför deklarationen:
– Får du tillbaks på skatten?
– Ja, om MIN SKATT MINSKAT!

Min hustru är så vacker att hon riskerar att 
bli SKÖNS-taxerad!

Man får ingen hjälp med deklarationen.
– Nej, det heter ju SJÄLV-deklaration!

När man deklarerar känner man sej upp-
skattad!

HHH

Inför våren i trädgården:
Reklam från handelsträdgården: KÖP 

SÄLG!
– Hur stor rabatt får jag  om jag köper 100  

blomsterlökar?
– Det beror på hur tätt Du sätter dom!

HHH

– Får jag göra RUT-avdrag vid fönsterputs-
ning?

HHH

– Kan jag gå ensam från Avenyen till Järntor-
get?

– Ja, om du går ALLÈN!
HHH

– Vad skall du ge till Kungen på hans 75-års-
dag den sista april?

– Antingen en HÅV eller en cykel, en 
MONARK!

Sälg!

Du kanske är ute efter en reptil som 
sällskap? Saknar fågelkvitter vid det nya 
hemmakontoret? Eller helt enkelt behö-
ver hjälp med djuromsorg?

Göteborgs Zoologiska löser allt. Och 
lite till.
 
Det startade i Haga för 28 år sedan. Bara några 
månader senare blev det flytt till östra delen 
av vår stad.

Där har Mathias Larsson blivit kvar med 
Göteborgs Zoologiska. Efter ett par olika 
adresser är det Kaggeledstorget som är bas för 
en välsorterad butik som erbjuder allt från få-
gelkvitter till ormar, reptiler, foder, burar och 
inte minst en ”Snack Bar”, godishyllan som 
ingen hund, katt eller fågel i världen kan mot-
stå.

Så är också endast det bästa gott nog för en 
äkta djurvän     

– Jag växte upp i Segerstad (söder om Karl-
stad). Även om det inte var ett lantbruk hade 
vi höns, kaniner, katter och till med en räv. 
Det är givetvis en förutsättning att tycka väl-
digt mycket om djur om man ska driva den 
här sortens verksamhet, säger Mathias.

Den värmländska dialekten är bortslipad ef-
ter över 30 år som göteborgare.

Som för så många andra har den pågående 
pandemin påverkat även en zoologisk verk-
samhet. Dock i positiv riktning.

– Vi följer givetvis alla föreskrifter och re-
kommendationer för att undvika smittsprid-
ning, men vi märker av en ganska tydlig skill-
nad mot tidigare.

– Exempelvis var april förra året en av våra 
bästa månader någonsin. Många av våra kun-
der är tidigare djurägare, men det finns också 
en hel del som vill prova på för första gången, 
få lite sällskap. Du kanske sitter hemma och arbetar och därmed har andra möjligheter att 

ta hand om ett djur. Dvärhamstrar och undu-
later har varit våra storsäljare under det här 
året.

Ett annat populärt inköp är reptiler. 
– Jag vågar nog påstå att vi har det största 

utbudet i regionen, fortsätter Mathias, som 
i butiken har sällskap av sina anställda, Kim 
Garvik och Anna Klein.

Personalstyrka behövs då Göteborgs Zoolo-
giska erbjuder öppettider sju dagar i veckan, 
vardag som helg.

– Vi kör faktiskt 364 dagar om året. Endast 
1 januari är det stängt, berättar Kim. 

Därmed inte sagt att butiken är obemannad 
på årets första dag.

–  Med tanke på att vi har ryggradsdjur 
måste daglig tillsyn ske, så vi är på plats även 

på nyårsdagen, även om affären är stängd för 
kunder, fortsätter Kim.

Utöver försäljning av kaniner, insekter, fo-
der, koppel, burar och alla andra nödvändiga 
attribut för att underlätta ett smidigt djurin-
nehav erbjuds det även andra tjänster.

Din undulat eller tamråtta har kanske inte 
möjlighet att hänga med till den där veckan på 
Gran Canaria. Då går det utmärkt att checka 
in på Kaggeledstorget mot en human kostnad.

Innehavare Larsson:
– Sedan har vi förstås också allihop en råd-

givande roll. Det är många som kommer förbi 
med frågor och funderingar och vi hjälper na-
turligtvis till så mycket vi kan.

Som djurens bästa vän gör, helt enkelt.
ÖHP

djurENS bäSTA väN
Här finns allt från godishylla till semesterpassning

INSÄNDARE

Alla rektorer i Göteborg har fått söka om sina tjänster enligt beslut 
från Grundskoleförvaltningen.

För Kålltorpsskolans personal innebär det en oro för att ännu en 
gång behöva byta rektor. Det har vi gjort 10 gånger de senaste tre åren.

Sedan drygt ett år tillbaka har vi fått en rektor som uppfyller samt-
liga  kriterier som Grundskoleförvaltningen har angett som krav för 
en rektor; verksamhetens behov, sökandes val, kompetens (ledarskap, 
ekonomi, erfarenhet) och kontinuitet.

Vår rektor förstår verksamhetens behov, har själv önskat vara kvar 
och det är hans första val, står för bred och gedigen kompetens samt 
ger Kålltorpsskolan kontinuitet, något som har saknats de senaste 
åren.

Nuvarande rektor satsar på olika utbildnings- och utvecklingspro-
jekt i samförstånd med personalen, exempelvis ett treårigt forsknings-
projekt i matematik samt att en skolbibliotekarie ska anställas. Den 

senaste medarbetarenkäten visar också på ökad trivsel i personalen. 
För första gången på flera år finns nu en kontinuitet på Kålltorpssko-
lan med fokus på undervisning och bildning.

Trots frekventa rektorsbyten samt att nuvarande rektor uppfyller alla 
kriterier har Grundskoleförvaltningen valt att tillsätta annan sökande, 
som sökt tjänsten som rektor på Kålltorpsskolan i tredje hand.

Hur tänker utbildningschef Stefan Gustafsson och förvaltningsdi-
rektör Bengt Randén här?

Det svar vi fått av Grundskoleförvaltningen hittills är citat ”att det 
är jobbigt med förändring och att det finns olika känslor inför detta”.  
Detta visar en arrogans gentemot Kålltorpsskolans personal och talar 
sitt tydliga maktspråk.

Det är inte första gången som beslut av Grundskoleförvaltningen 
ifrågasätts.

Gör om och gör rätt! Kålltorpsskolans personal

Låt oss på Kålltorpsskolan få arbetsro: 10 rektorer på tre år!

DJURVäNNeR. Anna Klein, Mathias Lars-
son och Kim Garvik är på plats hos fåglar, 
ormar, reptiler och alla andra djur sju dagar 
i veckan. Foto: tommy Holl

KoMPISAR. Innehavare Mathias Larsson tillsammans med en av sina vänner, en kungspy-
tonorm. Foto: tommy Holl

STÖTTAdin lokalahandlare



ID.3 är den första i en ny era bilar. Helt eldriven. Tyst, komfortabel och underhållande på vägen. 
Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga. Assistanssystem som hjälper dig att köra. 
Hög säkerhet. Låga driftkostnader och förstås maximal klimatbonus. Plus en hel del annat som du 
upptäcker när du kör den. 

Pris från 434 900 kr. (364 900 kr med klimatbonus).

ID.3. 100% el.

Privatleasing inklusive service 
och betalskydd från

3 695 kr/månad* 

■ Upp till 42 mil på en laddning

Volkswagen Göteborg
Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15

www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A. 
Tel. 031-350 18 00
Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Göteborg Grafiska vägen. 
Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20.

Sisjön Askims Industriväg. 
Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51 

Kungsbacka Hede Industriområde. 
Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.

Energiförbrukning ID.3 vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln och påverkas av faktorer 
som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme. Även yttre omständig-
heter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på 
VWFS basränta (april 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vid beräkning av månadsavgiften har hänsyn tagits till utbetalning av klimatbonus. Volkswagen 
Serviceavtal ingår. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, ändringar och avvikelser. Fullständiga villkor på volkswagen.se.
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HISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

vid granskandet av 1700-talets 
Örgryte ser vi att biskop Johan 
Carlberg vid seklets ingång var 

ägare till Underås och det tillhörande Överås. 
Det var på Underås han i sommarkvällar 
vistades med hustru, barn och tjänare. Men 
den huvudsakliga och på den tiden ståtligare 
bostaden för biskopsfamiljen var Burgården 
vid Mölndalsån.

Biskopen dog 1701 – även om det på hans 
gravsten vid Örgryte Gamla kyrkas bakvägg 
står 1704. Vi kan ana av den lite fulare siffran 
4 att det är en ursprunglig etta, som i efter-
hand har förstörts och utökats med hammare 
och mejsel till detta förvanskade årtal.

Det är tydligen inte känt när detta hände 
eller vad orsaken var. Det förekom förr en 
gissning att någon missgynnad sockenbo med 
mejsel kan ha velat störa biskopens eviga vila. 
En gissning är dock bara en gissning. Gravste-
nens årtalsgåta lär förbli olöst.

Sönerna var vid biskop Carlbergs död 
bara barn. Men hans änka, den tyskfödda 
Elisabeth Agnes Strohin, behöll gårdarna och 
styrde med fast hand under resten av sin lev-
nad. Lantegendomarna Underås och Överås 
hade dittills hört samman, men de två äldsta 
sönerna ärvde efter henne varsin av dessa, 
medan en yngre bror, Adam, senare kom att 
äga Kallebäck Nordgården.

Johan Eberhard Carlberg fick Överås. Han 
blev Göteborgs förste stadsarkitekt någonsin 
men flyttade till huvudstaden för att där träda 
i samma syssla, varvid stadsarkitekttjänsten i 
Göteborg blev ledig för den nämnde brodern 
Bengt Wilhelm Carlberg. De hade vistats 
mycket på de två gårdarna och åtminstone 
från 1720 kom Bengt Wilhelm att sommartid 
vistas på Underås ganska permanent under 
flera år i följd.

en rik köpman från Hamburg, Erik Nissen, 
hade dock hyrt en del av Underås i några 
år, innan han endera 1727 eller vid cirka år 

1730 på allvar flyttade till Örgryte och köpte 
Överås och Underås från bröderna Carlberg. 
(Dokumentationen visar något skiftande 
datum för köpen och därefter dröjde också 
lagfarterna.)

I varje fall hade Bengt Wilhelm Carlberg 
vid försäljningen av Underås redan etablerat 
sig rejält på sitt Kärralund och börjat försköna 
både byggnader och växtlighet. Men som 
sagt, han var sannerligen inte Delsjönaturens 
främste planterare. Det var efter Carlbergs 
död som grannen Magnus Prytz på Stora 
Torp mot 1700-talets slut tog itu med detta.

När flera forskare på 1950-talet intres-
serade sig för saken, kunde man exempelvis 
i Göteborgs-Posten den 3 mars 1956 läsa i 
en artikel av Anders Bothén, handlande om 
Anders Prytz:

”Det var dennes far, landskamrer Magnus 
Prytz, som på 1700-talet började plantera 
den vackra skog som nu täcker hela delsjö-
området. Tidigare var detta område ett kalt 
berglandskap. Sonen fullföljde faderns verk, 
och årligen planterades över 20.000 plantor. 
På Stora Torp fanns också en av de största 
fruktodlingarna i göteborgstrakten med över 
200 fruktträd och stora trädskolor.”

Utan att förringa Prytzarnas insatser kan 
vi väl säga att berättaren Bothén överdrev en 
smula, för nog fanns det redan vissa skogs-
marker i detta stora område. Det är i gamla 
tider noterat bland annat stigar där man ”ge-
nom skogen” ledde korna mellan betesmarker. 
Även lokala skrönor om grott- och skogstroll. 
Och om hur folk fångade skogsfågel att tillaga 
och äta.

Det Stora Torp som far och son Prytz med 
familjer bebodde var givetvis inte den bygg-
nad vi numera ser och som var avtecknad i 
GP för den nämnda artikeln. Den nuvarande, 
efter ritning av Axel Kumlien, uppfördes av 
konsul Oscar Ekman 1871-1875. (Till det 
yttre i stort sett klar 1873.)

I Kärralunds natur var kvarnen Susan 
välkänd för några generationer örgrytebor. 
Susan var i sammanhanget inte flicknamnet. 
Betänker vi att den i folkmun egentligen hette 
Susandet, så var namnet gett att beskriva vat-
tenflödets läte.

Av Kvarndammens välkända position 
förstår vi än i dag var denna finurligt tekniska 
och viktigaste av Kärralunds gamla kvarnar i 
delsjöflödena var belägen. Tydligt dokumen-
terat är också att just före midnatt den 18 
januari 1869 bröt en eldavåda lös i kvarnen. 
Alldeles kort in på nya dygnet var den rädd-
ningslöst förlorad, enligt vad fru Grönvall på 
Kallebäck Nordgården noterade i sin dagbok.

Mer offentligt skrev då Göteborgs-Posten: 
”I natt mellan kl 11 och 12 utbröt eld i en av 
gråsten och timmer uppförd qvarnbyggnad i 
egendomen Kärralund tillhörig herr J. Claes-
son. Qvarnen som innehöll 6 par stenar, upp-
brann innan hjelp hann ankomma och endast 
grundstenarna återstå. Sjelfva byggnaden var 
inte brandförsäkrad, men inventarier m.m. 
voro försäkrade i länets brandstodsbolag. Hur 
elden uppkommit är obekant.”

Kärralund ägdes 1809–1879 av den drif-
tiga handlarfamiljen Claesson, som inte bara 
dikade ut våta sumpmarerk till odlingsbara 
åkrar och materiellt effektiviserade bruket 
av gården utan också hade roller i Örgrytes 
sockenliv. Lars Claesson justerade flitigt sock-
enstämmornas protokoll.

Doktor Fritz Stenström skriver i sitt bok-
verk ”Örgryte genom tiderna” (del 2, 1924): 
”När Lars slutade tog sonen Isaac vid, så att 
sockenmännen visste, vad Claessönerna, far 
och son, dögo till och utnyttjade dem också.”

Ett protokoll från 28 september 1834 visar 
dock att som fattigföreståndare i socknen 
var den avlidne Lars Claesson efterträdd av 
August Wetterling, vars mor var handlaränka 
och ägde gården Lunden vid ”Danska Wä-
gen”. Jag skulle efter granskning av detaljerna 
inte påstå att Isaac Claesson genast övertog 
mer än det praktiska ledarskapet i firman och 
på Kärralund. Redan detta var ett stort ansvar 
– och Isaac behövde allt ett antal år för att 
växa in i socknens förtroendeuppdrag.

Sara Grönvall på Kallebäck Nordgården 
noterade den 8 augusti 1863: ”Hvid sam-
mankomsten i dag å det trifsamma Kolltorp 
Nedres gård, diskuterte dess värd Kapten 

Virgin, samt herr Claesson af Kärralund, 
huruvida Örgryte gårdars ägare skola hafva 
något litet företräde, före Stadens spannmåls-
handlare, till qvarnen Susandet å Kärralund. 
Denna qvarnen hafver också förliden Maj fått 
två af stenarne nye, för dess äfven framledes 
goda malning.”

Nils Boström – flitig i ämnet göteborgiana 
– skrev långt senare i en av Göteborgs-Postens 
lördagsbilagor 1964: ”Trots att gemene man 
tilldelade ifrågavarande kvarnanläggning ett 
så poetiskt namn som ’Susan’ kan man utgå 
ifrån att ägaren helt krasst beräknade en 
avsevärd ekonomisk vinst på det nedlagda 
kapitalet.”

Boströms antagande är rimligt. Det är 
dokumenterat att familjen Claessons drift 
av Kärralunds gård och kvarnen Susan gav 
betydande inkomster. Den konjunkturkäns-
liga spannmålshandeln gav vissa år mycket 
starka överskott, även om kvarnen bara hade 
kapacitet att producera ett par lass per dag. 
Göteborgska handlare bokade långt i förväg 
tid för malning.

Annars gick Boström i sin Örgryteforsk-
ning inte precis på djupet. Han var frapperan-
de ofta vilse i den äldre historien. Beträffande 
Kärralund skriver han (i nämnda lördagsbila-
ga) att stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg 
dekorerade flera av manbyggnadens rum med 
bro- och byggnadsmotiv och bodde där till 
sin död. Boström borde ur åtskilliga källor 
sett att Carlberg avled på Lilla Torp nyårsaf-
ton 1778 och hade sålt Kärralund 1772.

Men... vilken passionerad historiker är 
felfri? Svar: Ingen.

Nog är det sant som professor Erik 
Lönnroth en gång sa, när vi tillsammans med 
Franclin Perlitz stod och talades vid på en 
bokmässa, att den felfria historieboken aldrig 
är skriven och aldrig kommer att skrivas.

Dock är målsättningen i regel att ligga så 
nära sanningen det någonsin är möjligt.

Och visst lockar oss friska vandringar på 
stigar i den natur vi kallar Delsjöterrängen, 
även då vi stundtals befinner oss närmare 
Härlanda tjärn, Blacktjärn och så vidare.

Carlberg, Prytz & skogsplanteringen
Kärralund hette för trehundra år sedan inte så. Precis som väldigt många andra 
svenska gårdar vid sumpiga tjärn- och kärrmarker hette den bara Kärra.

När löjtnant Bengt Wilhelm Carlberg blev ägare till Kärra i Örgryte socken, lät han 
emellertid på dess ägor fridlysa en lund av ek, hassel, asp, aplar och vissa andra träd, 
vilket föranledde en förlängning av hemmansnamnet till Kärralund (tidsenligt stavat 
Kiärra lund).

Vissa nyplanteringar gjorde han också, och även av barrträd, fastän han rakt inte 
skall betraktas som stor planterare i trakerna.

KNAPeRT. Stora Torps visthus är Örgrytes äldsta bevarade icke kyrkliga byggnad. Men 
trots att visthus betydde matförråd har där varit föga ätbart, om ens något alls, på hyllorna 
i vår egen tid. Foto: Sören Skarback

GLeSARe GLIMT. I Kärralunds och grannarnas skogar har den mest framfusiga skogen i 
”alla år” gallrats ut. Särskilt på vårarna innan grönskan tagit fart. Forna tiders yxhugg har 
överröstats av nutida motorsågar. Foto: alicja ZocHowSka
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sveriges 
bästa träning
Vi erbjuder dig det senaste inom träning och friskvård.
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Gym & kondition

Gruppträning

Onlineträning

Seniorklubb

Utomhusträning Barn- och ungdomsträning

Personlig träning Generösa öppettider

270 KLUBBAR

PROVA
1 VECKA
GRATIS

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

Friggag. 3A | 031-388 07 05 | info@batbike.se

Öppet: Mån-Fre 11-18 | Lör-Sön 10-15 

ELCYKLAR OCH TILLBEHÖR
Välkommen in till oss på Friggagatan

och provkör. Ca 40 olika modeller i lager.

www.batbike.se 

Cube Town Hybrid Pro RT
8 växlar med fotbroms, Bosch motor med 500 Wh batteri

27990:-
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Kort hår 200:- Ord.pris 280:-

Mellanlångt hår 240:- Ord.pris 340:-

Långt hår 270:- Ord.pris 380:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 maj 2021

Vi använder ansiktsmask och 
tar bara in en kund i taget

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

Danska vägen 81  |  Göteborg  |  031-18 00 17
www.himledalen.com

Himledalen Begravning

Mitt i din sorg
skall du fatta

svåra beslut, så som
en begravning.

Vi på
Himledalen Begravning

hjälper dig med allt
som rör begravningen.

Vi som jobbar på
Himledalen Begravning

är alla högskoleutbildade 
inom området. Vi gör 

hela omhändertagandet 
själva.

Vi köper även upp
dödsbon, röjer och
städar bostaden.

Ett flertal av världens bästa spelare kom-
mer snart till Göteborg och Gamla Ullevi. 
Då vill en av tidernas främsta skicka en 
hälsning till alla unga fotbollstjejer.

– Våga drömma stort, säger Lotta Sche-
lin, ambassadör för Champion League-
finalen 2021.

16 maj är det dags för årets största händelse 
inom den internationella damfotbollen på 
klubblagsnivå. För första gången arrangerar 
dessutom Sverige en final i Champions Lea-
gue.

Ett lag kommer att kunna titulera sig bäst 
i Europa.

Hur det känns vet en tjej som växte upp i 
Kållered, som är landets mest meriterade ge-
nom tiderna och en given ambassadör för 
matchen som kommer att spelas på damfot-
bollens nationalarena, Gamla Ullevi.

– Jag kommer ihåg varenda final och var-
enda stad vi spelade i, det är väldigt starka 
minnen.

– Det blir inte mäktigare än så, säger Lotta 
Schelin efter fem finaler, varav tre vinster med 
sitt franska proffslag Lyon.

Med all uppmärksamhet kring finalen 
kommer den givetvis att sätta avtryck, vara ett 
evenemang som ska locka och inspirera fler att 
börja spela fotboll.

Lotta Schelin har ett budskap att framföra 
till alla unga tjejer om den möjlighet som fak-

tiskt finns för att få uppleva något liknande i 
framtiden.

– Till er som spelar i Qviding FIF, till de 
i mina ungdomsklubbar Kållered SK, Möln-
lycke, Hällesåker, till kusindöttrarnas Kärra/
Klareberg, där Cornelia spelar, och Hovås/
Billdal, där Elin är aktiv, till alla. Våga dröm-
ma stort. Följ ditt hjärta. Tro på dig själv.

– Du kan också ta dig dit, säger Lotta och 
fortsätter: 

– Om det inte blir så har du genom fotbol-
len skapat band för livet och vänner du alltid 
kommer att ha. Det innebär lärdomar om hur 
en grupp kan jobba mot ett mål, om att göra 

något tillsammans. Det kan ingen ta ifrån dig 
oavsett hur den fortsatta karriären ser ut.

Lotta följer sin älskade fotboll på nära håll 
även sedan hon sommaren 2018 tog beslut om 
att avsluta den aktiva karriären. Bland annat 
som expert i TV4/CMore och som deltidsan-
ställd i Spelarföreningen. 

– Jag har bra koll och ser hur intresset för 
damfotboll hela tiden ökar. Det var med stor 
glädje jag tog del av Häckens beslut att ta över 
Kopparberg/Göteborg och därmed på allvar 
visa på en jämställd verksamhet. Jag hoppas 
fler elitklubbar på herrsidan tar efter. Har så 

skett hos giganter som FC Barcelona, Bayern 
München, Manchester City, Chelsea, Juven-
tus, Lyon, Paris SG och många fler borde det 
vara en självklarhet även i Sverige.  

Två av klubbarna ovan kommer att gå ut 
på Gamla Ullevis gräsmatta 16 maj i det mest 
prestigefyllda av avgöranden den här säsongen.     

– Just den arenan har en speciell plats i mitt 
hjärta efter de underbara EM-festerna 2013. 
Sedan kommer några av världens bästa spelare 
att vara på plats i Göteborg. Min förebild som 
ung var Tina Nordlund, här finns alla chanser 
för dagens tjejer att på nära håll hitta egna ido-
ler som kan inspirera och motivera.

Till att våga drömma stort. ÖHP

”Våga drömma stort”
Lotta Schelin inför finalen i Champions League

Lotta Schelin
Moderförening: Kållereds SK.
Seniorföreningar: Mölnlycke IF, Göteborg 
FC, Lyon, Rosengård.
Landskamper/mål: 185/88.
Urval meriter: 
Diamantbollen fem gånger. 
Allsvensk skyttedrottning, 2006, 2007. 
Uttagen i världslaget 2007. 
Guldskon EM 2013. 
OS-silver 2016. 
VM-brons 2011.
Fransk ligamästare åtta gånger.
Tre vinster i Champions League.

Sugen på fotboll?
H Vi behöver fler tjejer inom fotbollen. 
Kanske är du en av dem?
Som spelare.
Som ledare.
Som domare.
Kontakta Göteborgs Fotbollförbund så 
hjälper de dig att hitta just din förening el-
ler ditt uppdrag inom tjejfotbollen.
Du når dem via 031-761 07 00.

www.gbgfotboll.se

Lotta Schelin på Gamla Ullevi. Foto: tommy Holl
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Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2021-06-06. För öppettider och 
information om vår hantering av Covid-19 se:  www.opt ikka l laren.se

Kvalitet och service 
tilll rätt pris

Kostnadsfri synundersökning 
vid köp av kompletta glasögon 

Solglasögon i din egen 
styrka på köpet!
Solglasögon är bekvämt och skyddar dina 
ögon mot skadligt UV-ljus. Köper du kompletta glasögon med 
Iprotection NT ytbehandling (1100:-), bjuder vi dig på ett par 
solglasögon i din egen styrka.

Köper du progressiva blir värdet på solglasögonen upp till 4095:- och 
för enkelslipade upp till 2595:-. I erbjudandet ingår glas och solfärg samt 
märkesbåge från Boomerang, William Morris, People eller Charles Stone

Värde upp till 

4095:-

Värde 395:-

Hitta tillbaka  
till ett aktivt liv.

Det kan finnas många orsaker  
till att du känner dig begränsad 
eller har ont. Med rehab kan du   
få hjälp till en bättre vardag. 

Du kan söka till rehab direkt utan   
att gå via vårdcentral. Vi erbjuder  
även digitala vårdmöten.

Hitta din mottagning på  
narhalsan.se

På Göteborgs Fotbollsförbunds årsmöte 
under tisdagen utsågs Qviding FIF till 
årets fotbollsförening 2020. En pris som 
mottogs med stor glädje av klubben. Mo-
tiveringen till priset rymmer många fina 
ord om klubbens arbete kring värdering-
ar, inkludering och attityder i samhället. 
Klubben har under det gånga året sett 
en fortsatt stark tillväxt av fler barn- och 
ungdomar som vill spela fotboll vilket 
tillsammans med priset skapar än mer 
framtidstro och förhoppningar.

– Wow! Det här var vi inte beredda på! Vi 
är naturligtvis otroligt tacksamma över att 
vår fina klubb och dess medlem-
mar uppmärksammas så här. Lite 
chockad är jag nog också om jag ska 
vara ärlig. Att få bli utsedd till årets 
fotbollsförening med en motivering 
som pekar på allt det som är vikti-
gast för oss värmer långt in i själen, 
berättar Carl-Magnus Strömberg 
Ordförande Qviding FIF.

Motiveringen från förbundet lyder bl.a. 
”Föreningen driver ett omfattande arbete för 
positiva värderingar och attityder i sin verk-
samhet och i samhället. Det är genom ett stort 
engagemang, mycket driv och med många 
olika satsningar för ökad inkludering som för-
eningens värdegrund levandegörs såväl på som 
vid sidan av fotbollsplanen.”

Qviding FIF är idag en av Göteborgs allra 

största klubbar med 1 000 aktiva barn- och 
ungdomar och över 200 mycket engagerade 
ledare. På Härlanda Park i östra Göteborg hål-
ler man till och klubben växer och inflödet av 
nya spelare ökar ständigt. Man har under året 
utvecklat både flick och pojkakademiverksam-
heterna samt fortsatt arbetet med sitt Para-
laget såväl som samarbetet med Gatans Lag. 
Året har också inneburit att Qviding FIF fått 
Kaj Heino priset för sitt arbete kring HBTQ-
certifieringen och att öka inkludering och 
kunskap inom de här viktiga frågorna.

Damseniorerna spelar i division 1 och det 
gör även herrarna. Att en klubb har en så bred 

barn och ungdomsverksamhet för 
både tjejer och killar i kombination 
med både herr- och damseniorer så 
högt i seriesystemet är unikt i Gö-
teborg såväl som i Sverige.

– 1987 gick Qviding ihop med 
Fräntorps IF och bildade då det 
som nu är Qviding FIF. Topp och 
bredd i balans har varit vår devis 

sedan dess.
– Klubbens värderingar Glädje, Engage-

mang, Gemenskap, Utveckling jobbar vi 
mycket med och att detta nu uppmärksammas 
med priset så här fint är inget annat än det 
bästa betyget till alla som är verksamma i klub-
ben. Jag vill rikta ett stort tack till alla spelare, 
föräldrar, ledare och det hårt arbetande teamet 
på vårt kansli. Detta är ert pris!, avslutar Carl-
Magnus Strömberg. ÖHP

Qviding FIF utsedd till
årets fotbollsförening
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Olskroken

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA

Björkekärr

Försommarkurser
i Klassisk balett

med start den 3-5/5!
6–8 år Måndagar kl. 17.00
9–12 år Måndagar kl. 18.05
10–15 år Tisdagar kl. 18.20

13–16 år Måndagar kl. 19.15
13–20 år Onsdagar kl 18.30

Vuxna forts. Tisdagar kl. 19.30

65+ el. daglediga
Måndagar kl. 15.00 & Onsdagar kl. 10.00

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

0738-09 51 11

Ånäsvägen 21, Göteborg
www.fl eranyanseravlivet.se

Välkommen till oss
på Flera nyanser av livet!

En mötesplats för kropp & själ
I en lugn och rofylld miljö möter vi dig 
för samtalsterapi/bildterapi, psyko-

syntesterapi, individuella och
relationscoachande samtal, medicinsk 
massageterapi och kraniosakralterapi.

Allt för din hälsa och välmående!

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

SALONG
LILLKULLE 24

Klippning
 pensionär/student 200:-
Permanent fr 399:-
Färgning fr 299:-

KOM IN OCH

GÖR DIG VÅRFIN!

Fri parkering Varmt välkomna!

Jag är Väldigt noga i dessa coVidtider,
anVänder alltid munsKydd ocH, som

Vanligt, äVen HembesöK om ni önsKar.

Gregor driver Olskrokens tips och 
spel tillsammans med sin bror.

”Killarna på Olskrokens spel 
är guld värda. Bästa servicen och 
bemötandet. 10/10!” Så lyder en av 
alla positiva kommentarer som skri-
vits på hemsidan av nöjda kunder. 
Olskrokens tips och spel har blivit 
en av de mest populära spelbuti-
kerna i Sverige. 

Innan Gregor och hans bror tog över 
butiken hade han knappt tänkt på att 
det fanns en spelbutik på torget. Tips 
och spel var inget som intresserade ho-
nom särskilt och butiken i sig var inte 
utmärkande, inte en plats som lev-
de. Eftersom Gregor är uppväxt 
och fortfarande bor alldeles runt 
hörnet av Olskrokstorget så var 
han väl bekant med torget och 
butikerna där. 

– Det var min bror som ville ta över 
butiken när han fick veta att den var till 
salu och då hakade jag på. Det var i no-
vember 2017 vi tog över och den hade 
funnits sen 1998, berättar Gregor.

Gregors bror är mer insatt i spel och 
hade sysslat en del med det, men för 
Gregor blev det nåt nytt att lära sig. Han 
hade haft några jobb innan, bland annat 
som ordningsvakt. 

– Det finns vissa likheter mellan job-
ben, det är service men av en annan typ, 
tycker han. Gregors föräldrar kom till 
Sverige från hemlandet Armenien innan 
han och hans bror var födda. De drev en 
livsmedelsbutik i Armenien, så att driva 
butik har funnits i familjen sen innan. 
Brödernas mamma hjälper till i butiken 
också ibland. Att jobba med familjen 
tycker Gregor är bra. 

– Det underlättar mycket att jobba 
med familjen, vi förstår varandra. Det 

blir inte så mycket bråk och diskussio-
ner, alla är chefer. 

Förutom tips och spel så säljer de 
kaffe, läsk, godis och tobak. Nu har de 
även fått paketutlämning sedan de blivit 
ombud för Postnord i augusti förra året. 

– Många blev glada när vi fick pa-
ketutlämningen, för de som bor runt-
omkring här har så klart nytta av det. 
När de kommer och hämtar paket så 
upptäcker de också vår butik och att det 
finns mycket annat vi erbjuder. 

Gregor spelar sällan själv, men ibland 
köper han andelar. Han menar att är 
man med på samma andelsspel några 

gånger så kommer den sitta till 
slut. Den 13 mars blev det vinst 
på ett andelsspel i butiken på 
1,5 miljoner. Just den andelen 
brukar Gregor köpa av, men inte 

just den gången och då satt den 
så klart, säger han och skrattar. Sedan 
butiken anslöt till Spela tillsammans på 
Svenska spel så har butiken haft cirka 
13 miljoner i vinster. Andelsspel inne-
bär att någon tillverkar ett större system 
som man delar mellan sig och var och 
en betalar sin del av kostnaden, vinsten 
delas sedan lika. Den som vill vara med 
i butikens andelsspel kan hitta dem via 
Spela tillsammans på Svenska spel och 
söka efter Olskrokens spel. 

– Vi har spelläggare som gör systemen 
och det är allt mer digitalt, vilket gör att 
kunder från hela Sverige kan spela i vår 
butik. Nu är vår spelverksamhet allra 
mest på nätet och vinsterna har gjort att 
folk hittat oss där. Ibland får vi besök till 
butiken från kunder som har vägarna 
förbi, som bor i Dalarna eller andra lång-
väga ställen, det är jättekul. Det är fint 
att man kan skapa relation med kunder 
trots att man inte träffas. Vi har en chat 

på Spela tillsammans där många får kon-
takt, där är det mest yngre som spelar, 
från 25-årsåldern ungefär och det är både 
killar och tjejer. 

Annars i butiken är det mest äldre män 
som är stammisar. De kommer och spe-
lar lotto och dricker kaffe och pratar. Det 
är en mötesplats för dem, lite som en fri-
tidsgård för vuxna, säger Gregor skämt-
samt. Vad gäller spelmissbruk så tror han 
inte att det är särskilt vanligt i den typen 
av spel som bedrivs i hans butik. Det är 
mer på casinon och särskilt nätcasinon 
som det problemet är utbrett. Men om 
det skulle vara någon av hans kunder 
som spelar på ett osunt sätt så skulle det 
märkas, menar han. 

– Man ser om en person spelar för att 
vinna. Man ska alltid tänka som att peng-
arna man spelar för är förlorade och att 
vinst bara är en bonus. Om någon spelar 
för mycket får vi upp varningsklockor. 
Vi har visitkort till organisationer man 
kan vända sig om man vill ha hjälp med 
spelmissbruk och vi uppmuntrar till att 
personer kontaktar dem om vi tycker det 
finns sådana tendenser hos någon av våra 
kunder, säger Gregor. 

Han älskar sitt jobb och sin butik och 
kommer fortsätta driva den så länge han 
tycker det är kul. 

– Det bästa med jobbet är kunderna. 
Att prata med dem och höra deras his-
torier. Vi har mycket personlig kontakt 
med våra kunder, ibland kan vi ses ute 
på torget och de ropar glatt och hälsar på 
en. Det känns som att vi har bidragit till 
att få lite liv på torget. 

Olskrokens tips och spel ligger på Ols-
krokstorget 2 och hittas även på Face-
book och instagram. 

Jennifer Hajdic

STÖTTAdin lokalahandlare

Något av en liten
mötesplats i Olskroken

MYSIGT. I den lilla mysiga butiken på Olskrokstorget hittar vi Gregor. Foto: jenniFer Hajdic



Den elektriska eran fortsätter med ID.4 - vår helt koldioxidneutralt tillverkade SUV. 
Med sin snabba acceleration, höga komfort och uppkopplade möjligheter är den bekväm 
och underhållande på vägen. Fastän det är en kraftfull SUV gör den korta svängradien att 
den samtidigt är smidig och utan problem vänder på trånga ytor.

ID.4 Life från 509 900 kr. (439 900 kr med klimatbonus).
ID.4 City från 446 900 kr. (386 900 kr med klimatbonus).

ID.4. Elektrifiera livet.
Upp till 52 mil på 
en laddning.

■ Kom in och upptäck vår första 
 helt eldrivna SUV.

Privatleasing inklusive service 
och betalskydd ID.4 Life  från

4 695 kr/månad* 

Volkswagen Göteborg
Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15

www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A. 
Tel. 031-350 18 00
Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Göteborg Grafiska vägen. 
Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20.

Sisjön Askims Industriväg. 
Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51 

Kungsbacka Hede Industriområde. 
Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.

Energiförbrukning ID.4 vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln och påverkas av faktorer 
som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme. Även yttre omständig-
heter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på 
VWFS basränta (april 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vid beräkning av månadsavgiften har hänsyn tagits till utbetalning av klimatbonus. Volkswagen 
Serviceavtal ingår. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, ändringar och avvikelser. Fullständiga villkor på volkswagen.se.
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Så härligt! Nu är det många av oss som 
börjar se lite ljus i slutet på tunneln, även 
om det dröjer ett tag till innan vaccina-
tionerna har kommit igång ordentligt och 
vi har fått den efterlängtade sprutan.

För oss seniorer har det ju börjat ta lite 
fart. Vi hoppas att alla vaccinleveranser-
na skall ske friktionsfritt och att vi alla 

skall vara vaccinerade innan sommaren, även 
om det låter som ett litet önsketänkande. 
Hoppas jag har fel därvidlag.

Själv blev jag (äntligen) vaccinerad för 
någon vecka sedan. Jag har tillbringat mesta 
tiden i sommarbostaden i Bohuslän, närmare 
bestämt i kustsamhället Hunnebostrand, där 
jag försökt att tillryggalägga minst 10 000 
steg per dag.

Vistelsen i Bohuslän har gjort att besöken i 
Delsjöskogen varit begränsade.

I den del av Bohuslän, där jag har varit, 
finns det också massor av fina stigar och 
promenadvägar i en omväxlande terräng. På 
många platser kan du också få njuta av en 
fantastisk havsutsikt, t ex vid bron över till 
Smögen, eller på hela Ramsvikslandet med 
fina vandringar på klipphällarna. Från 
både Hunnebostrand och Bovall-
strand kan du bland annat se 
ända ut till Väderöarna vid klart 
väder. 

Där finns också den upp-
skattade Soteleden, som jag 
kan rekommendera. 

Är du uppe i Bohuslän, och då 
i Sotenäs kommun, gå in på sotenas.
se/turism – där hittar du mycket bra informa-
tion.

När jag rört mig i Bohuslän, s områdena 
som t mycket på alla de fina el godbitar att 
leverera framöver skall ni veta. Soteleden 
som jag kan rekommendera. Är å har jag ofta 
tänkt på alla de fina områden som finns i och 
runt Göteborg. Inte minst i Delsjöområdet. 
Ta bara området runt Skatås Motionscentral. 
Där kan du ta del av ett stort utbud. Det är 
enkelt och lätt att ta sig dit 
dessutom. Där finner du 
bland annat;
H Själva Motionscentralen 
med alla dess faciliteter.

H Utegymmet, alldeles framför Motionscen-
tralen, där du också finner beskrivningar på 
övningar som du kan göra utan redskap.
H Den uppskattade och välbesökta Skatås 

18-håls discogolfbanan
H Gillar du den populära oriente-

ringssporten, som är ett bra sätt 
att motionera på, och att komma 
ut i naturen och anta utmaning-
arna i att finna kontrollerna i 

terrängen? I Delsjöområdet finns 
det 2 olika Naturpassområden, som 

täcker större delen av Delsjöområdet. 
På ifkgoteborgorientering.se finns all infor-
mation du behöver.
H I en av de röda stugorna håller Cykelklub-
ben Master till. De har ett stort och växande 
antal medlemmar i träning, inte minst ung-
domar. De har träningar flera dagar i veckan. 
Alldeles intill klubbhuset har de byggt en 
Bike Park/Pumptrackbana som stod färdig 
sommaren 2017. ”Byggmästare” var CK Mas-
ter och Göteborgs Stigcyklister. CK Master 
skall förresten anordna SM i MTB i Delsjö-

området med start den 3 
augusti och det för andra 
året i följd; detta efter ett 
lyckat arrangemang 2020. 
H Som du säkert känner 

till, finns här många fina motionsspår – 2,5 
km, 5 km, Milen och värstingen 18 kilometa-
ren. Alla väl utmärkta! Sedan har du ju också 
den populära gång- eller joggingrundan, 
”Härlanda Tjärn runt”, samt den kanske 
populäraste av de alla – GrusÅttan. 
H På andra sidan grusvägen finner du den 
nyanlagda beachvolleybollplanen, och granne 
med den ligger Skatås motionsfält, som går 
att hyra för någon egen aktivitet.
H Både Vildmarksleden, Gotaleden och 
Bohusleden passerar genom Skatås och Del-
sjöområdet.
H Ett stort minus är att kommunen har tagit 
bort fotbollsplanerna. På platsen finns nu en 
stor grusplan som ska användas som reserv-
parkeringsplats (?) eller uppställningsyta (?) 
vid tävlingar och arrangemang. Motorfordon 
inne i detta publika område? Hur tänkte man 
här? Det känns som att kommunen har mer 
information att lämna här! 

H Ett minus till är att det på senare tid blivit 
mycket klotter på olika ställen. Något som 
”smutsar ned” intrycket av vårt fina område. 
Snabb sanering brukar hjälpa! 

Jag har säkert missat någon/några andra 
bra aktiviteter. 

En annan sak. Du kanske själv har tips på 
något du vill att vi skall skriva om i Delsjö-
skogen. Hör i så fall av dig till tidningen.

Avslutningsvis skulle jag gärna vilja flagga 
för ett riktigt bra ”nyförvärv” till området. 
Det är en modern toalettanläggning belä-
gen nedanför där Grusåttan går och hitom 
beachvolleyplanerna. 

Anläggningen rymmer tre toaletter. 
Givetvis är en handikappanpassad.  En av 
toaletterna är dessutom utrustad med ett 
skötbord. Ett plus till är att du kan fylla på 
din vattenflaska ur kranen på gaveln. 

När nästa nummer kommer ut i maj 
månad, ja då har det säkert blivit ännu ljusare 
i tunneln. Värmen och solen har då säkert 
hjälpt till att höja temperaturen åtskilliga 
grader … 

Sköna maj, välkommen till vår bygd i 
nord!

STIKKAN PÅ SPÅRET

PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss

Här kan du spela Beachhandboll.
 Foto: Stig anderSSon

Fotbollsplanerna som blivit en stor grus-
plan. Hur tänkte kommunen här?
 Foto: Stig anderSSon

Utegymmet med beskrivningar på bra övningar utan redskap. Foto: Stig anderSSon

CK Masters Pumptrackbana gillas av 
många. Foto: Stig anderSSon

Många informativa anslagstavlor i området.
 Foto: Stig anderSSon

Mycket bra och uppskattat ”nyförvärv” till 
området, de tre toaletterna.
 Foto: Stig anderSSon

Nu går vi verkligen
mot ljusare tider!

äVeN SoTeLeDeN i Bohuslän bjuder på 
tuffa vandringar. Där har vår Stikkan befun-
nit sig rätt mycket nu under pandemin. 
 Foto: ann-marie anderSSon

Klotter – nej tack!



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

S V E N S K A H E M . S E

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM. FURNITURE WITH DEDICATION

HASLEV.COM

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

ADRESS   Danska vägen 96, 416 59 Göteborg ADRESS   Bultgatan 36, 442 40 KungälvTELEFON 
031-51 95 50

TELEFON 
0303-24 54 90

ÖPPETTIDER
Mån - Fred: 10 - 18
Lördag:  10 - 16
Söndag:  11 - 16

VI KAN MÖBLER
VÄLKOMMEN IN FÖR ATT SE ÄNNU FLER MED BRA ERBJUDANDEN!

PARIS FÅTÖLJ 
INKL. FOTPALL 

17.990:-
(834:-/mån*)

ORD. PRIS 23.990:-

IMPULSE SOFFA 4-SITS 
8.995:-
(443:-/mån*)

ORD. PRIS 14.365:-

4-sits i tyg Arcus Beige, inkl. träben. Begränsat antal!

COZY SOFFA 

14.995:-
(703:-/mån*)

ORD. PRIS 18.995:-

Begränsat antal!
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Vad sägs om ett morgondopp i ljusblått 
skimrande hav? En skaldjurslunch i 
behaglig skugga? Därefter en timmes 
padel, följt av en middag i solnedgång?  

Var?
– Maldiverna, säger Marlene Kettil, 

som driver den digitala, och personliga 
resebyrån www.bykettil.se.

Drygt ett år tillbaka gick resebranschen med 
blixtens hastighet från 100 till 0. Marlene 
Kettil från Örgryte bestämde sig där och då 
för att lämna det yrkesliv hon haft i ett 20-
tal år. Söka nya vägar, gå kurser, göra något 
helt annat.

Så blev det inte.
På Lime Travel hade hon skaffat såväl er-

farenhet och kontakter med skräddarsydda 
resor, av semestrar med guldkant.

– Under sommaren funderade jag ett varv 
till, kände att det borde gå att göra något 
eget med alla upparbetade relationer över 
hela världen, att kunna erbjuda såväl privat-
personer, som mindre grupper och näringsli-
vet min kompetens, mitt nätverk, kännedom 
om speciella resmål, möjlighet att uppfylla 
de önskemål som finns.

Det resulterade i en nätbaserad byrå.
Resorna kan gå till Svalbard eller handla 

om en rundresa i Afrika. Får Marlene välja 
hamnar Mauritius, Seychellerna och Maldi-

verna högt upp på listan. Costa Rica, Sydaf-
rika och europeiska Portugal är också länder 
som allt fler väljer.

– För mig handlar det om att presentera 
hållbara och upplevelsebaserade alternativ, 
att inspirera och förmedla goda känslor, att 
underlätta för den medvetna resenären. Jag 
har med fördel personliga möten för en be-
hovsanalys där vi diskuterar exempelvis de-
stination, hotell, budget om det är ett större 
sällskap, upplägg och annat som ingår. 

På sajten www.bykettil.se finns det såväl 
bilder som texter, vilka ger inspiration, lust 
och drömmar om en tillvaro långt bort, men 
ändå nära.

även om resandet fortfarande är begrän-
sat. Däremot ser Marlene en ljusning bortom 
munskydd, restriktioner och vaccinering.

– Allt fler vågar åter titta framåt och det 
känns som om antalet bokningar från och 
med i höst kommer att vara igång på allvar 
igen, menar Marlene.

Som likt många andra fastnat för en ny 
fritidsfluga som allt fler upptäcker.

– Vore fantastiskt att fixa till ett paket med 
sol, bad, stränder, upplevelser i olika former 
tillsammans med padelspel i det bästa av kli-
mat.

• På Maldiverna?

– Varför inte… ÖHP

Här har du aldrig långtråkigt!
Maldiverna är oemotståndligt, magiskt 

och glamoröst på ett barfota-avslappnat 
vis. 

det är ett paradis många drömmer 
om och som många redan har som 
favorit. 

Utspridda över 26 atoller finns över 1 000 
korallöar och ingen av dem sträcker sig högre 
än ett par meter ovanför vattenytan. Mitt ute i 
Indiska Oceanen.

Många öar är inte större än några meter i 
omkrets, medan andra är så pass stora att det 
kan ta runt en timme att sakta strosa runt. 

Allt från ultralyxiga resorts på egna öar till 
enkla små guesthouses bland lokalbefolkning-
en. 

Det finns något för alla. Romantiska par, 
barnfamiljer och äventyrare. 

Ibland kommer frågan: Är det inte lite lång-
tråkigt?

Då svarar jag: Nej, för det här är platsen där 
man tappar bort tid och rum. 

ALDRIG TRÅKIGT
Man vilar ögonen på svängande palmer, lagu-
ner, ljusblått vatten och sockervita stränder. 

Tårna borrar man ner i den mjuka sanden, 
andetagen blir djupa och pulsen går ner. 

Bara några kliv från terassen väntar havet. 
Det är där det stora äventyret finns, så är man 
mer av en bergsklättrare eller djungelvandrare 
ska man se sig om efter ett annat resmål. 

Valhajar, Mantor, Coola sköldpaddor och 
stora strömmar av färgglada fiskar längs kor-
allväggar. 

Maldivernas undervattensliv är av världs-
klass och det är bara att ge sig hän oavsett om 
man vill dyka eller snorkla. 

Väl uppe vid ytan igen behöver man tid för 
att smälta intrycken och njuta av euforin! 

För den som hellre håller sig ovanför vat-
tenytan finns mängder av alternativ. 

Fånga den bästa vågen med surfbrädan, 
paddla i kajak eller på SUP över till sandban-
ken eller boka upp katamaranen för delfinsa-
fari och solnedgångsbeundran. 

Väl uppe på land väntar tennis- och padel-
banor mitt i djungeln, prisbelönta spa och yo-
gapaviljonger på pålar i vattnet. 

Att cykla och jogga runt en ö som är någon 
kilometer i omkrets kan tyckas tjatigt, men 
kan varmt rekommenderas. 

Barnen älskar att plocka snäckor och leka i 
sanden, träffa nya vänner och spela fotboll.

Tillsammans kan man sedan varva ner un-
der en stjärnklar himmel med en skål full med 
popcorn i knäet och en spännande film på 
bioduken. 

KÖKET
Maten är oftast en klass för sig och förtjänar 
mycket uppmärksamhet. 

Skaldjur och fisk, curry, andra kryddor, 
grönsaker och frukt från det lokala köket på-
minner mycket om de indiska och lankesiska 
smakerna. Många öar har egna trädgårdar där 
örter och kryddor som äts kan odlas. På de 
flesta resort är smakupplevelserna nästintill 
obegränsat många. Gourmetrestauranger bju-
der in stjärnkockar från världens olika hörn 
och servicenivån är klanderfri. 

Vad sägs om en avsmakningsmeny i en un-
dervattensrestaurang, canapéer och champag-
ne ombord på en katamaran, picnic på en liten 
sandbank med fötterna i vattnet, eller BBQ på 
den privata terassen? Gästen väljer. 

MÖT DET LOKALA
När man känner sig färdig med resort-livet 
väntar en kort båttur över till grannön där lo-
kalbefolkningen bor. 

RESETIPSET

Marlene vill få dig att
återupptäcka världen

PeRSoNLIGT. Marlene Kettil driver resebyrån byKettil – en personlig reserådgivare i 
Örgryte. Och här till höger tipsar hon om något av en resa utöver det vanliga, Maldi-
verna. Foto: Privat

MALDIVeRNA!
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 1.  Exclusive Technology: Combines the patented Maui Jim 
PolarizedPlus2® color-enhancing lens technology with proprietary 
material design.  

2.    Clarity: MauiBrilliant™ has an Abbe value of 56, almost the same 
as glass (58). While Polycarbonate has an Abbe value of 30. 

3.    Lightweight: MauiBrilliant is the most lightweight Rx’able optical 
quality lens material ever released, and it’s about 20% lighter than 
Polycarbonate.  

4.    Impact Resistant: MauiBrilliant is just as strong as Polycarbonate 
and exceeds all ANSI impact standards to ensure your patient’s 
eyes are protected. 

5.   Solvent & Scratch Resistant: Standard optical lens cleaners 
can be used on MauiBrilliant while Polycarbonate often can be 
damaged by solvents.  

6.    Reduced Stress: MauiBrilliant shows no stress in frames or  
at drill points and therefore is Maui Jim’s preferred material for 
drill mounts.

7.    Availability: MauiBrilliant is available in plano and prescription 
and all frontside lens treatments; it’s also compatible with any 
frame material. Polycarbonate is only available in bi-gradient and 
is not recommended for drill mounts or Acetate frames.

8.    Customer Satisfaction: MauiBrilliant’s versatility, reliability, 
and availability adds quality, accuracy, and speed to Maui Jim 
prescription sunglass orders. Maui Jim has minimal returns due 
to scratches and coating issues. Customers appreciate the clarity 
and quality of their visual experience while wearing MauiBrilliant 
lenses, resulting in strong brand loyalty. 

R E A S O N S  TO  P R E S E N T  M AU I B R I L L I A N T ™  OV E R  P O LYC A R B O N AT E

The Brilliant Choice
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SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

Välkommen till oss
på Synsam Munkebäck!

Vi erbjuder:
Synundersökning  |  Tryckmätning

Ögonbottenfotografering  |  Tårfi lmsundersökning
Kontaktlinsundersökning  |  Bågvisning

Glasögonabonnemang | Linsabonnemang | Solglasögon
Synfältsundersökning | Körkortstest

Det är tråkigt nog inte många som passar på 
att besöka de lokala öarna under sin semester. 
Men det är något att rekommendera för an-
nars missar man mycket. Charmiga caféer, fis-
kare, skolor och vardagsliv. Gästfriheten är stor 
och man får med sig det genuina Maldiverna 
hem i minnet. 

GE TILLBAKA 
På alla platser i världen behöver det arbetas för 
att både bevaring och återbyggnad. 

Maldiverna är inget undantag och här satsas 
det väldigt mycket på innovativa lösningar för 
att minimera negativa avtryck. Som besökare 
har man möjlighet att delta i olika projekt, ta 
del av marinbiologers kunskaper och rent eko-
nomiskt stötta olika organisationer. 

Vill man göra något väldigt konkret finns 
möjligheten att till exempel vara med och 
plantera koraller och städa upp plast som spo-
lats upp från havet. 

De flesta resort är i dag nästintill platsfria 
och stränderna där städas av personal. Men 
andra öar runtomkring behöver dagligen stä-
das upp. 

TA SIG DIT
Från Göteborg går det att flyga till Maldiverna 
på cirka 13–14 timmar inklusive ett byte i ex-
empelvis Wien eller Istanbul och tidsskillna-
den är virka 4 timmar. 

Man landar på en ö med flygplats nära Male 
och åker därifrån vidare med sjöflyg eller båt 
ut till den ö man ska bo. Det går att kombine-
ra flera öar, men det kan vara lite omständligt 
att byta ö om man vill förflytta sig mellan olika 
atoller. Oftast behöver man tillbaka till Male 
för att ta sig vidare. 

BÄSTA TID ATT RESA
Maldiverna är en året-runt-destination men 
vädermässigt anses december till mars vara 
bäst om det är solen man främst söker. Men 
det kan i dag skifta. 

Men april till november kan också vara väl-
digt härligt. Ibland lite mer moln och regn-
skurar, men lägre priser och lägre beläggning 
på hotellen.

Dykare och surfare kan sikta in sig på lite 
olika perioder, beroende på vad man är ute 
efter. 

VILKEN Ö SKA MAN VÄLJA?
Börja med att fundera lite på vad som är vik-
tigt för er. Vill ni gärna flyga sjöflyg? Vill ni 
ha ett bra husrev eller kan ni tänka er att ge er 
ut en bit med båt för snorkling? Ska det vara 
familjeanpassat? Vill ni ha många restauranger 
att välja på och hur mycket vill ni ha inklude-
rat i priset från början? 

Vill ni ha ett bra Spa? Vill ni ha en större 
eller mindre ö? 

Vill ni kanske kombinera boende på en lo-
kal ö med en ”resort-ö”? Vilken budget har ni?

En reserådgivare kan vara med er i denna 
diskussionsfas och guida er till rätt val. 

Under pandemin har Maldiverna haft öppet 
sina gränser sedan juli 2020. 

Ett tryggt och säkert system infördes med 
PCR-tester och kontroller. Ute på öarna råder 
naturlig distansering och trygga rutiner. 

Marlene Kettil
byKettil - Personlig Reserådgivare, Örgryte

www.bykettil.se 
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MALDIVeRNA!



 Örgryte&HärlandaPosten	 NR	4	•	apRil	202116

BETRAKTELESER

n”2021 blir ett hektiskt år i Olskroken”. Så ly-
der rubriken för informationen som Trafikver-
ket nyligen uppdaterat på internet. Det gäller 
utveckling och anpassning för tågtrafiken, där 
en av dess viktigaste knutpunkter i Sverige är 
Olskroken.

Verket skriver: ”Väldigt många arbeten är 
inplanerade i Olskroken under 2021, helt en-
ligt tidsplanen.”

Nu i april har intensiteten ökat. Därmed ar-
betar man periodvis i skift. Olskroksbors frå-
gor om buller och ofrånkomliga störningar har 
man artiga och relativt precisa svar på.

Flertalet invånare har dock knappast någon 
uppfattning om siffror för olika decibelnivåer 
som anges bli aktuella eller hur det låter vid 
gränserna av de riktvärden som miljölagen 
anger. Att köpa sig egen decibellmätare för att 

kolla saken är därför ganska lönlöst.
Trafikverket gör egen exakt mätning och ut-

lovar: ”När våra arbeten överskrider riktvärdet 
fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under 
en tiodagarsperiod, erbjuder vi närboende som 
berörs tillfällig vistelse på annat plats.”

Man upplyser: ”Vi kommer att utföra stö-
rande arbeten även under nästa år.”

Alice Radomska

Björkekärrs kyrka
besökt på YouTube
n Lite varstans i landet har man nu på YouTu-
be tagit del av gudstjänster i Björkekärrs kyrka, 
vars position då beskrevs som ”inom Örgryte 
pastorat”.

Skärtorsdagen i förra månadssiftet upp-
märksammades och sedan har man bland an-
nat bjudit på ”vanlig” söndagsgudstjänst den 
11 april.

Låt se (och höra) huruvida i vårliga maj må-
nad Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärdsdag 
och Pingstdagen kanske visas i datorerna.

Alice Radomska

Ingen bil- & MC-träff
för Rustan i sommar?
n Från mitten av april och ända till midsom-
mar är Rustan Nordebratt från de Geersgatan 
i Lunden normalt sett iväg på fordonsträffar 
i Tyskland, Frankrike och dessutom lite var-
stans i Norden. Rustan har genom åren skrivit 
minst sagt ”en och annan” rapport om sam-
manomster kring de kära fordonen. Inte minst 
i Svenska Peugeotklubbens stolta tidning Le-
jonet.

Men ack, pandemin gjorde i fjol resorna och 
sammankomsterna omöjliga. Lika illa är det 
nu i år och vem vet om ens nästa år blir bättre?

Rustan pysslar en del med sina veteranbilar, 
i första hand Peugeot; han har inte kvar sin 
Porsche. Uppe i Lunden finns inte garage eller 
P-platser för detta intresse, utan han har sina 
numera lite färra bilar inhysta i en lantlig lada.

Någon ”kärra” kan med möda göras tip-
top. Men Rustan har lagt det allra grövsta 
mekandet bakom sig. Uppskattar dock ”mo-
torgemenskapen”. Och vissa bilträffar finns ju, 
främst på Västgötaslätten och ”upp i Värm-
land”, men inte helt organiserat, utan dessa 
kan spåra ur i skrän och trängsel. Inget för 
veteranen Rustan precis.

Alice Radomska

Pia Carlsson minns att i mitten av 
1950-talet, när hon var i mellersta tonår-
en, så bodde en familj på adressen Norra 
Gubberogatan 1 A. Men folk i allmänhet 
visste knappt att där bodde någon alls. 
Det var nämligen biografen Flamman.

Valborgsmäss, mumlade Pia och blädd-
rade i gamla almanackan med årtalet 
1955 i ”guld” på den styva röda pärmen.

Äsch, här står att jag skulle på Flam-
mans 19-föreställning den kvällen, men 
tänk det står inte vilken film det var, 
suckade Pia.

Men de som bodde i Flamman-
huset då??? Jo, hon ler att de vuxna 
var förstås biografmaskinisten 

Holger och hans hustru Kerstin. Dessa trev-
liga makar hette Ternebrink, minns hon. De 
hade flyttat in redan under kriget i en trång 
liten tjänstebostad. Nästan halva lyan var nåt 
så opraktiskt som en korridor på 16 kvadrat. 
Men de hade förstås möblerat efter bästa 
förmåga, riktigt mysigt må du tro.

– Jaså, du var där på besök och såg hur de 
hade det? sa jag.

– Tja, besök, sa Pia. Man hade ju i ännu lite 
yngre år varit runt och sålt majblommor, inte 
bara nere vid gamla Olskrokstorget utan också 
knackat dörr. Vi flickor, och enstaka pojkar, 
hade delat upp så att jag sålde på Gubbero-
gatans udda sida, min bästis Inger på jämna, 
medan andra sålde på Redbergsplatsen, Ols-
kroksgatan, Borgaregatan och så vidare.

Hos makarna Ternebrink – via en diskret 
ingång på biohusets smalare gavel och en 
brant innertrappa upp – sålde Pia en gång för 
någon skolresa också en burk pepparkakor. 
Och Pia fick i gåva av Kerstin Ternebrink en 
liten rulltårta och nybakta bullar till säkert 
högre värde än vad Kerstin betalade henne för 
pepparkakorna. (Kerstin hade inte bakat i bio-
huset utan hos en väninna på Mintensgatan.)

Pia Carlsson, denna förra frisörska som i 
fjol fyllde 80, drömde sig tillfälligt tillbaka vid 
detta minne. Pia och jag satt nämligen i förra 
veckan och fikade och pratade i en före detta 
biolokal i brukssamhället Göta, åt Trollhät-
tehållet.

I Götas ödsligt bevarade biljettkassa står ett 
idolfoto på Susan Hayward ur filmen ”Möte 
i Hongkong”, där Susan efter äventyrligheter 
hamnar i Clark Gables armar för en av Hol-
lywoods ständiga filmkyssar. Och just år 1955 
kom den filmen!

– Tänk om det var den du såg på Flamman 
på valborg ’55, sa jag.

– Nja, tänkte Pia. Visst såg jag den både 
en och två gånger. Men just i valborgsmäss 
var det nog inte. Såna där orientaliska filmer 
med större budget för produktionen släpptes 
väl snarare på höstarna, eller premiärvisades 
vid jul. Du må tro, i den filmen, vilken flotta 
av djonkar det var på Hongkongfloden. Och 
Flamman var en högt ansedd premiärbiograf. 
Men på valborgsmäss var det nog nåt annat. 

Flamman körde en del vilda västern, som var 
väldigt på modet nästan in på 70-talet men 
knappt existerar i dag.

Valborgsmäss, tänkte jag. Jo, Pia är tillräck-
ligt gammal för att kalla valborgsmässoafton 
så. Och hennes lillsyrra Berit (tyvärr ej längre i 
livet) var född på Mickelsmäss, alltså Mikael-
dagen sent i september.

Dessa gamla benämningar från bonde-
samhällets flydda sekler var kända långt in 
på 1900-talet men har nu i princip dött ut. 
Valborgsmäss är numera bara Valborg. Eller 
lite proprare valborgsmässoafton, förstås.

Pia tog på nytt upp ämnet Flamman och 
familjen Ternebrink:

– Kördes det på Flamman en västern med 
tjutande indianer, jag menar amerikansk 
ursprungsbefolkning, eller en krigsfilm med 
mullrande kanoner och fallande bomber, så 
dånade det rejält hos makarna Ternebrink när 
de satt med kvällskaffet och såg på TV, berät-
tade Pia, ty detta hade Kerstin sagt henne.

– Satt de med kvällskaffet? undrade jag lite 
mystifierad. Men... men Holger var ju själve 
maskinisten! Han måtte väl varit i arbete, varit 
den som körde projektorerna då???

– Ibland var han allt ledig, log Pia. Denne 
Holger bodde ju på Flamman, men bolaget 
(Biograf AB Cosmorama) ägde många bio-
grafer, även Redbergsgården just intill. Mest 
jobbade Holger visst på Victoria (Kungsgatan) 
och Cosmorama (Östra Hamngatan).

På Flamman kördes filmerna ofta av en 
man som hette Magnus nånting. Och när det 
var bio hela veckan, alltså även lördag, söndag, 
plus söndagsmatiné, kunde maskinisterna 
förstås ha lediga vardagskvällar ibland.

– Jo... det är klart, förstås, sa jag och fyllde 
på i våra kaffekoppar.

Pia nämnde att en gång var det nära att 
Holger och Kerstin tvingades flytta på grund 
av ombyggnad av Flamman. Och att hitta ny 
lägenhet var inte lätt. Han ville vara kvar i 
stadsdelen, han var född helt nära bion, 1912, 
innan den ens fanns.

Biosalongen ändrades en del. Halva lägen-
heten, närmare bestämt korridordelen, gjordes 
till nytt maskinrum. Ny innervägg murades 
upp. Men tack vare ett ”bursprång” som 
arkitekten då tänkte ut kunde de bo kvar i en 
lägenhet som rent av blev större. Den blev en 
tvårummare, kanske 50 eller 60 kvadrat.

Då hände det sig förstås att från lägenheten 
fanns inte längre dörr till maskinrummet! Det 
blev knepigt för Holger de kvällar det var på 
Flamman han visade film. Speciellt om det 
regnade och blåste. Pia berättar:

– Kan du tänka dig att Holger fick då gå 
en spinkig utvändig trappa, eller brandtrappa 
man då monterat dit. En bit fick han nästan 
klättra, sedan gå i regnet där uppe på taket 
och ta sig ner till arbetsplatsen, maskinrum-
met i andra ändan. Som ett äventyr bara det. 
Skulle väl rimmat illa med nutida arbetar-
skydd, kanske.

Bland filmer som i Hollywoods mer glans-
fulla dagar visades på Flamman var ”Buffalo 
Bill” med John McCrea 1944 (jo, Holger var 
ju maskinist redan då), rymdthrillern ”Man-
nen från Mars” 1952, ”Söderhavets sång” 
med simmarflickan Ester Williams, klassiska 
tecknade ”Snövit och de sju dvärgarna” och 
efter hand modernare alster som ”The Rocky 
Horror Picture Show”, den sistnämnda alls 
inte i Pias eller ens i min smak.

Norra Gubberogatan 1 A? Jo, det var 
maskinistens bostadsadress i Flamman. Men 
i annonser var det förstås den ståtliga entréns 
adress Redbergsvägen 19 som gällde.

Nyårsafton 1982 lades bion ner. Den köptes 
som bekant av Finska Pingstkyrkan. Salongen 
ändrade skepnad, dess bakre rader röjdes bort 
för ombyggnad där till kafé. Maskinrum-
met blev kontor. Huruvida filmduken såldes 
till någon lantligare bio, typ den likaledes 
nedlagda i samhället Göta vid Göta älvs östra 
strand, det förtäljer inte historien.

– Valborgsmäss 1955 var en lördag. Lörda-
gar är aftnar alltid livligare, suckade Pia. Och 
på tal om den myckna valborgsspriten, så var 
det väl i Flammanhuset också en tid lokal 
för Systembolaget, åt Gradmansplatsen till, 
där som det sedan blivit loppmarknad, eller 
second hand.

Systemet är i dag i forna varuhuset EPA:s 
lokaler vid Redbergsvägen/Kobbarnas Väg. 
Men i år blir valborgsmäss en fredag, som vi 
nu har precis framför oss. Inte mycket bättre 
än en lördag, i supandets, skränandets och 
det tyvärr då ansvarslösa corona-struntandets 
tecken.

För Pia och mig, och för våra egentligen 
närmare vänner, lär valborg nu på fredag 
inte firas. Jag vet intet om Cortègen, om den 
finns i år. Vet inget om scouternas traditio-
nella flammande brasa och korvgrillning vid 
Härlanda tjärn eller om spontana picknickar 
på Apslätten i Kålltorp.

Vad existerar nu för tiden? Jag tänker i 
detta fallet inte kolla upp det. Kanske nämner 
radion något.

Men i framtiden ska förhoppningsvis ”val-
borgsmäss” åter bli sig lik. På det gamla go’a 
sätter med Lisebergs öppnande för säsongen. 
I år sitter jag på valborg hemma, spisar musik 
och skriver väl en del, om andan faller på.

Alice Radomska

Lundens motorman Rustan Nordebratt sak-
nar kontinentens sammankomster.
 Foto: alice radomSka

Hektiskt år i olskroken, konstaterar Trafikverket

SIFFeRLeK? Att köpa sig egen decibellmä-
tare för att från olika avstånd kolla Tra-
fikverkets arbetsbuller är såväl onödigt som 
lönlöst. arkivFoto: tanja virtanen

Valborgsmäss och Flamman – 1955!

AGeNT-ePoKeN. Bevarad bioaffisch med 
Ray Danton från 1967. Det var agentfilmer-
nas tidevarv och på TV gick ”Mannen från 
UNCLE”. Foto: Alice Radomska
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scotch&soda | soya | a.s.98 | Mos   Mosh | ottodaMe | sixtydays | B&G | sofie   schnoor | i   diG   deniM | M.fl.

följ oss på instagram & facebook där kan ni se alla nyheter & styleingtips!

Va r M t  V ä l k o M n a  i n !
Vi följer såklart myndigheternas krav gällande Covid-19.

vårkänslor
– nu har klänningarna från

oneseason har kommit.

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.

Nära dig genom 
hela livet.

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

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

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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3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 15 maj 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:

........................................................................
Adress:

........................................................................
Postnummer:

........................................................................
Postort:

........................................................................
Telefon:

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

Förra månadens lösning:

Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset. 
Grattis – och snyggt jobbat – priset 
kommer som ett brev på posten.
4 Ian & Herbert Månsson på Ernst 
Torulfsgatan 15C i Göteborg 
4 Peter eriksson på Wrangelsgatan 
5B i Göteborg
4 Gunilla Swenson på Stabbegatan 
38 i Göteborg
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Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

Närhälsan Björkekärr
Stabbegatan 2B
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9 
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos
Närhälsan Olskroken

– din kompletta
Vaccinationscentral

Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan
spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan.
 031-345 04 00Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

Närhälsan Björkekärr
Stabbegatan 2B
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bjorkekarrvardcentral 
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TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9 
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

MISSING PEOPLE SWEDEN
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.

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, till-
sammans med polisen, för att rädda liv.

VÅRT ARBETE BERÖR
7-8000 personer anmäls försvunna varje år
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

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!

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

MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60  -  www.missingpeople.se
FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

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!
TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

Stöd Missing People Sweden genom att swisha din gåva till

123-691 95 00
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HJÄLP OSS ATT FORTSÄTTA
STÖTTA VÅRA BARNS FRAMTID

VÄRLDENS STÖRSTA HANDBOLLSKLUBB
FYLLER 70-ÅR UTAN MÖJLIGHET TILL
PUBLIK ELLER FÖDELSEDAGSKALAS

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

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Etab 1970

”Bästa mattaffären!”

Köper – Säljer – renoverar Mattor

Före fransning

efter
fransning

Vi söker 
pensionärer 

som vill jobba
med oss!

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

Vi vårstädar
trädgården!

ORDNAR STAKETET • GÖR TRÄDGÅRDEN FIN
BESKÄR TRÄD • GÖDSLAR • FIXAR ALTANEN

HÖGTRYCKSTVÄTTAR HUS OCH ALTAN

Däcksläpp!
Nu till våren släpper vi ut våra allra bästa 

sommardäck på grönbete.

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
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Som väntat återinförs amorteringskravet 
i höst och de som fått uppehåll under 
pandemin behöver åter amortera. Vi ser 
också de första tecknen på att räntorna 
är på väg att lämna de rekordlåga nivåer 
vi vant oss vid. Sammantaget är det 
rätt tid att säkra tillräckliga marginaler i 
boendeekonomin.

På senare tid har en oro för stigande 
inflation och räntor smugit sig tillbaka 
in i den ekonomiska diskussionen. 

Det sker i ett läge då många hade börjat tro 
att de senaste årens rekordlåga räntor och när-
mast obefintliga inflationstryck snarare var för 
evigt. Ingen vet förstås hur snabbt eller långt 
räntorna kommer att stiga men vi har på kort 
tid sett amerikanska 10-åriga räntor stiga 
klart snabbare än förväntat från 1 procent till 
över 1,75 procent. I förra ränterådet gick vi 
igenom orsakerna till ränteuppgången och 
pekade även på att särskilt de långa räntorna 
är internationella till sin karaktär och kan 
smitta av sig på t.ex. de svenska bolåneräntor-
na. Och de senaste veckorna har vi också sett 
att de svenska listpriserna för många bolåne-
räntor börjat krypa uppåt. Sedan vet vi att det 
är skillnad mellan listpriser (de som annon-
seras) och snittpriser (de priser som bolåne-
tagarna i genomsnitt betalar) och det är för 
tidigt att säga hur snittpriserna påverkas. Men 
det troliga är ändå att färdriktningen härifrån 
är svagt uppåt.

Räntorna är inte det enda som kan påverka 
boendekostnaderna framöver. I slutet av 

mars meddelade Finansinspektionen att det 
undantag från amorteringskravet som 
myndigheten beviljade under 
pandemin, upphör efter 
sommaren. Amor-
teringskravet har 
införts stegvis 
och innebär 
att den som 
tar ett nytt 
bostadslån 
kan bli 
tvungen 
att 
amortera 
upp till 
3 procent 
per månad. 
Hur stort 
amorterings-
kravet blir beror 
på lånets storlek i 
förhållande till bosta-
dens värde och låntagarens 
inkomst. Under pandemin 2020 
meddelade Finansinspektionen att bankerna 
fick bevilja undantag från amorteringskravet 
för de låntagare som så önskar, en möjlighet 
som ett par hundra tusen svenskar valt att ut-
nyttja. Undantaget gäller till och med augusti 
2021 och det har funnits spekulationer om 
undantaget kan komma att 
förlängas. Men nu har alltså 
Finansinspektionen satt 
ner foten och meddelat att 
undantaget tas bort och de 

ordinarie reglerna tas tillbaka. Beslutet fattas 
delvis mot bakgrund av att pandemilä-

get antas förbättras till hösten 
men också därför att 

bostadspriserna och 
hushållens skulder 

har ökat under 
pandemin. 

Sammanta-
get menar 
myndig-
heten att 
det nu är 
angeläget 
att åter 
strama åt 
regelver-

ket.

De stigande 
räntorna och 

det återinförda 
amorteringskravet är 

viktiga påminnelser för alla 
som har bostadslån att dagens förut-

sättningar inte nödvändigtvis gäller för alltid. 
För att privatekonomin ska klara svängningar 
i boendekostnaderna gäller det att ha mar-
ginaler. Låt mig påminna om tre grundläg-
gande sätt att skaffa dessa marginaler:

1) Sparande är en central 
ingrediens. Det gäller att 
spara både regelbundet 
och ”rätt”. Statistiken visar 
att för många saknar ett 

sparande och att en onödigt stor del av det vi 
ändå sparar hamnar på ett vanligt bankkonto 
med låg eller ingen ränta. I stort sett är det 
bara bufferten, dvs. de ca 2-3 månadslöner 
som är till för oväntade utgifter, som ska sitta 
på bankkonto. Övrigt sparande bör oftast 
placeras med lite högre risk och bättre avkast-
ningsmöjligheter.

2) Amortering är vad som krävs för att 
minska skuldsättningen i kronor och ören. 
Amorteringarna minskar också de totala rän-
tekostnaderna och ökar på sikt de privateko-
nomiska marginalerna.

3) Att sprida ränteriskerna genom att ha 
flera bindningstider (t.ex. en del 3-månaders 
och två delar med längre bindningstider) på 
bolånen är ett sätt att göra sig mindre känslig 
för räntehöjningar.

Vi kan inte veta hur räntor, regelverk, in-
komster och bostadspriser utvecklas framöver. 
Men vi kan förbereda oss för olika scenarier 
och se till att privatekonomin klarar det 
mesta.

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte

KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

EKONOMISKT

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.

Centrum
Härlanda

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal www.fjallmans.se

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00

Örgryte pastorat
4 Välkommen att ta del av gudstjänster, musik 
och gemenskap digitalt. Du är också välkom-
men in i våra öppna kyrkor för en stunds 
stillhet och värme. Uppdaterade tider, mer om 
digitala grupper hittar du på vår webb: www.
svenskakyrkan.se/orgryte

Björkekärrs församling
4 Björkekärrs kyrka öppen sön 12-14, tis och 
ons 13-15 och när välkommen-flaggan står 
ute.
Digitalt: Vi sänder på www.youtube.com/
bjorkekarrskyrka. Livesänd gudstjänst sön-
dagar kl 10.30 och Söndagsklubben för barn. 

Härlanda församling
4 Härlanda kyrka öppen mån-fre 9-16 och 
sön 10-16. Morgonbön mån-fre kl 9. Max 
8 deltagare. Kvällsgudstjänst ons kl 18.30, 
max 8 deltagare, anmälan krävs – läs mer på 
webben. Gökotta Kr. him. 13/5 kl 8 i Härlanda 
kyrkoruin.
Digitalt: Vi sänder på www.facebook.com/
harlanda.forsamling: Söndagsgudstjänst kl 

11. Söndag 2/5 kl 11 Digital söndagsmässa 
med möjlighet till förlängt nattvardsfirande 
efteråt i kyrkan. Läs mer på webben. Rytmik-
konsert med vårkänslor för små barn och för-
äldrar: Valborgsmässoafton 30/4 kl 17. Sänds 
på Facebook och Youtube.

Sankt Pauli församling
4 Sankt Pauli kyrka öppen ons 13-17 och tor 
13-17.
Digitalt: Vi direktsänder på www.sanktpauli.
se, i närradion 94,9 MHz och på Youtube. 
Högmässa söndag kl 11 med kyrkkaffe på 
zoom. Middagsbön med musik onsdagar kl 
12. Direktsänd musikgudstjänst med Sankt 
Pauli Ungdomskör söndag 2 maj kl 18 ”Men 
jag vill sjunga om din kärlek”. Fler digitala 

grupper finns, läs mer på webben.

Örgryte församling
4 Skårs kyrka öppen ons 12-16 och sön 12-
15. Gudstjänst på kyrkbacken Kr. him. 13/5 
kl 11.
Örgryte gamla kyrka öppen tors 14.30-16.
Örgryte nya kyrka öppen sön 12-15.
Digitalt: Vi sänder på www.facebook.com/
orgryteforsamling. Livesänd gudstjänst från 
någon av kyrkorna söndag kl 11 och reflex-
mässa torsdag kl 18. 
Karantänskonserter från Örgryte nya kyrka: 
Orgel möter ackordeon söndag 2/5 kl 19. 
Från termos till katedral söndag 16/5 k l19. 
Sänds på Göteborgs Internationella orgelaka-
demis kanaler.

 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!

 

Amorteringskravet återkommer och räntorna
kryper uppåt – säkra marginalerna i din ekonomi



björkekärrs församling, sörensens gata 1 

härlanda församling, härlandavägen 23   
sankt pauli församling, mäster johansgatan 1

örgryte församling, herrgårdsgatan 2

telefon 031-731 80 40
e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb svenskakyrkan.se/orgryte
sociala medier @Örgryte pastorat
pastorsexpedition Herrgårdsgatan 2, Öppet mån-fre 09.00-12.00

Digital musik med vårkänslor
middagsbön med musik 
Direktsänd från Sankt Pauli kyrka.  
Församlingens musiker med ev. gästartist 
medverkar. Önska psalm eller musikstycke:  
mikael.holmlund@svenskakyrkan.se. 
Onsdagar kl 12.00.
www.sanktpauli.se & Youtube

rytmikkonsert med vårkänslor  
För små barn och föräldrar i Härlanda kyrka. 
Valborgsmässoafton 30 april kl 17.00. 
Facebook & Youtube @ Härlanda församling 

men jag vill sjunga om din kärlek
Musikgudstjänst med Sankt Pauli Ungdomskör 
under ledning av Mikael Holmlund. Björn Nilsson, 
präst. Direktsänd från Sankt Pauli kyrka.
Söndag 2 maj kl 18.00. 
www.sanktpauli.se & Youtube

orgel möter ackordeon 
Karantänkonsert från Örgryte nya kyrka. Eva 
Zöllner, ackordeon och Kerstin Petersen, orgel. 
Söndag 2 maj kl 19.00, 
Facebook & Youtube @Göteborgs internationella 
orgelakademi.

från termos till katedral 
Karantänkonsert från Örgryte nya kyrka. Linnéa 
Sjösvärd, sopran, Tapani Stenros, violin, Erland 
Hildén, orgel och piano. Söndag 16 maj kl 19.00. 
Facebook & Youtube @Göteborgs internationella 
orgelakademi.

Gudstjänst, stillhet & bön  
Du hittar öppettider, gudstjänsttider och digitala 
sändningar under Kyrkfönstret här i tidningen.

Dop, vigsel & begravning 
Visst är det möjligt att ha dop, vigsel eller 
begravning i våra kyrkor anpassat efter rådande 
restriktioner! Kontakta oss så hjälper vi dig att 
boka och svara på dina frågor och funderingar! Du 
hittar kontaktuppgifter nedan.

Konfirmand 2021/2022
I maj skickas det en inbjudan till medlemmar 
i Svenska kyrkan som är vårdnadshavare till 
ungdomar födda 2007. Där kan du läsa om nästa 
års konfirmandalternativ. Håll utkik!

Är du ensam? Behöver du hjälp? 
Kyrkans diakoner finns tillgängliga för dig när du 
behöver hjälp i vardagen eller någon att tala med. 
Läs mer på vår webb  
svenskakyrkan/se/orgryte/samtal-och-stod eller 
kontakta oss (se nedan). 

Vad vet du om den heliga Anden?
Innan Jesus lämnade jorden på Kristi himmelsfärdsdag berättade han för 
lärjungarna att de inte skulle att bli övergivna. Jesus förklarade att vi människor 
skulle få en hjälpare, en sanningens ande som ska vara hos oss för alltid. Tio 
dagar efter Kristi himmelsfärd firar vi därför pingst. Då firar vi att Gud låter sin 
ande, hjälparen, vara hos oss.

Den heliga Anden kallas för livets ande, och det är ingen tillfällighet. Ord som 
andedräkt och att andas påminner om livets grund. Gud är både lika osynlig och 
lika verklig som vår andedräkt.

Anden jämförs ibland med en vind. Vi kan se hur träd böjer sig för vinden men vi 
ser inte själva vinden. På samma sätt är det med Anden. Vi ser inte Anden, men 
vi kan se verkningarna av Anden i våra liv. 

Växterna som blommar symboliserar 
påskens budskap: Att det finns ett nytt 
liv, ett nytt hopp.  
I vår vill Örgryte pastorat sprida hopp 
och liv genom med våra filmer just på 
temat ”Låt hoppet växa”. Du hittar  
filmerna på vår webb och våra kanaler.

Var med och sprid hopp i vår! Be en 
bön på Svenska kyrkans bönewebb 
be.svenskakyrkan.se

Känn ingen oro  
och tappa inte modet.
johannesevangeliet 14:27”
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         Annonsera i

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.

Annonsen
önskas införd:.....................................................

Beställare: ...........................................................

Telefon: ................................................................

!

FAMILJ
o Uppvaktning 

undanbedes 0:–
o Grattis 

(endast text) 0:–
o Grattis + foto 0:–
o Förlovning 0:–
o Vigsel 

(endast text) 0:–

o Vigsel + foto 0:–
o Födda 

(endast text) 0:–
o Födda + foto 0:–
o Till minne 0:–

o Tack 0:–
o Månadens Ros 0:–

rubrikANNONSEr
Privatannonser

o Köpes 50:–
o Säljes 50:–
o Bytes 50:–
o Djur 50:–
o Förlorat 50:–
o Tillvarataget 50:–

o Dagmamma 50:–
o Platsannons 50:–
o Motor 50:–
o Bostad 50:–
  o Uthyres 50:–
  o Önskas hyra 50:–

o   ............................... 50:–

Företag

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

  o   .....................................

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

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

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

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

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

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

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

VAR VäNLIG TeXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

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

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

Önskar hyra P-plats
4 Jag söker p-plats i området av Olbersgatan, 
Havsörnsgatan, Lilltorpsgatan, Birkagatan 
eller Wingårdsgatan. Hör av dig ang uthyrning 
under viss tid eller tillsvidare.

Tel: 0733-336 640

En värmlänning från Björkekärr – där har ni 
Årets Eldsjäl alla kategorier 2021.

– Det här priset är för alla lirare och 40 trä-
nare i föreningen och handlar inte om något 
enmansjobb.

 
Ni har tidigare här i Örgryte Härlanda Posten kun-
nat läsa om Grunden BoIS starke man. 1992 bil-
dade han föreningen med ett fåtal på en gräsplätt 
intill Delsjövägen.

Nu har den växt till 500 medlemmar.
Nu har många fler med intellektuell funktions-

nedsättning fått möjlighet till den gemenskap, gläd-
je och rörelse alla hat rätt att ta del utav.

Då Eldsjälsgalan, som arrangerats av ideella Folk-
spel sedan 2008, avgjordes i digital form (endast 
ett fåtal inbjudna) på Vasateatern i Stockholm var 
Thor en fyra finalister i kategori Ledare. Efter att 
presenteras som vinnare i den utsågs herr Guttorm-
sen även till Årets Eldsjäl alla kategorier.

Utöver äran belönades en gladlynt och uppskat-
tad ledare med 25 000 kronor i ett personligt sti-
pendium, 50 000 till ett enskilt projekt samt en bil 
från Volkswagen.

– Det som driver mig är att se individer som växer.
ÖHP

Motivering Årets Eldsjäl 2021:
”Med det varmaste av hjärtan, med det godaste av 
humör, med en ständigt påkopplad energi och med 
den fastaste av händer, har han sett till att sprida 
glädje, nytta och förutsättningar. 

Med en förmåga att se alla likas värde har åtskil-
liga barn– och ungdomar hittat sin plats i förenings-
livet, en möjlighet som inte fanns i samma utsträck-
ning tidigare. 

Vi har den stora äran att hylla en eldsjäl, som 
sedan 1992 varit verksam med ett fantastiskt enga-
gemang och en unik förmåga att utveckla och driva. 

Alltid med ett leende och för allas bästa i en 
förening som tar emot alla, som bidrar med hälsa, 
kamratskap, självkänsla, självförtroende och en 
meningsfull fritid till sina medlemmar och som visat 
vägen för många andra.”

Årets Eldsjäl – Thor från Björkekärr!

Thor Guttormsen – årets eldsjäl.



NR 4 • apRil 2021 Örgryte&HärlandaPosten 23

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

GRATIS
UNDERSÖKNING!

Ev. ATB dras vid undersökning

www.primartandvarden.se

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

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE
399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher

Kan finansieras med ATB

Gäller endast nya patienter

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

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

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

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

Delikatesstallrik 99:-

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

Under vinjetten på gång kan just din fören-
ing 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, Dag-
center. 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

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp

4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation 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 
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

SPF Seniorerna Örgryte

4 Sista promenaden för våren är den 16 juni. 
Under vecka 20 startar vi med bangolf (mini-
golf). Denna pågår under sommaren. Vi pla-
nerar också för några andra aktiviteter under 
sommaren. Mer information på vår hemsida 
spfseniorerna.se/orgryte om detta och mycket 
mera. Ring för information till Linda Frank 
tel: 073-501 60 04 eller mejl linda.m.frank@
oulook.se.

MIK-Knuten

Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4

Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten

Örgryte-Härlandas Träffpunkter

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!

Här
fi nns
gott

om P-
platser!
TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA

Salong Nicole Hon
& Han

So� agatan 6 Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93



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

Stor djuravdelning, många från egen uppfödning.
Kaniner • Gnagare • Fåglar • Reptiler m.m.

ÖPPET ALLA DAGAR
   Vardagar 10-19  Lördagar 10-16

Söndagar 11-16

Hitta till oss: Med spårvagn tar du linje 1 mot Östra sjuk-
huset och går av på Kaggeledstorget. Kör du bil tar du 
E20 mot Stockholm/ Partille och svänger av på Torpa-

motet. Sedan tar du höger in på Torpavallsgatan kör c:a 
500 m och sväger vänster in på kaggeledsgatan förbi bil-
tvätten under spårvägen sedan kommer Kaggeldstorget.

www.gbgzoo.se

GÖTEBORGS ZOOLOGISKAGÖTEBORGS ZOOLOGISKA
ZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOO

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

DU HITTAR FÖLJANDE MÄRKEN I BUTIKEN:

Vi har
inackordering

av smådjur,
fåglar och

reptiler

STÖRST I STAN PÅ REPTILER
– vi har terrarium och alla tillbehör!

Kaniner
fr. 595:-

Dvärg-
papegoja
fr. 800:-

Undulater
fr. 495:-

Dvärg-
hamster

fr. 249:-

Tamråtta
fr. 195:-

Dvärg-
skäggagam

1 495:-


