bakom var femte bostadsaffär som görs i Sverige står Svensk Fastighetsförmedling.Vi har gjort
vad drömmer du om?
vad
Endrömmer
etta med balkong
du om? iEn
stan
etta
eller
med
enbalkong
täppa påi stan
landet?
ellerMer
en täppa
svängrum
på landet?
eller Mer svängrum eller
ekonomin, juridiken och det ﬁnstilta runt ditt boende till våra specialgrenar. Så söker du bästa läget,
mindre tomrum? Hur mindre
drömmen
tomrum?
ser ut, Hur
styrs drömmen
nästan alltid
ser av
ut,vilket
styrs nästan
läge i livet
alltid
duavbeﬁnner
vilket läge
dig ii.livet du beﬁnner dig i.
välj den mäklare som är expert lika mycket på botrygghet som på boende. Välkommen till vår
Hur den ska gå i uppfyllelse,
Hur denkan
skavigåtai reda
uppfyllelse,
på om du
kankommer
vi ta reda
in till
på om
oss.du
Välkommen
kommer intill
tillvår
oss. Välkommen till vår
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!

BOSTADSRÄTTER TEL 031 21 49 00. VILLA TEL 031 40 45 40 WWW.SVENSKFAST.SE
BOSTADSRÄTTER TEL 031
BOSTADSRÄTTER
21 49 00. VILLATEL
TEL031
0312140494500.
40VILLA
WWW.SVENSKFAST.SE
TEL 031 40 45 40 WWW.SVE

Din lokala tidning

www.ohposten.se

nr 5 l maj 2017

Örgryte&Härlanda
POSTEN

Vårnytt!
Nu fyller vi butiken med nya bågar.
Du som väljer bästa sortens
progressiva glasögon, får nu ett par
progressiva solglas på köpet.
Sedan år 1894 har Edlunds fått
förtroendet att arrangera och ordna
begravningar i Göteborg. Vi hälsar er
välkomna till en modern och trygg
begravningsbyrå med lång erfarenhet.
Väl mött,
Jenny Backman och Tobbe Lander

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2017 vid köp
av kompletta glasögon med Zeiss progressiva
glas samt Duravision Platinum-behandling.

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

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

www.edlunds.nu
amrif ralkäM
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TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

999 kr!
Kortavg ift 100 kr tillkom

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

mer.

sommarkortet gäller på
över 135 klubbar!*

Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19

Ring: 031-21 77 30

eS ?gateröf rannameb nevä iv tta ud etssiV
almag hco ayN .nadismeh åp ofnisgateröf råv
!anmokläv tmrav sasläh rednuk
Ellinor Elg-Rydén, goteborg.ostra@veteranpoolen.se

Privat

www.tandvardsgruppen.org

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

Glayol
Salong

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

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

KLIPPNING

Herr, pensionär, barn: 150:Dam: 200:-

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
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REDO FÖR FESTIVALYRA. Personalen på Kålltorps fritidsgård fick en idé. Nu den 17 juni blir den verklighet. Då startar sommarlovet för
12–16-åringar med Allt é lov(e)!
Foto: Joacim Schmidt

En ny festival kickstartar sommarlovet

Den 17 juni så anordnas Allt é
lov(e) på Fängelset, en festival
som riktar sig till ungdomar
mellan 12 och 16 år. Bakom
initiativet ligger ungdomar och
personal från Kålltorps fritidsgård.
– Tanken är att det ska bli en
bra start på sommarlovet, säger
Josef Aden som är med och arrangerar festivalen.

Det var genom att Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
MUCF, delade ut bidrag som en del
av en sommarlovssatsning som idén
till Allt é lov(e) föddes. Personal på
Kålltorps fritidsgård frågade några
av sina ungdomar om de var intresserade av att arrangera en festival.
– Sedan har ansvaret lagts mer
och mer på ungdomarna och festivalen är nästan helt ungdomsdriven,
förklarar Sofia Aldén som jobbar på
Kålltorps fritidsgård.
Festivalen hålls den 17 juni på
Fängelsets innergård mellan 16 och
23. Ena sidan av innergården kommer vara scenområde med livemusik
och DJ:s mellan liveakterna medan
andra sidan kommer att fungera som
expo-område med aktiviteter och
mat. Bland annat så kommer det att

finnas en foodtruck, IOGT-NTO
kommer att ordna en juicebar, Popkollo, som anordnar musikläger för
unga tjejer och transpersoner, kommer att finnas på plats och berätta
om sina aktiviteter och Människan
bakom uniformen, MBU, kommer
att både berätta om sin förening och
även agera entré- och publikvärdar.
– Det är fullspäckat med aktiviteter så det finns alltid något att göra,
säger Amanda Hjälm som är en av
ungdomarna bakom Allt é lov(e).
Bland annat så kommer Aurelia
Dey, Jireel och Madi Banja att uppträda. För
att välja
Aurelia Dey Foto: Kamila Schneltser
musik
har ungrit mest efterfrågat
domarna
och det vi gillar
från Kållsjälva, berättorps fritidsgård
tar Clara
gått efter vad
Lundde själva gillar
berg
men också hört
som
runt på lokala
är
högstadieskolor
med och
efter vad eleverMadi Banja
arrangerar festivalen.
na där har velat
Foto: Teitur Ardal /Luger
– Mer än hälften av arhöra.
tisterna är kvinnor vilket
– Det blir väldigt
vi är väldigt nöjda med efhip-hoporienterat,
tersom hip-hop är en ganska
det är det som har vaÖrgryte&HärlandaPosten

Jireel.

Foto: Luger

mansdominerad genre, säger Sofia
Aldén.
Om allting går bra så är tanken
att Allt é lov(e) kan bli en återkommande, årlig festival. Ungdomarna
bakom festivalen tycker att allt arrangörsarbete har varit jätteroligt
och alla artister de har varit i kontakt
med har varit positiva till idén om
en festival som är ungdomsdriven.
– Vi har blivit tagna på allvar, vilket är ovanligt när man är så ung,
säger Clara Lundberg.
Joacim Schmidt
NR 5 • maj 2017

10Hurra!

STORT SORTIMENT AVV rieker
-KOM IN OCH PROVA DINA FAVORITER.

KOM IN OCH PROVA SKÖNA
SOMMARSANDALER FRÅN r ieker

årsjubileum

600:Repkilklack

550:Skön sandal

GÖTEBORGSBUTIKEN FYLLER ÅR!
Det firar vi den 25-28/5 med tävlingar,
gäster och galna erbjudanden.

600:Extra mjuk sula

Välkommen till Ängsvaktaregatan 4,
öppettider finner du på vår hemsida.

- Olskroken sedan 1897 FRAKTFRITT PÅ JOHANSSONS.SE

LÄCKERT GAVELRADHUS I NYA ÖRGRYTE TORP
JAN JOHANSSONS GATA 1, ÖRGRYTE TORP, 132 KVM, TOMT: 180 KVM, PRIS: 8.150.000 KR/BUD
Med modern arkitektur i nya Örgryte Torp ligger detta nybyggda gavelradhus
ritat av KUB arkitekter med Bonava som producent. Entréplanet har en
öppen planlösning med vardagsrum, matsal och kök samt ett badrum.

Plan två har tre sovrum och badrum med tvättstuga. En stor tillhörande
garageplats finns i grannhuset. Fjärrvärme, fiber och friköpt tomt.
Vänligen kontakta Magnus Helin, 0739-82 80 39 för tidsbokning.

Kungsportsavenyen 18, Göteborg • 031-18 22 00 • www.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

I samarbete med Örgryte Odalmän
kommer jag att ge ut ett häfte :Ordvitsar
från Göteborg: 139 vitsar uppdelade på
18 kategorier.
Månadens vitsar kommer jag att ta ett
exempel ur varje kategori.
Håll tillgodo!
Påskvits Var har Du köpt äggen? I ett
skal-bolag!
HHH
Hundvits Har Du en hund i bilen? Ja,
en tax i!
HHH
Golfvits Vad har en golfspelare på
överkroppen? Tee-shirt!
Mjölkvits Varför heter det Ekomjölk?
Den kommer från e ko!
HHH
Flygvits Har Du flugit rea-plan? No,
not jet!
HHH
Bilvits Vilken bil får plats i ett kuvert?
Audi A4!
HHH
Tandläkarvits Dom mobila tandläkarna kan rycka ut direkt!
Naturvits Skall Du med ut och fiska?
Nej, jag tål inte drag!
HHH
Butikvits Vilken ostsort är populär
bland herrar? De E DAMER !
HHH
Kunglig vits Förr hade Kungen
Kronan på sig, nu har Kronan Kungen
på sig!
HHH
Sportvits Ser Du mycket på ishockey?
Bara periodvis!
Tennisvits Dom moderna tennisspelarna går ofta in på nätet!
HHH
Hästvits Har Du hört något från stallet? Nej, det bara ryktas!
HHH
Båtvits Var har Du lärt Dej att navigera? I grund-skolan!
HHH
Diverse vits Har Du kontakt med
Dina sladd-barn?
Politikvits Kan en mamma vara
MODER-at?
HHH
Kyrkvits Jag glömde min penna i
kyrkan! Tala med stiftet!
HHH
Göteborgsvits Tiden är ute för Gasklockan!

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

Från

r
87l.5mokms
ink

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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LADDADE. Nicklas Tränk (tv) och Niklas Sjöström laddar för det tredje året med Stadsdelsfestivalen den 10 juni.

Festivaldags för
tredje gången
För tredje året i rad så anordnas det en
stadsdelsfestival i Örgryte-Härlanda. Den
10 juni mellan 11 och 16 går festivalen
av stapeln på Björnplan vid Kaggeledstorget i Torpa.
– Det är en chans att visa upp det kultur- och föreningsliv som finns i stadsdelen, säger Nicklas Tränk som är administratör vid stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsfestivalen började som en del av Kåken larmar, en musikorienterad festival som
arrangerades av kulturhuset Kåken. För tredje
året i rad står nu stadsdelsfestivalen på egna
ben och sätts upp på Björnplan.
– Det är en väldigt bra plats med en fin
parkmiljö. Sen är Torpa ett socioekonomiskt
utsatt område i stadsdelen så det är viktigt att
saker anordnas där, berättar Nicklas Tränk.
Första året kom det omkring 1000 besökare
till stadsdelsfestivalen. Andra året kom det
hela 3000 gäster och responsen bland besökarna och de boende i området har varit väldigt
positiv.

– Vi hoppas på fint väder och minst 3000
besökare i år igen, säger Niklas Sjöström, föreningskonsulent i Örgyte-Härlanda.
Det kommer att finnas 29 tält på festivalen
med olika aktiviteter. Bland annat så kommer Göteborgs ridklubb att vara på plats och
erbjuda ponnyridning, Hyresgästföreningen
kommer att ordna en loppmarknad, man
kommer att kunna prova på bland annat taekwondo och beachvolleyboll, polis och räddningstjänst kommer att finnas på plats och berätta om sina yrken och Cykelköket kommer
att erbjuda enklare, gratis cykelreparationer. I
enlighet med Göteborg Stads initiativ Grön
och skön stad kommer det också finnas två
odlarföreningar på festivalen för att prata om
stadsodling.
– Det handlar inte bara om att de som stället ut på festivalen delar ut broschyrer utan
det kommer finnas aktiviteter, säger Niklas
Sjöström.
– Det är ju ingen mässa utan en festival så
det kommer att finnas massor att göra, säger
Nicklas Tränk.

Örgryte&HärlandaPosten

Foto: Joacim Schmidt

Det kommer också att finnas livemusik där
elever från kulturskolan uppträder, ett musikquiz och en tipspromenad. En frågesport
med frågor om bland annat sport och området
kommer att hållas där ett lag med idrottsprofiler ledda av Magnus Wislander kommer att
tävla mot ett lag med politiker ledda av Thore
Backlund.
I samband med festivalen så kommer stadsdelens nya minibibliotek att invigas. Ett minibibliotek är ett litet hus där man, utan att
behöva något lånekort, kan lämna böcker man
inte vill ha och byta dem mot andra böcker.
Det kommer att finnas fyra minibibliotek
i Örgryte-Härlanda och ett av dem ska stå i
Torpa.
Med stadsdelsfestivalen så vill man synliggöra kultur- och föreningslivet.
– Bortsett från den lagstadgade verksamhet
vi driver i stadsdelen, som vård och skola, så
finns det mycket verksamhet som bygger på
frivilligt engagemang och det är viktigt att visa
upp den, säger Nicklas Tränk.
Joacim Schmidt
NR 5 • maj 2017

JUST NU HOS
ECO BILVÅRD
I GÖTEBORG AB

Vårens solglasögonklipp!
VÄRDE
3495:UPP TILL:

BÖGATAN 46 • Tel. 031-40 63 13
Vard. 07.00-18.00 • Lörd 10-15

DU HITTAR OSS PÅ

BASSERVICE

Byte av motorolja + Byte av
oljeﬁlter – Assistansförsäkring
ingår i priset

fr. 1595:-

DÄCKHOTELL
Ingår hjulförvaring
Hjultvätt
Hjulskifte

fr. 895:-

KAMREM
Byte av kamremsats med
vattenpump

fr. 5995:-

Köp kompletta glasögon med ytbehandlingen iProtection NT
och få receptslipade solglasögon med din styrka på köpet!

BROMSBYTE
Byte av
bromsbelägg

fr. 1495:-

100% HANDTVÄTT!

fr. 199:-

INVÄNDIG BILTVÄTT
Dammsugning av kupé och bagageutrymme, rengöring av dörrkarmar,
paneler, mattor m.m.

fr. 249:-

HELTVÄTT IN/UT
Utvändig biltvätt
Invändig biltvätt
Polering och vaxning

O’Neill Tail

O’Neill Duke

ERBJUDANDETS

UTVÄNDIG BILTVÄTT
Utvändig rengöring med avfettning,
schamponering och fälgrengöring
samt utvändig fönsterputs

Slipade solglasögon på köpet!

VÄRDE:

Superdry Mika

Superdry Octane

VÄLJ BLAND 15 MODELLER!
Progressiva:

Enkelslipade:

3495:-

2295:-

Erbjudandet kan kombineras med gratis synundersökning. Om första par är enkelslipat blir även
solglasen det (solglas 1000:- & båge 1295:-). Progressivt första par ger progressiva solglas (solglas
2200:- + båge 1295:-). Pris på första paret enkelslipade från 1995 kr och progressiva 3195:- komplett
med iProtection NT. (iProtection NT = Reflex- UV-ljusskydd, smutsavvisande och repskyddande yta.).

GRATIS SYNUNDERSÖKNING

VÄRDE 395:-

Synundersökningen avser glasögon och
utförs av legitimerad optiker. Inget köptvång. Intyg, recept etc. debiteras.
Gäller t.o.m. 2017-06-19.

Boka din synundersökning enkelt på:

fr. 499:-

www.optikkallaren.se

REKOND

Utvändig biltvätt
Invändig biltvätt
Polering och vaxning

fr. 1995:-

BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset), Tel: 031-23 98 88
MAJORNA Stigbergsliden 22, Tel: 031-780 60 18

Tvättpriserna gäller t.o.m. 30 juni 2017

BRA/FINA REKOMENDATIONER PÅ RECO.SE

OLSKROKEN Redbergsvägen 17, Tel: 031-19 84 70
ASKIM-Sisjön Stora Åvägen 18, Tel: 031-68 25 88
KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3, Tel: 031-795 22 30
KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80

www.meca.se
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MÖLNLYCKE Allén 4, Tel: 031-50 88 95
LERUM Brobacken 3, Tel: 0302-138 83
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Lapphexorna firar 30 år

GRATTIS! Lapphexorna inledde sitt 30-årsfirande med att bjuda på  fria work shops på Sally Bazar Studio. Från vänster: Mari Anne Hellström och Carin Abrahamson.

I år har Lapphexorna 30 årsjubileum.
Firandet inleddes den 31 mars med en tre
dagars workshop i lappteknik på Sally
Bazar Studio, då besökare fick komma in
för en pratstund och prova på att sy och
lära sig om olika tekniker.

Det är första gången som Lapphexorna har
workshop på Sally Bazar Studio på Ånäsvägen.
Syftet är att väcka intresse för föreningen och
att få fler medlemmar.
– Jag hoppas att framför allt den yngre generationen kommer att se fördelarna och gå med
i Lapphexorna. Det är fin gemenskap och att
sy är bra mot stress om man har en stressad
livsstil, säger Mari Anne Hellström.
Hon och Carin Abrahamson är båda dedikerade lapphexor. Större delen av fritiden går
åt att till att sy och de har alltid symaskinen
ståendes framme i hemmet.
Intresset för sömnad och tyger har alltid
funnits där, men det var först sedan pensioneringen som de kunde lägga ner mer
tid på det.
– Innan jag pensionerades sydde jag en timme
om dagen. Nu blir det
lätt en hel dag, om jag
inte har något annat inbokat, säger Carin och berättar att hon ofta kan köpa
ett tyg bara för att det är vackert.
I fönstret på Sally Bazar hänger ett vackert lapptäcke med fruktmotiv som hon gjort.
Hela studion är fylld av lapptäcken, grytlappar
och annat fint som medlemmar i Lapphexorna
sytt. Grytlapparna säljs till förmån för Cancerfonden och två stora handsydda lapptäcken
kommer att lottas ut under jubileumsåret.
6

Mari Anne Hellström och Carin Abrahamson visar grytlappar som säljs till förmån för
Foto: Lena Andersson
Cancerfonden.

– Varje täcke har tagit 370 timmar att göra,
säger Mari Anne och lyfter på ett av täckena så
att ÖHP kan få en bättre titt på konstverket.
Hon visar även en hel vägg med lappteknik
där medlemmar har fått göra självporträtt.
Det syns tydligt att det är Mari Anne
på ett av verken.
– Jag tycker om att segla,
så det finns naturligtvis
med och min hund har
också fått plats, säger
hon.
Kring ett bord mitt i lokalen sitter ett gäng lapphexor som är i full färd med att klippa
och sy. En av dem är Alou Karlgren. Hon gör
något så ovanligt som japansk vikteknik.
– Det är jättekul att vara här och visa vad vi
gör, säger hon.
Mittemot henne sitter Britt Stigebrandt
och Annika Hessman och syr hexagoner, den
syteknik som gett lapphexorna sitt namn. En

hexagon är en sexhörning och sys fast för hand
med en speciell teknik.
Föreningen Lapphexorna bildades i slutet
av 1980-talet och är mycket aktiv. Den har i
dagsläget ungefär 200 medlemmar som har
sin möteslokal vid Prästgårdsägen i Göteborg.
Där håller de studiecirklar i Folkuniversitets
regi flera gånger i veckan, det finns också månadsmöten, sylördagar, studieresor med mera.
– Det är en härlig gemenskap i Lapphexorna. Det är det bästa med att vara medlem, att
man har en gemenskap i att man tycker om att
sy tillsammans, säger Mari Anne.
Lapphexorna är ense om att det är inspirerande att träffas och sy. Det är även en drivkraft att kunna ta med saker som de sytt till
träffarna och visa upp dem för varandra.
– Vi har också kvällar med ett speciellt tema
som till exempel lär ut en ny teknik, säger Carin.
Att fylla 30 år är förstås en stor händelse
som måste firas. Ytterligare tre olika utställningar är planerade under året och ingen av
dem är den andra lik. Härnäst väntar en utställning på Blå Stället i Angered den 22 april.
Därefter kommer man att ha en utställning i
Folkuniversitetets skyltfönster på Första Långgatan med start 2 maj och sist men inte minst
blir det en utställning på stadsbiblioteket den
12 augusti. Utställningen sammanfaller med
Kulturkalaset och kommer bland annat att
visa verket ”Min plats i staden” som är sydd
inom ett mått av 30 x 30 centimeter.
– Det är roligt att det är samtidigt som
Kulturkalaset. Förhoppningsvis kommer fler
besökare är de som vanligtvis besöker Stadsbiblioteket att se utställningen och få kunskap
om oss och vårt hantverk, säger Mari Anne.
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Lena Andersson

Foto: Lena Andersson

Lapphexan Alou Karlgren visar japansk
vikteknik för besökare under workshopen.
Foto: Lena Andersson

Lapphexorna
4 Bildades 1987 i Göteborg av Åsa
Wettre.
4 Namnet Lapphexorna är en lek med ord,
dels av ordet hexagon, sexhörning, vars
form ofta använts i traditionell lappsömnad.
4 Är Sveriges äldsta förening för lappsömnad och kviltning.
4 Lappsömnad är själva tillskärandet och
sammanfogandet av mindre tygbitar till
större ytor. Detta kan ske helt fritt eller efter
matematiskt noga uträknade mönster.
4 Kviltning är den avslutande sammanfogningen av ”toppen” (den hopfogade textila
översidan), ett mellanlager av vadd eller
kraftigare mellanlägg och baksidan.

Källa: Lapphexorna
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ALMAS TRAKT.
Industriområdet Almedal i
stadsdelen Skår
har även idylliska
vrår som denna,
nu i syrenernas
tid. Från Almedal
(namngivet efter
fabriksgrundarens dotter
Alma Buchholtz) klapprade
ledet av kvinnor i
träskor efter varje
arbetsdag norrut
mot stan för
några generationer sedan. Foto:
 Sören Skarback

Då klapprade träskorna vid Skår
”Träsko-marschen” vid Skår minns en
läsare att de äldsta släktingarna i hans
barndom nämnde. Och det var ju kvinnor
som marscherade, så han undrar om det
hade något med jämlikhet eller kvinnlig
rösträtt att göra.
Nej, det var arbeterskor från Almedals
fabriker, som efter arbetets slut klampade
tillsammans in emot stan, dagligen kring
år 1900. Allihop hade träskor.

T

aktfast gick de i två ganska långa
led, alltså två och två, och brukade
vara uppemot femtio stycken. En
kvinna som hette Anna spelade munspel och
de flesta sjöng. När Mölndalsvägen övergick
i Södra Vägen blev det en riktig trottoar av
stenplattor att låta träskorna klappra mot.
Fruntimren på sin hemväg lät som ett smärre
kompani på marsch.
Fruntimmer sa man, fastän över hälften
av dem tycks ha varit i tonåren. De tog efter
de äldre i beteende. Skojade och hade dagens
enda riktigt roliga stund. Tids nog skulle de
vara hemma och ha andra plikter att uppfylla,
oavsett om det var att hjälpa mamma eller
vara husmoder själv med barn att ta hand om.
På lite avstånd lär man nästan inte ha sett
skillnad på kvinnorna i ålder, då de alla var
klädda på liknande sätt, i synnerhet i sina
huvuddukar av tyg från fabriken de jobbade
på. Alltså Almedals Fabriks AB, som hade
grundats 1836 och först hetat Almadahls.
Almedals, som ursprungligen färgade
tyger, blev med tiden känt som ett ledande
mekaniskt spinneri och väveri. Större delen
av arbetskraften var kvinnlig. Det numera
omoderna slangordet kjoltyg, som betydde
kvinna, syftade i Göteborg främst på dessa,
som tillverkade tyg till kjolar, blusar, dukar
med mera.
Kvinnornas marsch efter arbetsdagens slut
var så välkänd att många unga män undvek att
8

möta dem på trottoaren. En yngling kunde bli
vad som med ett vanligt nutida uttryck kallas
”sexuellt trakasserad”, överöst med runda ord
och klappad på ändan av den ena livliga tjejen
efter den andra, som kanske i sig själv var
fridfull men lockades med i gruppbeteendet.
Detta var ingalunda typiskt för tiden
kring sekelskiftet 1900, men några minuter
varje dag (utom sön- och helgdagar) gjorde
de minst modiga karlarna bäst i att hålla sig
undan från Södra Vägens trottoar.
Vad som är skrivet om marschen är nästan
uteslutande från 1895-1898, men den torde
ha varit ett faktum åtskilliga år dessförinnan och ha pågått in på 1900-talet, tills efter
hand en bättre privat ekonomi gjorde att man
tyckte sig ha råd att åka spårvagn i stället.
Efter Korsvägen tunnades kvinnoledet ut.
Somliga vek då av emot Ullstorp, som kåkarna
vid Örgrytevägens norra sida gemensamt
hette, mittemot Liseberg.
Vissa skulle ända till Olskroken, men
stadsdelens allra flesta textilarbeterskor jobbade förstås i det från Olskroken närbelägna
Gamlestaden. Även på Gårda. Där tycks ha
varit hårdare, med i vissa avseenden sämre
villkor, men olskrokskvinnor med hem att
sköta kunde inte lägga för mycket tid på att ta
sig till och från jobbet.
Örgryte sockens första egentliga industri
hade startats 1736 på en bit av hemmanet
Skår Östergårdens mark av Samuel Schutz.
Nämligen kattuntryckeriet, där man på bomullstyg tryckte mönster i upp till fem färger
samt sydde färdiga plagg åt kvinnor och barn.
(Det gamla svenska ordet kattun, som betydde
bomull, kom förstås av engelska cotton.)
Färgare Ludwig Buchholtz var alltså ingen
pionjär i trakten, då han hundra år därefter
startade vad som skulle bli det riksbekanta
Almadahls Fabriks AB, namngivet efter hans
dotter Alma. Rätt så snart kunde Buchholtz

utöka. 1843 köpte han loss sju 96-delar av
Skår Västergårdens ägor från änkan Lindner.
Några år därefter övertogs verksamheten av
Hans Henning Wesslau, som under industrialismen gjorde Almedals till ett storföretag.
Från 1859 ägde Wesslau privat hela Skår
Östergården och bebodde det trähus som
ännu står kvar, kallat Skårs gård. Men vad
Västergården beträffar stod vid den tiden inte
Wesslau som ensam ägare, utan där noterades
Almedals Fabriks AB för uppemot en sjättedel.
Wesslau hämtade tio flickebarn och några
pojkar från den fattiga värmländska byn Östervallskog (nära norska gränsen) för att lära
upp dem i arbete vid Almedals fabriker. Enligt
uppgift (beskrivet av författare Stenström med
flera) behandlade Wesslau barnen ”som sina
egna”.

I mitten av 1900-talet (tills trikå samt nylon
och andra syntetiska material från Japan,
Hongkong, Taiwan och förstås även från
svenska orter revolutionerade den vardagligare delen av klädbranschen) stod företaget
Almedal-Dalsjöfors AB med sina dotterföretag
på sin absoluta höjdpunkt – med hela 80% av
Sveriges produktion av lingarn och linnevävnader!
Fabrikerna gav namn åt själva området
inom Skår. I Bonniers lexikon, 1964 års upplaga, kan vi läsa: ”Almedal, industriområde
i Örgryte förs., Göteborg, vid järnvägarna
Göteborg-Malmö och Göteborg-AlvestaKarlskrona.”
Numera, 2017, håller Almedalsområdet
på att ändra skepnad genom en rad nybyggnationer, såväl kontor som bostäder, med
dock vissa fabriksbyggnader uppsnyggade och
bevarade för den historiska känslans skull.
Vad boendet beträffar blir där allt ifrån
högklassiga bostadsrätter till lite varierande
hyresrätter. Det ska byggas närmare järnvägen,
då nutida bostadsbrist gör att man tummar
lite på gränsen för vilken bullernivå som kan
tillåtas för yngre eller ”enklare” folk.

Han har därmed skrivit in sig i historien
som en godhjärtad man med stort socialt patos, medan andra fabrikörer med barn i arbete
har betraktats som utsugare som bara ville ha
billigaste arbetskraft. Jag har här inte varit i
tillfälle att forska i på vilket sätt Wesslau var
en godare man än konkurrenterna.
Efter Wesslaus död 1884 var Almedals
Klappret av hundra fötters taktfasta träskor
starke man Johan Georg Busck. Det var alltså
mot sten lär dock aldrig mer eka i trakten.
på hans tid som kvinnorna marscherade hem
Såvida ingen som en kul grej eller för publifrån jobbet varje afton.
citets skull anordnar träskomarsch då och då!
Busck kom inte att ha några som helst
Träskor – både av enklaste sort och dyra ortoprivata intressen i Skårsgårdarna. Fabriken
pediskt riktiga – är det ju faktiskt många som
ägde vid sekelskiftet år 1900 bara en 50-del
i en känsla av frihet använder i sommartid.
av Västergården. Men denna utnyttjades synKan inte kvinnor som kämpar i jämställdnerligen rationellt.
hetsfrågor manifestera genom att klappra fram
Helt dominerande markägare i Skår var då
Mölndalsvägen, Södra Vägen och Avenyn en
J. W. Lyckholms Bryggeri AB vid Skårs Led.
dag varje försommar?
Almedals fabriker blev i linnebranschen allt
Varför inte bakom en
starkare men växte inte på
HISTORISKT
ledarinna, årligen utsedd
bredden på hemmaplan
med Sören Skarback
och 1800-talsklädd som
utan genom uppköp av
fabriksgrundarens dotter
andra företag på andra håll – författare med
Göteborg i fokus
Alma?
i landet
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SANDÖ MATGRUPP

12.995:-

(ord.pris 15.566:-)

S VENS K AH EM . S E

SANDÖ AVLASTNINGSBORD

2.790:-

(ord.pris 3.790:-)

FÖR STAD OCH LAND
En underbar årstid stundar. Vi har möblerna, inspirationen och
erbjudanden för såväl sommarstugan som huset eller lägenheten.
KÖP 6 STOLAR
BETALA FÖR 5

ORUST pinnstol vit-, svartlack eller kulör 4.950:(262:-/mån*) (ord.pris 5.940:-) ek 6.950:- (345:-/
mån*) (ord.pris 8.340:-)

500:RABATT

ORUST pinnsoffa i svart- eller vitlack
(197:-/mån*) (ord.pris 3.890:-).

3.390:-

ORUST matbord vitlack/ek, stol i vit- eller svartlack.
Bord + 4 stolar 5.990:- (305:-/mån*) (ord.pris 7.455:-)

SLUTREA
upp till

HAMILTON soffa 10% RABATT Välj mellan flera olika

ZARA längsbäddad bäddsoffa 6.990:- (347:-/mån*)

utförande och tyger. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.

(ord.pris 9.990:-).

BRATELLS

ADRESS

Danske vägen 96
416 59 Göteborg

70% rabatt
TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

Mån - Fredag: 10 - 18
Lördag: 10 - 16
Söndag: 11 - 16

Gäller till och med den 11/6 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. *Delbetalning beräknat
på 24 mån inkl. delbetalningsavgift på 35:-/mån och delbetalningsavgift på 495:- Den effektiva räntan är 8,31% vid ett köp på 15.000 kr.

ENERGISK DUO. Emma Ljung och Sofia Häggblom på Hälsocentret Solrosen är diplomerade Energiterapeuter. Emma är hälsopedagog och massör och Sofia arbetar med samtalsvägFoto: Lena Andersson
ledning som enklast kan beskrivas som en form av coachning.

Här är det insidan som räknas
Hos Emma Ljung och Sofia Häggblom
på anrika hälsokostaffären Solrosen på
Solrosgatan 5 pågår just nu stora förändringar.
Från att ha varit en renodlad hälsokostbutik blir man istället ett center
för mänsklig utveckling och personligt
växande.

Solrosen har servat göteborgarna med hälsokost i flera generationer. Den är en av Göteborgs äldsta hälsokostbutiker och grundas på
1980-talet. I takt med att samhället förändras
gör även butikerna det.
– Tidigare var det vanligt att man kom in
och handlade i en butik, nu sker mycket av
försäljningen via nätet istället. Det gör att vi
måste anpassa vår verksamhet efter det, säger
Sofia.
– Ja och vi tycker det är viktigt att göra det
vi tror på. Vi brinner inte lika mycket för hälsokost som för välbefinnandet hos hela människan och då är det här ett steg i rätt riktning.
Vi hoppas att många, både nya och gamla
kunder, kommer att besöka oss och ge sig
själva en välbehövlig paus i vardagen som ger
energi och hälsa, säger Emma.

Diplomerade Energiterapeuter
Vissa hälsokostvaror kommer fortfarande att
finnas kvar i butiken, till exempel böcker, te
och produkter från det populära märket Crearome, som har alltifrån kosttillskott till hudvård och oljor. Men efter att ha drivit butiken
under två års tid vill Emma och Sofia nu få ett
helhetstänk där hela människan är i fokus.
Båda studerar till samtalterapeuter vid Iriz
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Akademin och blir färdiga i sommar. Eftersom
de måste plugga mycket turas de om med att
hålla hälsocentret öppet. Butikens öppettider
har förändrats med målet att kunna ta emot
fler klienter för olika behandlingar. Eftersom
de är under utbildning erbjuder de just nu den
som vill gå som träningsklient i samtalsterapi
reducerat pris. Om man vill boka en tid är det
bara att mejla eller ringa.
Emma och Sofia är diplomerade Energiterapeuter. Emma är hälsopedagog och massör
och Sofia arbetar med samtalsvägledning som
enklast kan beskrivas som en form av coachning.
– Samtalsvägledningen är ett bra sätt för
dig som har drömmar du vill uppnå eller som
kört fast. Vägledningen ger dig verktyg för att
kunna leda dig själv på rätt väg, säger Sofia.

Investera i sig själv
Det är vanligt att en person som börjar gå i
samtalsvägledning vill fortsätta med att gå i
samtalsterapi. Medan vägledningen fokuserar
på nuet, går terapin mer tillbaks i tiden, fokuserar på barndomen och annat i det förflutna.
Målet är att gå framåt och frigöra sig från det
som begränsar oss från att leva våra liv så som
vi vill. Samtal är något som alla kan behöva,
inte bara den som har ont i själen eller är stressad.
– Det är viktigt att investera i sig själv, att
prioritera sig själv. Det är något vi verkligen
vill att människor ska börja våga göra mer, säger Sofia.
Under utbildningen har både Emma och
Sofia gått i terapi, vilket är en trygghet för deras klienter.

– Om du kommer till oss ska du känna dig
lugn i att du kommer till någon som har erfarit
terapi själv, arbetat med sitt eget växande och
som är trygg i sig själv. Att gå i terapi är ett
krav för att bli samtalsterapeut, säger Emma.

Massage, kurser och workshops
Förutom samtalsterapi och vägledning erbjuder hälsocentret en mängd andra aktiviteter
och events inom hälsa och friskvård, till exempel yoga, massage, kurser, workshops och föreläsningar. Det finns även möjlighet att boka
mediala sittningar med en extern konsult som
hyr in sig i lokalen. Förhoppningsvis kommer
även Emma och Sofia att kunna ta emot för
mediala sittningar längre fram.
På hemsidan Solrosen hälsokost och helhetsterapi och på facebook uppdaterar tjejerna
kontinuerligt vad som är på gång i butiken.
– Vi vill få till en plattform för kropp och
själ och tycker det är underbart att göra det vi
tror på, säger Sofia.
Hon önskar att det skulle vara lika självklart
att ta hand om sitt inre som det är för de allra
flera att sköta om sin kropp till det yttre.
– Kraven från samhället med det ständiga
ekorrhjulet av saker som måste göras kan leda
till utbrändhet om man inte ser över sitt inre.
Därför förespråkar vi en helhet, säger Emma.
Rening av energisystem
Hälsocentret Solrosen erbjuder både energimassage och vanlig svensk klassisk massage.
Energimassage är en kombination mellan den
klassiska massagen och energiterapi.
Ett annat namn för energiterapi är healing.
Det är en gammal läkekonst som hjälper krop-
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pen att läka sig själv genom balansering och
rening av energisystem.
– Att foga ihop energiterapi och massage
ger en mer djupgående verkan, då jag jobbar
med hela energisystemet, från fysiska kroppen
till det mer subtila energikropparna. Det är en
kombination som många kunder upplevt positiv, säger Emma.
– Emmas massage är fantastisk. En del somnar faktiskt under behandlingen, säger Sofia,
som också hon har fått massage av Emma och
själv kan intyga att det är en väl värd investering.

Intuitivt målande
Både Emma och Sofia är kreativa och målar
tavlor. De använder ibland Solrosens lokaler
för att måla och tavlor och kort finns uppsatta
på väggarna och är till försäljning.
Emma arbetar professionellt med konsten,
bland annat via hemsidan www.emmaljung.
com. Hon jobbar både med att göra målningar
och tavlor och att hålla workshops i intuitivt
målande.
Hon tar även emot beställningar av konstverk, till exempel auramålningar, eller energiporträtt. Energiporträtten görs utifrån klientens energisystem. Olika färger används för att
skildra olika sinnestillstånd.
– Jag gör på samma sätt som när jag som
energiterapeut arbetar med att balansera en
persons energisystem fast jag uttrycker det i
färg och form, säger Emma.
Hon och Sofia är glada över att förvalta Solrosen och föra traditionen med hälsa vidare i
en ny form.
Lena Andersson
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Välkommen till Olskroken!
Plocka dina godbitar bland
alla våra erbjudanden.
Öppna struten och välj din favorit!

20%

TUNNA & SKIRA
BURNOUTGARDINER
– ÄVEN LINNEGARDINER

rabatt

på alla amnings-bh
och amningslinnen!

2-pack 140x240 cm

Gäller t.o.m. 31 maj 2017

BABYKONCEPT
0706-26 15 17
www.babykoncept.se

5%

rabatt

(599:-)
2-pack 140x300 cm

349:449:-

(749:-)
NORDISKA HEMTEXTIL
031-707 55 30

på Rolsers fantastiska
shoppingvagnar!!

BLANDADE KARAMELLER

Gäller t.o.m. 13 juni 2017

FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING

HJÄLPREDAN
REHABBUTIK
031-26 68 10
www.hjalpredan.se

Akademibokhandeln
Apoteket Korpen
Babykoncept
Beauty by Reale

Ansiktsbehandling
med hyaluronsyra

300:-

(Ord.pris 995:-)

Bostads AB Poseidon

20%

VÄNRABATT*

PÅ ALLA

BARNKAMMAR-

BÖCKER

HITTA DEN PERFEKTA PRESENTEN
TILL ÅRETS HÖGTIDER - VI HAR GÅVAN!
*Gäller dig som medlem i Akademibokhandelns Vänner t.o.m. 2017-06-14.
Bli medlem kostnadsfritt i kassan.

Dax för vax?
Kom och gör er
vårﬁna här hos oss!

Lunch 5 olika rätter
KVÄLLSERBJUDANDE kl. 16-20

70:129:-

HELGMENY 2 rätter kl. 12-20
HAPPY HOUR ÖL 0,4 l

130:40:-

HAPPY HOUR VIN

32:-

Fredagar AFTER WORK

84:-

4 olika rätter inkl. öl/vin

Måndag-Torsdag kl. 16-19
– kan kombineras med mat
Måndag-Torsdag kl. 16-19
– kan kombineras med mat
Mat + öl/vin

Cumpane
ElectroMobil
Evanette
Folktandvården
Hjälpredan Rehabbutik
ICA Supermarket
Interﬂora Fresh
Johanssons Skor
Kias Servering
Knit & Purl
Lekextra - Fröknarna Bus
Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost
Nordic Wellness

*Gäller dig som medlem i Akademibokhandelns Vänner t.o.m. 2017-06-14.
Bli medlem kostnadsfritt i kassan.

Nordiska Hemtextil

AKADEMIBOKHANDELN
031-84 45 70

Olskrokens Tips

Närhälsan
Olskrokens Frukthall
Optikkällaren
Salong Klipp-1

BEAUTY BY REALE
031-19 99 68

Sweet & Cigars
Tasty Bake

RIEKER

600:-

Wranges juvelerare

LETA EFTER
SYMBOLEN!

JOHANSSONS SKOR
031-25 37 77

LILLA RESTAURANGEN
031-21 14 04
www.lillarestaurangen.se

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskroken

Vårfest,
solfest
– folkfest!

Årets vårfest på Olskrokstorget blev en
succé på alla plan. Vädret visade sig, precis som besökarna och arrangörerna, från
sin allra bästa sida.

Hon fick bland annat se musikalartisterna
Duratrion bjuda på härlig musik och energi
samt trollkarlen Ason Bson Cson bjuda på lite
magi på scenen. Sist ut var Göteborgs röjigaste
Balkanband, Pedros, som lockade fram både
dans och applåder bland gästerna på torget.

Torget var fullt av folk när det vankades vårfest.
Dels de som strosade runt bland loppisborden
och de som ville ta del av den underhållning Men det var så klart inte bara på scenen det
som bjöds. Men också på de uteserveringar hände saker. Polisen var på plats och informerade stora, och kanske framför allt små, om
som finns runt torget var det fullt med
och trygghet i stadsdelen.
människor som njöt av mat och dryck
Vi på polisjobbet
Dessutom var det full fart bland lopi solskenet.
pisborden, där säljarna tackade vädergudarna.
Därmed får vi säga att årets vårfest
– Det blir ju lite lättare att sälja en
på Olskrokstorget verkligen höll vad
sån här dag, säger en av loppissäljarna.
den lovade. För visst var det våren som
– Allt blir lite lättare när solen är framme,
firades. in i solskenet.
– Jag har egentligen väldigt ont av pollen, fyller en annan i med ett skratt.
Och visst är det så.
men en sån här dag kan man ta det. Då är det
Sol, glädje, folk och underhållning.
definitivt värt att vara ute. Både vad gäller väDet är precis vad en lyckad vårfest ska inneder och så festen här på torget, säger Johanna
hålla. 
Nilsson som bor ett par stenkast från torget.
Olof Lidh
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Öppet 1-2 Juni kl. 12-18
Kan även öppna
vid förfrågningar
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MASSA NYINKOMMET
– VINTAGE & SECOND HAND

Märkesplagg från bl.a. Maria Westerlind,
Marella och mycket mer!

Olof Skötkonungsgatan 12 • Örgryte
12
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örgryte-härlanda

Stadsdelsfestival

10

JUNI kl 11–16
EN LÖRDAG FÖR ALLA
Prova på aktiviteter från kulturoch föreningslivet i stadsdelen.
Här finns något för alla åldrar!
Välkommen till

Möt Polisen och Räddningstjänsten. Träffa stadsdelens
fritidsledare och ungdomsrådet. Serva din cykel med
Cykelköket. Hoppborgar,
femkamp för barnen,
poängpromenad för alla.
Prova på aktiviteter. Food
trucks, grillat, vegetariskt
och fika hela dagen.

BJÖRNPLAN

Loppis
Ponnyridning Minivarvet
från 3 år.
På scen:
Lokala stjärnor
Frågesport
– Kan Magnus Wislander och
idrottslaget slå lokalpolitikerna?
Kulturskolan
– elever och lärare uppträder

mellan Kaggeledstorget och Hagforsgatan

Konferencier

Anna Hallström
Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning
i samarbete med föreningslivet och

www.goteborg.se/orgryteharlanda

TUSEN

TACK!
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INTE ALLS I SKUGGAN! Jobbskuggare Martin Olsson (i mitten) tillsammans med verksamhetsutvecklare Anna-Lena Grahn och Bo Björn, från Stadsdelsförvaltningen.

Foto: Privat

Premiär för jobbskuggardagen
Den 5 april i år anordnades för
första gången jobbskuggardagen
av Daglig verksamhet i ÖrgryteHärlanda. Jobbskuggardagen ger
personer med funktionsnedsättning chansen att göra arbetspraktik under en dag.
– Förhoppningsvis leder det
till en positiv attitydförändring
på arbetsmarknaden, säger
Anna Ingemansson som är arbetsterapeut på Arbetsfokus.

I år ställde bageriet Cum Pane i
Olskroken, Tomas pizzeria, Willys
hemma i Björkekärr, Arkens zoo i
Munkebäck, Lejonet och björnen,
GreatSigns, Mekonomen och Sova
på Torpavallen, Göteborgsoperan
och Stadsdelsförvaltningen i Härlanda park upp och tog emot jobbskuggare.
– Responsen har varit jättepositiv
från både deltagare och arbetsgivare,
säger Anna Ingemansson.

Jobbskuggardagen började på Irland
för omkring tio år sedan och har sedan dess spridit sig till en rad andra
länder.
Anna Ingemansson fick upp ögonen för projektet när hon jobbade
inom Partille kommun 2014. Tillsammans med en grupp kollegor
åkte hon då på studiebesök till den
Irland för att fördjupa sig i jobbskuggardagen.

I framtiden hoppas Anna Ingemansson att deltagare kan få jobbskugga på arbetsplatser som syns lite
mer, till exempel på arbetsplatser
inom media, myndigheter eller genom att jobbskugga en artist.
På så vis skulle jobbskuggardagen
få mer exponering vilket ökar dess
chanser att växa.
Hon tror inte att det kommer vara
svårt att få arbetsplatser att ställa
upp.
– Alla vill väl hjälpa till att bidra
till en bra sak!

– Då fick vi skugga jobbskuggarna!
Den första jobbskuggardagen i
Örgryte-Härlanda genomfördes i
14

Pernilla Lindberg jobbskuggar på Cum Pane.

ganska liten skala. Sammanlagt hade
den nio deltagare som provarbetade
på olika arbetsplatser.
Tanken är att jobbskuggardagen
ska anordnas årligen förhoppningen
är att den kommer växa och att fler
kommer att vilja delta.

Deltagarna får själva komma med
önskemål om vart de vill genomföra
sin arbetspraktik under jobbskuggardagen.
Det kan handla om specifika företag eller om en specifik bransch som
en deltagare vill få en introduktion
Örgryte&HärlandaPosten

Foto: Privat

till.
– I vanliga fall söker vi efter långvarigare praktikplatser men det är
väldigt lätt för en arbetsgivare att
tacka ja till att ha en jobbskuggare
under en dag, berättar Anna Ingemansson.

Joacim Schmidt
NR 5 • maj 2017

INGEN VANLIG BUTIK

Kläder • Ryggsäckar • Väskor • Utrustning • Kängor • Skor och mycket mer för
Soldater • Poliser • Väktare • Sportskyttar • Naturfolk
Terrängbutik Göteborg, konceptbild

WEBBSHOP:

terrang.se

BUTIKER:

Kungsholmsgatan 20, Stockholm
Friggagatan 10D, Göteborg
Sallerupsvägen 152, Malmö

Vi tror på prylar och plagg som fungerar när det verkligen gäller.
Därför erbjuder vi ett sortiment som tillgodoser våra kunder som
har hårda krav och högt ställda ambitioner på att lösa sin uppgift.

NY

Välkommen till Terräng. Vi har utrustning för uppgiften.

BUTIK

terrang.se

Den 15 april bytte den offentliga primärvården
Den 15 aprilibytte den offentliga pri
Västra Götalandsregionen namn tillVästra
Närhälsan.
Götalandsregionen namn till
Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.
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Första spadtaget
för Nya Munkebäck

Den 2 maj sattes första spadtaget i marken för Nya Munkebäck. Här har Riksbyggen,
Tornet, Peab, med flera arbetat
sida vid sida för att skapa ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart bostadsområde i
attraktiva Munkebäck.

I Munkebäck i Göteborg kommer
ett helt nytt bostadsområde med
346 hyres- och bostadsrätter att byggas.
– Det känns fantastiskt roligt att vi
nu efter år av förberedelser kan starta bygget av det Nya Munkebäck.
Riksbyggen och Tornet är långsiktiga samhällsutvecklare och nu kan
vi tillsammans med våra samarbetspartners vara med och utveckla en
ny, attraktiv stadsdel i Göteborg och
därmed bidra till stadens fortsatta
utveckling, säger Göran Wendel, vd
Tornet och Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen i Göteborg.
Kommunens mål med kvarteret
16

är att det ska bli stadens bästa exempel på blandstadsbyggande där
den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten vävs ihop till
en fungerande helhet. Det innebär
bland annat att kvarteret ska planeras utifrån ett mångfaldsperspektiv
och innehålla mötesplatser för alla
generationer.
Fördelningen av byggnationen
kommer att se ut så här:
4 Riksbyggens Brf Munkebäcksäng
– 79 bostadsrättslägenheter.
4 Riksbyggens Bonum Brf Munkebäckslund – 66 seniorbostadsrätter.
4 Tornet – 200 hyresrätter.
Utöver bostäderna kommer Tornet att bygga tolv lokaler i bottenvåningarna för ökad service i området. I en fristående byggnad planerar
staden en förskola. Peab är totalentreprenör för genomförandet av
hela projektet. Projektet i sin helhet
planeras att stå färdigt under 2021.

ÖHP

Örgryte&HärlandaPosten

NR 5 • maj 2017

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

Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.
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329:Stl M-6XL
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Storslagen musik från Härland

Göteborgskören Vocal Art Ensemble bjuder
in till genrep i Härlanda kyrka. Måndagen
den 29 maj framför de konsertprogrammet
som sedan tas vidare till World Symposium
on Choral Music i Barcelona i sommar.

Vocal Art Ensemble är kören från Göteborg som
under många år har varit i framkant vad gäller
körlivet i både Sverige och internationellt. World
Symposium of Choral Music är det största evenemanget inom branschen, och arrangeras i
olika städer runt om i världen var tredje år. I
sommar äger det rum i Barcelona, och Vocal Art
Ensemble har av en internationell jury blivit utvalda att representera Sverige.
– Det är jättespännande för oss. Det betyder
att det vi gör spelar roll och sätter avtryck. Det
är dessutom en fin exponering, säger körledaren
Jan Yngwe.
Jan Yngwe bor i Örgryte och är körens dirigent sedan 1978. Han har sedan tidigare en
gedigen lista av erfarenhet. Han är bland annat
professor i körsång och dirigering vid Högskolan
för Scen och Musik i Göteborg, och blev år 2015
utnämnd till ”Årets körledare”. Nu ska han, tillsammans med sin kör, för första gången få besöka World Symposium of Choral Music som
Sverigerepresentant.
– Det är verkligen ett kvitto på att det vi gör
är uppskattat. Man kan nog inte överskatta en
sådan miljö. Det handlar ju om en spridningsverkan utan dess like. Och det är inte bara för
18

höga nöjes skull. Vi vill kunna sprida det vi står
för och kunna påverka med vår musik. Få folk
att reflektera, säger han.
Vocal Art Ensemble står för körmusik med
texter som präglar och engagerar i vår tid. Jan
Yngwe menar på att kören är specialiserad på vår
tids musik och att mycket handlar om att gå över
gränserna utan att det blir märkvärdigt.
– Vi har varit ute och rest och sett så mycket,
och de upplevelserna har verkligen präglat kören, inte minst de utomeuropeiska turnéerna till
bland annat Japan, Kuba, Sadafrika, Brasilien
och Kina. Det har gett oss alla en fördjupad syn
på livet och tillvaron. Därav vårt musikaliska engagemang för inte minst människors lika värde.
Det är mycket som behöver göras och det kan
inte vänta. Det behöver ske nu.
Måndagen den 29 maj klockan 20.00 i Härlanda kyrka får Göteborgspubliken en chans att
lyssna på Barcelonaprogrammet, med bland annat en smygpremiär av två verk som sedan officiellt har världspremiär i Barcelona i sommar.
– Vi har satt samman det bästa vi kan komma
med, och vi vill presentera det här hemma innan
vi åker. Musiken vi gör är inte svår att ta till sig.
Det är engagerande körsång, dramatik och skönhet. Vi vill ge människor en upplevelse. Det är
ett signum för Vocal Art Ensemble.
Biljetter finns tillgängliga för förköp på www.
billetto.se. Man kan också betala sin biljett i entrén från en timme innan konsertstart.
Jennifer Last
Örgryte&HärlandaPosten

NR 5 • maj 2017

JUST
NU!

VÅR
T
E
P
P
I
KL
TONGIVANDE. Vocal Art Ensemble under
ledning av körledaren Jan Yngwe kan avnjutas
i Härlanda kyrka den 29 maj.
Foto: Jennifer Last
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Varm
välkommen
till
Munkebäcks
torg!

Vi har godsakerna till skolavslutningen
och studenten så som tårtor, bröd, kakor m.m.
Beställ i god tid så ni inte missar dessa viktiga dagar!
Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

25%
RABATT
:
0
4
r
ö
Två af som du vill!

Just nu har vi 25% på
alla solglasögon

– bland

SYNSAM MUNKEBÄCK · MUNKEBÄCKSTORGET 1
GÖTEBORG · TEL: 031-25 45 45
Erbj. gäller Vitamin Well & Nocco t.o.m. 8 juni 2017

Munkebäckstorget 1 | Göteborg | Tel. 072-386 59 77
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Erbjudandet avser solglasögon utan styrka. Utbudet kan variera mellan
butiker. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Erbjudandet gäller till 5/6 2017.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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ICA fyller 100 år!

I år fyller Ica 100 år och affärsidén har
hela tiden varit densamma – att de enskilda handlarna äger sina butiker själva och att man samverkar. Pelle Collins, handlare på Kvantum Munkebäck, har ägt butiken i snart 11 år.
– Jag har inte gjort mycket annat än att arbeta inom Ica, säger
Pelle. Och jag älskar vår ICA-idé!
Butiken
Kvantum Munkebäck har funnits sedan 2004
och inte sedan 1917 då ICA startade.
Men butiken är långsiktig precis som ICA
och satsar stort för att vara ett framgångsrikt
företag och en tryggarbetsplats för 150 medansvariga, för det är så vi kallar vår personal
då vi gemensamt har ett ansvar för verksamheten.
Alla som har varit i butiken vet att den
emellanåt kan upplevas som tajt och likaså
parkeringen.
Kunderna tycker om att komma till
butiken vilket naturligtvis gör Pelle glad och
ödmjuk.
En önskan är att få bygga ut butiken.
– Jag vill fortsätta att fokusera på mat, inte
bli en Maxi och sälja högtryckstvättar, men
jag vill erbjuda bredare gångar, en enklare
parkeringslösning och gärna en attraktiv
hållplats i kollektivtrafiken.
På sikt hoppas man att de som fattar beslut
ska se det stora behovet av en utbyggnad.
Jakten är inte på ökad lönsamhet, utan
långsiktighet, tillsammans och i dialog med
kunderna.
Det blir svårt om miljön inte upplevs som
trevlig och bekväm. Då kommer kunderna
att välja en annan butik.

Matresan
I samband med att ICA fyller 100 år så firar
butiken på en mängd olika sätt.
Varje månadsslut är det extra kalaspriser
på massor av varor och framåt hösten blir det
tårtkalas i butiken.
Men redan i juni kommer det att vara två
härliga och händelserika dagar i och utanför
Kvantum Munkebäck.
– Vi kommer att visa upp vår kärlek till
mat under parollen ”gränslös matglädje”och
butiken kommer att var fullknökad med
provsmakningar och jippo, säger Helén Karlsson, färskvaruchef på Kvantum Munkebäck.
– Vi kommer att duka upp ordentligt och
fira med matglädje för alla – oavsett ålder,
kultur, matvanor, smakpreferenser eller plånbok. Paricaklubben (Kvantums barnklubb
heter Papricaklubben) kommer att vara på
plats och Rödis dyker upp lite då och då. Så
missa inte detta!
Alla ICA-butiker säljer ju naturligtvis mat
men Kvantums fokus är verkligen mat på
alla sätt och vis. Prylar och kläder är inte så
viktigt utan vi vill ge inspiration till måltiden.
Under de här dagarna kommer inspirationen
att flöda i butiken och den härliga personalen
kommer att finnas till för kunderna i ännu
större utsträckning än vanligt.
n

Det händer på Kvantum Munkebäck
Under de närmsta veckorna
händer det en hel del både i
butiken men även utanför.
4 27 maj: Papricalopp på
cykel för barn, vid bananpiren,
i samband med Hisingen och
Västkusten runt som är en del av
Göteborgsklassikern där Kvantum
Munkebäck är sponsor.
4 6 juni: Picknickfestivalen på
Apslätten i Kålltorp. Papricaklubben är på plats och leker och pysslar med barnen. Kvantum Munkebäck är sponsor till festivalen.
4 7–8 juni: Matresan i butik. Matmässa under parollen ”grönslös
matglädje”.
4 17 juni: Stadsmissionen i
Göteborg är i butiken och har
insamling av kläder och prylar. De
arrangerar även ”handla för andra”,
där du som kund har möjlighet att
handla en extra vara till någon som
behöver hjälp.

4 Midsommarveckan: Kvantum Munkebäcks
traditionella korsordstävling.
– Vi gillar när det händer grejer som är lite utöver
det vanliga i butiken, säger Pelle. Allt blir liksom
roligare och vi får massor av härliga möten med våra
kunder. Och det gillar vi!
HHH
4 Det finns flera sätt att hålla koll på vad som
händer i butiken så titta in på hemsidan,
www.ica.se/munkeback och följ butikens facebooksida där det händer det en hel del. Det skyltas
också i entrénsnurren, så bara du inte blir för snurrig
så kan du läsa där!

Välkommen

till en riktig
mataffär

Rabatt!

5%
PÅ ETT HELT KÖP
Gäller vid ett köptillfälle till och med 11/6-2017.
Gäller ej spel, lotter, tobak, eller receptfria läkemedel.

V22_Kupong--CO--munkeback_250x110_REKVHD1483.indd 1

Munkebäck

2017-05-11 16:26:10

Polisrytteriet och Olskrokens station

”Lilla Torps polishästar” stod det på
pärmen som skolflickan Tina hade satt in
en del bilder och början på en uppsats i.
Hon hade varit där i stallet och fått veta
en del om polisrytteriet. Jag bidrog med
en del äldre fakta ur Redbergsbladets
arkiv.
Hennes klasskompis Wilma hade
ett annat ämne, nämligen Olskrokens
forna tågstation, i en likadan pärm med
utskrifter från datorn.

H

är har vi det! sa jag belåtet när jag i
RB nummer 5 från 1991 hittade artikeln med rubriken ”Rytteriet firar
100-årsjubileum.”. Jag läste upp ur tidningen
vad som stod om det göteborgska polisrytteriets start: ”Redan 1891 hade ridande polisen
bestämda rutter för patrulleringstjänsten. De
som tjänstgjorde på linje 1 red längs Redbergsvägen, Härlandavägen och Ånäsvägen.”
Man bevakade också Gamlestaden, speciellt
vägen till Kviberg och den lilla lantgården La
Fin nära Säveån.
– Dom hade inte sitt stall på Lilla Torp
utan närmare Järntorget vid den tiden, visste
Tina.
Jag bekräftade detta med läsning ur RBartikeln: ”Sin polisstation hade ryttarna i hörnet av Allégatan/Husargatan i Haga. På väg till
tjänstgöringen i de östra områdena skulle man
rida genom Nya Allén och längs Stampgatan.”
Stenström, en moderna tiders polis på
hästryggen i Redbergsbladet då i nummer 5,
1991, berättade om flydda tiders polisryttare:
”En uppgift var att vid en eldsvåda snabbt
rida till platsen och upprätthålla ordningen i
väntan på brandkåren. Den uppgiften har vi
inte längre.”
Denne Stenström gjorde vid 100-årsjubiléet också en video om rytteriets historia.
Hans egen häst hette Regal och skulle snart
bli tonåring.
– Tja, den hästen kan ju inte leva längre,
utan i sommar är det i stället ni två som blir
tonåringar, log jag mot Tina och Wilma som
nu går ur mellanstadiet. Men, tillade jag,
1991 var det ju inte bara 100-årsjubileum
utan också ett 30-årsjubileum, eftersom
polisen hade tagit Lilla Torps gamla stall (eller
lada) i bruk 1961, där det alltså ännu står
hästar.
Som mest har hästarna varit 25 stycken.
Inför fotbolls-EM i Göteborg 1992 stod det
i tidningen: ”Varje ryttare har sin speciella tjänstehäst. Att häst och ryttare känner

VAKANDE
ÖGA. Av
Göteborgs
ridande
poliser är
ungefär hälften kvinnor.
Tjejen här
rider spanande fram
i centrala
stan, men
stallet har
polisrytteriet
i Lilla Torp,
ända sedan
1961. Foto:

Alice Radomska

varandra väl är av stor betydelse, när hästarna
utsätts för skrämmande företeelser som rök
och skarpa knallar, vilket är vad man tränar
för.”
Hästarnas träning inne på Nya Ullevi fanns
det förstås bilder på, i svartvitt som det var
för dryga kvartsseklet sedan. Själv har jag därefter plåtat mest i färg. Speciellt när häst och
ryttare kommit mitt i stan, för då har man i
god tid hört hästskornas rytmiska läte mot
asfalten och fått upp kameran eller plåtat med
mobilen. Eller förstås på mjukare ridvägar i
Delsjönaturen nära stallet.

snabbt. Olskrokens första stationshus, se här
på en annan bild, invigdes 1877. Då var där
bara godstrafik. Persontrafiken började... låt
se... 1881.
Och 1929 rev man det första stationshuset
och byggde det nya som du kan ha sett rivas,
låt se, 1984.
– Dom är verkligen förvillande lika, sa
Roffe lite skamset. Och Olskrokens station
var en symbol för hela stadsdelen. Tänk vad
där nu är annorlunda, med Riddaregatan som
stadsmotorväg. Men vad står det på skyltarna
på huset, tro? Räck mig förstoringsglaset,
Alice.

Vi har ju ”alltid” beskrivit stallets läge som
Därmed kunde Roffe läsa: ”456 kilome”bakom Lilla Torps trädgård ovanför Iskällater till Stockholm” och ”476 kilometer till
reliden”, men numera har ju rytteriet sin mer
Falun”.
exakta adress: Ysters Väg 20.
– Tänka sig, det är bara två mil närmre till
– Men, sa min gamle kollega Roffe med en
Stockholm, på Västra stambanan, än det är
titt på ett foto i unga Wilmas pärm, ryttaren
till Falun på Bergslagsbanan. Inte så konstigt
här framför Olskrokens station år 1887 är
ifall man tänker sig kartan, men spontant tror
ju ingen polis utan snarare en officer, kanske
man lätt att avståndet till Falun skulle vara
från Kviberg. Kanske ryttmästare, det var
avsevärt längre.
kavalleriets motsvarighet till graden kapten.
– Det som överraskar mest, sa Tina, är att
Jag minns, tillade Roffe, faktiskt när dom rev
stationen var så stor. Jag
det här stationshuset, nog i BETRAKTELSER
trodde det var en småstamitten av 1980-talet.
av Alice Radomska
tion, nästan som på landet,
– Det var inte samma
– författare
och konstnär
men så hade man nästan
hus, påpekade Wilma

femhundra anställda på stationen när den var
som mest igång.
Wilma visade ett urklipp där Bengt A.
Öhnander under rubriken ”En kolossal
knutpunkt” (ur en Göteborgs-Posten från
1995) skriver om gamla tider: ”Olskroken
kom att få en station av gigantiska mått. Här
lastades och lossades årligen mellan 300.000
och 400.000 godsvagnar. Dygnet runt var
35 växellok igång med att flytta vagnsätten
från spår till spår. På denna landets största
rangerbangård fanns givetvis också Sveriges
största ställverk.”
– Tänk att en sådan station alltså bara är
borta, suckade Tina nästan nostalgiskt, fastän
den var riven långt innan hon föddes. Under
ett annat årtusende, rent av.
– Vill du ha tillförlitliga tågfakta, annat än
det rent historiska, så bör du snacka med det
tekniska snillet Ulf Smedbo i Kålltorp, rådde
Roffe henne. Smedbo är gammal burgårdare.
Eller gammal förresten, det vete tusan om
han har fyllt 60.

– Det skulle jag vetat tidigare då, sa Wilma,
för nu hinner vi inte mer än att avrunda och
sätta punkt för våra arbeten.
– Vad har du här, Tina? Sa jag förvånat.
Har du i ridande polis-pärmen diktat in att
president Donald Trump inte kommer på
EU-toppmötet, i november?
– Nja, det var ju kravaller och hett om öronen för hästarna visst när president Bush var
i Göteborg 2001. Men den där statsrådsberedningen har sagt att för ett EU-möte bjuder
man inte in en ledare från ett land som inte
ingår i EU, inte ens från USA. Men skulle en
begäran komma från Vita Huset, så vore det
ju oartigt att inte låta Trump bli med som
gäst på ett hörn i alla fall, så vem vet?
Göteborgspolisen har efter 2001 års svårigheter faktiskt varit i Danmark och lärt en
del om hur man vid stora demonstrationer
kan undvika konfrontation, alltså att satsa på
dialog.
– Lättare sagt än gjort, sa Roffe pessimistiskt. Kommer det proffsdemonstranter från
Tyskland, Polen och Holland hit bara för att
slåss, så är inte dialog och daltande något som
stoppar dom. Men vanliga demonstranter ser
nog gärna en dialog, det är klart. Så tanken är
naturligtvis god.
– Se här på urklippet, sa Tina, så många
poliser som står där på led bakom sina stora
genomskinliga sköldar, 2001. Nu har man
inga sköldar längre. Vet ni vad polisen satsar
på i stället?
– Dialog, suckade Roffe. Dialooog...

VALBORGSFESTEN!

FOLKFEST. Fritid-Folkhäla-förening samt Föreningsrådet arrangerade årets Valborgsfirande vid Härlanda Tjärn. Under dagen och kvällen kom 4 000–5 000 besöker vilket väl lätt kan
fastslås som en succé. Man hade tur med vädret denna i övrigt ganska kylslagna vår och man firade in våren med sång, hoppborgar, fiskedamm och grill som som A-lagspelare från IBF
Göteborg skötte. En extra eloge ska gå till Björkekärrs scoutkår som hade hand om brasan och fiskedammen.
Foto: Privat
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Trevlig sommar!
Varmt välkomna till oss på Handelsbanken Örgryte för att prata bolån, placeringar eller företagsaffären.
Trevlig sommar önskar Anders, Henrik, Niklas, Marianne, David, Linda, Magnus, Eva och Anette!
Kontakta oss på Handelsbanken Örgryte 031-703 59 60
Örgryte – Prästgårdsängen 1
031 – 703 59 60
www.handelsbanken.se/orgryte
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TÄVLA OCH VINN BILJETTER!

Lotta EM-laddar
på hemmaplan

Hon har deltagit i tio mästerskap och
vunnit medaljer i såväl OS som VM. Ett
guld saknas dock på meritlistan. Kanske
kommer det i sommarens Europamästerskap.
– Vi är ett av många lag som har chans
att gå långt, säger Lotta Schelin.

8 juni är det dags för en av årets höjdare på
Gamla Ullevi. USA, världens bästa fotbollsnation på damsidan under många år, kommer på
besök.
För blågula tjejer handlar det om ett viktigt
avstamp inför EM, som avgörs i Holland 16
juli–6 augusti.
I vanlig ordning heter vår kanske viktigaste
spelare Lotta Schelin.
Hon är en av de största i den blågula landslagshistorien.
4 Diamantbollen som landets bästa spelare
vid fem tillfällen.
4 Allsvensk skyttedrottning två gånger.
4 Åttafaldig fransk mästare med Lyon.
4 Uttagen FIFA:s världslag 2011.
4 Guldskon som bästa målskytt vid hemma–
EM 2013.
Dessutom silvermedaljör i de olympiska
spelen 2016 (Rio de Janeiro) och bronstjej i

EM 2017
Avgörs i Holland 16 juli–6 augusti.
Sveriges gruppspelsmatcher:
17 juli: Tyskland–Sverige
21 juli: Sverige–Ryssland
25 juli: Sverige–Italien

Landslagsaktuella Lotta Schelin.

VM 2011 (Tyskland).
På 179 landskamper har det blivit 86 mål
för L8, som hon kallas.
Något saknas dock i det välfyllda prisskåpet.
Som ett mästerskapsguld med Sverige.
– Jag ser fram emot EM. Vi är ett av många
lag som har chans att gå långt. Frankrike, England, Holland, som har hemmaplan och Tysk-

Foto: Bildbyrån

land, naturligtvis, är andra starka nationer och
det blir allt hårdare konkurrens. Det vore kul
att gå långt.
Precis som det ska bli att spela i Göteborg
igen.
– Grymt kul att möta USA igen, ett av världens bästa landslag och en viktig del för oss
i förberedelserna inför EM. Vi möter även

Skottland i Växjö och det är sista samlingen
innan förlägret i juli. Det känns spännande.
För Lotta är det alltid speciellt att att spela
inför den entusiastiska publik som brukar finnas på nationalarenan.
– Vi har inte varit i Göteborg och spelat sedan i höstas så det ska bli härligt att komma
hem. Det brukar komma mycket folk och är
bra drag på läktarna, precis som det ska vara
när vi spelar landskamper på hemmaplan, säger Schelin och fortsätter:
– Vi har inte haft landslagssamling sedan i
början av april, det ska bli kul. Min egen form
är bra. Jag hade lite problem med en skada i
baksidan låret, men jag är helt skadefri nu sedan en tid och jag tycker det går stadigt framåt.
Tio mästerskap har det blivit, för tjejen
som gjorde seniordebut i Mölnlycke IF redan
år 2000 och som spelade sin första allsvenska
match med Landvetter året efter. Första landskampen kom 2004.
Frågan är om EM i sommar är sista möjlighet att vinna ett guld med Sverige?
– Jag tar ett år i taget. Det är inget mästerskap nästa år och längre fram än så tänker jag
inte just nu. Jag har fullt fokus på EM.
Där Gamla Ullevi, hemmaplan och USA är
starten på det guld en av våra största vore värd.

ÖHP

Vinn biljetter till Sverige–USA
på Gamla Ullevi den 8 juni!
Vi lottar ut två biljetter vardera till tre vinnare – den enda du behöver göra är att
svara på följande fråga:
I vilken klubb spelar Lotta Schelin i dag?
1: Rosengård
X: Umeå
2: Djurgården
Ditt svar vill vi ha senast 1 juni och enklast
är väl om du mejlar in ditt svar till
annons@ohposten.se.
Eller så skickar du det till:
Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar
Ånäsvägen 20
416 67 Göteborg
– märk kuvertet/ämnesraden
”MATCHEN”
Eller så besöker du Sally Bazar
och lämnar in det personligen.
MITT SVAR:
������������������������������������������������������������������������������
Jag heter:
������������������������������������������������������������������������������
Adress:
������������������������������������������������������������������������������
Postnummer:
������������������������������������������������������������������������������
Postort:
������������������������������������������������������������������������������
Telefon:
������������������������������������������������������������������������������
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Invigning av mötesplatsen Mitt
i Kallebäck lockade till tusen!
10.45 den 29 april landade en helikopter vid Kallebäcks Terrasser som start på
invigningen av mötesplatsen Mitt i Kallebäck. Över 1 000 personer var på plats för
att inviga den mötesplats som från och med nu kommer att erbjuda boulebanor,
lekplats och parkouryta, en ny hinderbana vid berget, ambulerande food trucks
och mängder av aktiviteter under byggperioden.
– Kallebäcks Terrasser med 2 000 nya bostäder står snart inför byggstart och ska bli ett
nyskapande, aktivt område där det är nära till
allt. Mötesplatsen Mitt i Kallebäck som vi nu
har öppnat upp ska på olika sätt under byggperioden visa på vad området kan komma att
innehålla framöver, säger Thomas Dahl, vice
vd för Wallenstam.
Invigningen startade med hinderbanelop-

pet Kallebäck OCR Ridge med drygt 100
deltagare. Utöver det aktiverades också den
miniparkour- och lekyta som närboende
barn och ungdomar skapade för några veckor
sedan. Food trucks, byggmaskiner, skattjakt,
salsadans, ballongsläpp och bygga-bo-workshop med arkitekterna var ytterligare några
av punkterna i programmet.
Mitt i Kallebäck ska fungera som en mö-

Örgryte&HärlandaPosten

tesplats för närboende och intresserade besökare med både temporära och mer permanenta inslag under byggperioden. Utöver
aktiviteter i hälsans tecken som samarbetet
med Göteborgsvarvet och deras löparkvällar
i området samt veckobaserad utomhusträning med M.I.T-Fitness kommer här att finnas varierande food trucks och olika inslag
av närservice.
Fullt utvecklat kommer Kallebäcks Terrasser att omfatta 2 000 nya lägenheter samt
lokaler för kontor, butiker och annan service
på totalt cirka 20 000 kvadratmeter. De första 800 lägenheterna ska stå färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
ÖHP
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Stigarna på Skatås ryggar
Löpning på slingrande, mjuka, fina
stigar inne i Delsjöskogen som tar dig
över berghällar och där det bjuds på
tuffa backar, både uppför och nedför.
Ja, så kan det bli för de som kommer att
springa trailloppet Skatås ryggar lördagen den 3 juni.

Det händer
i Delsjöskogen
4 Ny lekplats vid Härlanda Tjärn
4 Spången över Svedsmossen (belägen
på sträckan runt Stora Delsjön) kommer att
repareras inom kort
4 Ny skyltmarkering planerad på flera av
de olika motionsspåren
4 Sedan en tid tillbaka är reparationen av
pontonbron öster om Polisens Sportcenter
avklarad.
4 Swimrun i Delsjöområdets och Knipeflågsbergens naturreservat. Simma över
sex eller tre sjöar lördagen den 26 augusti
4 Pannlampelöpning Skatås mörkaste
för dig som vill utmana terrängen längs
Delsjöns strand i mörker. Det serveras 7
km nighttrail

F

ör dig som vill titta på så är det ett fint
tillfälle att komma in i den lite djupare,
gröna och sköna Delsjöterrängen
genom att följa de märkta banorna. Man kan
inte tro att man är bara några kilometrar från
pulsen på Kungsportsavenyn.
Tävlingen startar vid Lisebergs Camping
Delsjön som ligger alldeles ovanför Skatås
Motionscentral, ej att förväxla med campingen vid Kärralund. Åker du kommunalt så
är närmaste hållplatsen Töpelsgatan, dit linje
5 tar dig. Starttiderna, beroende på vilken
klass du springer, är mellan klockan 11.00
och 12.10.
Du kanske undrar om det är lätt att hitta
runt. Inga problem. Banan är markerad med
märklappar i flourerande röd nyans. Vid
otydliga passager är banmarkeringen förstärkt
med heldragen snitsel.
Och du som tänker vandra ut en bit i terrängen för att få egenmotion eller bara följa
loppet – för dig finns två riktigt vackra platser
att bese alldeles i närheten av tävlingsstigen:
4 Vargklippan – belägen i den lodräta
branten något hundratal meter norr om Östra
Långvattnet.
4 Kott-Lasses skog – högst uppe på Ulvaberget, vid Knipeflågsryggens topp.
Om dessa båda kan du läsa mer om på
skatasryggar.se.
Den alltmer populära traillöpningen
samlar fler och fler deltagare till sina tävlingar runt om i landet. Och nu är det dags
att bestiga Delsjöområdets mjuka ryggar.
Arrangörer av Skatås ryggar är IFK Göteborg
orientering, vilket borgar för att det blir en
riktigt fin tävling. På hemsidan – skatasryggar.se – beskrivs de olika sträckorna så här:
4 Fem ryggar – banlängd 21,1 km
Du löper en riktigt utmanande halvmara på
21 km och passerar fem stycken höjdryggar
i Skatås utmarker. Denna fina bana passerar

Vargklippan – 25 m över Knipeflågsmossen.

Foto: Stig Andersson

backen till målet.
masthöjden, Getryggen, uppför Blacktjärns4 Två ryggar – banlängd 7 km
ravinen och sedan längst bort i en mycket
Den kortare, men ändå tuffa banan på 7
fin slinga i Knipeflågsbergens naturreservat.
km: som övriga banor passerar den välAvslutningen går sedan genom Delsjöns
naturreservat för att inte missa Brudarebacken kända ryggen ”Getryggen”. Här får du som
motionär uppleva fina små stigar, berghällar
innan mål.
och riktig traillöpning. Den känner jag för att
4 Fyra ryggar – banlängd 14 km
Trail där du passerar Partille kommungräns testa på själv.
4 Ungdomar
efter halva banan. Vidare springer du in i
15-16 år springer över två ryggar och de
Knipeflågsbergens naturreservat. Där springer
yngsta (10 – 14 år) 2,6 km. Den kortaste
man på en mycket fin liten slingrande och
ungdomsbanan går på riktigt fina småstigar
småkuperad stig på kanten av den bortesta
i Skatåsområdet. Längst
höjdryggen. Avslutningen
PÅ SPÅRET
bort på banan vänder man
går sedan tillbaka genom
med Stig Andersson
hemåt när man precis får
Delsjöns naturreservat med
– som håller koll på
skymten av Stora Delsjön.
avslutning över Brudarefriluftslivet för oss

Kott-Lasses skog med utsikt ner över Lilla
Björketjärn.
Foto: Stig Andersson

Vi tar hand
om trädgården
i sommar!
Njut av sommaren medan vi
tar hand om hus & trädgård.

Halva
priset
efter
RUT
avdra
g

En bild från fjärde ryggens topp. Utmärkt
info finns på trailloparen.se. Foto: Stig Andersson
NR 5 • maj 2017

Vi klipper och vattnar
din gräsmatta
Vi passar huset när ni
är bortresta
Vi beskär träd och buskar
Vi städar
Vi rensar ogräs

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
Örgryte&HärlandaPosten
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Välkommen in och fira tioårskalaset! Hälsar de från Bagaren och Kocken i Kålltorp.

Foto: Olof Lidh

Kalaskul – nu firar de
tio händelserika år

En googling ledde till det andra. Bagaren
och Kocken har en häftig historia. Nu firar butiken i Kålltorp tio händelserika år
och den 25–28 maj bjuder de in till fest.

Det började alltså med en googling om köksmaskinen KitchenAid och utvecklades till ett
av landets största e-handelsföretag inom köksredskap.
– Trots att vi växer och är ett internationellt
företag så är kärnan vår lilla butik här
i Kålltorp. Den kommer alltid
finnas kvar så länge jag får bestämma i alla fall, säger Ulf
Kihlberg som startade och
äger Bagare och Kocken
tillsammans med sin fru
Hanna.
Det är en fascinerande historia om hur Ulf och Hanna
tyckte att KitchenAid i Sverige
var för dyr och hittade det betydligt
billigare i Tyskland. De köpte en till sig
själva och några extra som de sålde på Blocket.
Då väcktes idén för Bagaren och Kocken.
– Till slut blev det en så stor grej att vi tänkte att måste starta ett företag, och då startade
vi det här 2005. Först drev vi det hemifrån och
det rullade på och vi började sälja lite andra
26

produkter också.
Två år senare, 2007, slog man upp portarna
till butiken på Ängsvaktaregatan. Nu firar butiken tio år och den har haft stor inverkan på
Bagaren och Kockens succé.
Redan 2008 uppmärksammades den i inredningsmagasinet Residence som hade med
Bagaren och Kocken som en av sina åtta favoritbutiker.

– Och 2009 blev vi nominerade till
årets svenska butik alla kategorier
av Svensk Handel. Det var jättestort och vi fick åka upp
till en gala i Stockholm. Vi
vann tyvärr inte men vi var
en av tre nominerade. Dessa
saker tillsammans gjorde att
vi fick mycket uppmärksamhet.
En förtjänad sådan. För det
är något speciellt med butiken i
Kålltorp. Oavsett om man är intresserad
av köksredskap eller inte blir man inspirerad
och på bättre humör när man äntrar butiken.
Mycket tack vare de härliga färgerna.
– Sedan har vi alltid haft väldigt duktig personal och kunderna har blivit väl emottagna.
Det sprider sig också, givetvis, säger Ulf
Kihlberg.

En av dessa är Malin Levin, som sedan februari är ny butikschef.
– Jag blev positivt överraskad över hur
många kunder vi har, och hur dedikerade de
är. Sedan är butiken fantastisk och man får en
lite mer lantlig känsla än mot ett varuhus. Här
blir man inspirerad.
Nu får hon vara med och fira butikens
10-årsjubileum.
– Vi firar i fyra dagar med väldigt bra erbjudanden, men också med aktiviteter och
tävlingar. Sedan har en stamkund till oss ett
band som kommer hit och spelar på fredagen,
berättar Malin.
Man kan väl lugnt säga att det är en tioåring som växt ordentligt. Närmare 15 000 har
redan besökt butiken i år. Och ser man till
hela Bagaren och Kocken som startade hemma
hos Ulf och Hanna Kihlberg är utvecklingen
ännu större. Nu har man sitt kontor och lager
i Sävedalen, är 40 anställda och har e-handel i
Sverige, Norge och Danmark.
Men det är ändå butiken i Kålltorp som ligger dem varmast om hjärtat.
– Det är vårt kuttersmycke och själen i företaget, säger Ulf Kihlberg.
Bara det är väl värt att fira.

Örgryte&HärlandaPosten

10-årsfesten
Vad? Bagaren och Kockens butik firar 10
år.
När? 25-28 maj.
Var? Ängsvaktaregatan 4.
Hur? Med fina erbjudanden, aktiviteter och
tävlingar.

Olof Lidh
NR 5 • maj 2017
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Catering

Närproducerat
svenskt kött

SLAKTHUSETS

99:-/portion KÖTTB O D
Minst 6 personer
Inkl. dressing & bröd

0735 028 351

Genuin matglädje
Vid Olskrokstorgets Fiskbodarna

Brett sortiment av nöt,
fläsk, chark och färdigmat

Klipp ut och ta med
annonsen så får du

10% RABATT
på hela vårt
ordinarie sortiment!
Erbj. gäller t.o.m. 10 juni 2017

Tis-Fre 9-18 | Lördagar 9-14

Serverat fantastisk
mat sedan 1959

VI LOVAR ALLA HAMBURGERÄLSKARE
OCH GRILLMÄSTARE EN HÄRLIG SMAKUPPLEVELSE!
Visst kan man äta street food tilllagat på kött av högsta kvalitet.
Det bevisar Pernilla när hon tar
emot på Odins Parkgrill på Odinsplatsen.

H

är finns det många smaskiga al-

ternativ att välja på. Vad sägs om
kolgrillade högrevsburgare eller
flera olika sorters korvar med hög kötthalt.
Dessutom från närproducerande gårdar
vilket förstås ger pluspoäng.
Och vad vore väl en grill utan sitt eget
hemmagjorda mos, gräddsås och köttbullar stekta i riktigt smör.
Men det finns även vegetariska alternativ
på menyn.
Här kan du välja och vraka bland mängder av hemmagjorda röror och förstås Pernillas picklade gurka.
– Trots att jag jobbar med mat hela dagen
så är faktiskt matlagning ett intresse jag
håller varmt om hjärtat även på fritiden.
Jag älskar att stå vid grytorna även när jag
kommer hem. Det är lite som meditation
för mig, säger Pernilla.
Det här med känslan för kvalitet ligger i
familjen. Pernillas dotter, Malin, äger
Gourmetkorv där nog de flesta götebor-

garna någon gång stått i en lång lö för att få
avnjuta en lunch.
– Ja, det blir en del korvsnack vid middagsbordet, erkänner Pernilla.
– Men det är nog mer att vi delar idéer
och tankar på hur vi kan utveckla våra respektive verksamheter för att hela tiden bli
bättre på det vi gör.

Hela området runt Friggagatan har fått
sig ett rejält ansiktslyft på senare år och så
även Odins Parkgrill som genomgått en
omfattande renovering både ut- och invändigt.
Köket och alla maskiner är nya och man
kan slå sig ner utanför på en fin uteservering med fontänen sprutande bredvid när

man avnjuter sin mat. Inredningen har
Pernilla också lagt sin personliga prägel på.
Odins Parkgrill, som Pernilla drivit i över
22 år, har kommit att bli en naturlig mötesplats. Som numer helt ändrat stadsbilden och kommit att bli en tidlös skönhet
och avslutning på hela evenemangsstråket.
Med start på Korsvägen och med sin La
Rambla-liknande allé, som slutligen leder
fram till nya Odinsplatsen och Odins Parkgrill.
Missa inte Odins onsdagar!
Varje onsdag är det stora hamburgerdagen
hos Odins Parkgrill. Det innebär specialerbjudanden på 160 g högrevsburgare som
serveras i briochebröd tillsammans med en
hemmagjord röra och tillbehör.
■

ODINS PARKGRILL TAR STREETFOOD TILL EN HÖGRE NIVÅ – VI JOBBAR MED NÄRPRODUCERADE RÅVAROR
KOLLA HEMSIDAN
FÖR VÅRA
ÖPPETTIDER

NR 5 • maj 2017

Odinsplatsen 11 | 411 02 Göteborg | 031- 15 02 92

www.odinsparkgrill.se
Örgryte&HärlandaPosten

VÄLKOMMEN IN
FÖR EN
SMAKLIG MÅLTID!
27

Lyckad premiär för
Avenyn Block Party
Trots att vädret inte visade sig från sin
bästa sida så lockade lördagens stora
kultur- och gatufest på Avenyn närmare 70 000 besök.

Hela Avenyn var som en enda stor konstutställning med live-målning av street artkonstnärer och många utställningar av lokala
konstnärer. Götaplatsen bjöd besökarna på
skönt häng med bland annat live-målning,
För första gången arrangerades Avenyn DJ-maraton, odlingstält, cykelverkstad och
Block Party – en stor gatufest på Avenyn foodtrucks. Här fanns även EM i Ridsports
och Götaplatsen med fokus på kultur, konst, sex hästar målade av konstnären Shai Dahan
som framöver kommer att pladans och musik. Tiotusentals
ceras ut runt om i Göteglada göteborgare trotsaborg för att marknadsde regn och grå himföra tävlingen.
mel för att uppleva
Melina Do Roett nytt och fräscht
sario från det uppevent. Under evenemärksammade mumanget som startade
sikkollektivet TU5EN
kl. 11.00 och slutade
spelade under gatufestens
långt in på natten registreDJ-maraton, hon säger: – Det var
rades närmare 70 000 besök.
– Jättekul! Superhärlig stämning på Göta- good vibes uppe på Götaplatsen och bra geplatsen och Avenyn! Vårt mål med att skapa menskap, alla som var på plats lät inte vädret
en stor fest med kultur i gaturummet och att förstöra!
Även restaurangerna och butikerna gick
locka en ny och lite yngre målgrupp infriades verkligen, säger Elin Dahlbäck, projekt- all in för konst och musik med ett varierat
ledare för Avenyföreningen som arrangerat utbud av olika erbjudanden, happenings,
DJ:s och dagsfester.
dagen.
Avenyn Block Party arrangerades av Av– Tyvärr var inte vädrets makter helt med
oss, men totalt sett är vi mycket nöjda och enyföreningen tillsammans med en studentDen
15emot
april
bytte
den Block
offentliga
i Marketing &
grupp primärvården
från utbildningen Event
ser redan
fram
nästa
års Avenyn
Management
på Yrgo.
ÖHP
Party. Västra Götalandsregionen namn
till Närhälsan.

Gratis simundervisning för alla
skolor i Göteborg från hösten 2017

nde!

Alla barn ska kunna lära sig att simma.
För att öka simkunnigheten inför Göteborgs Stad gratis simundervisning för
alla skolor från och med hösten 2017.
– Simkunnigheten bland barn och ungdomar varierar i staden. Det här är en stor och
unik satsning för att alla barn ska få möjlighet att lära sig simma, oavsett bakgrund eller
resurser, säger Bettan Andersson (V), ordförande i idrotts- och föreningsnämnden.
Satsningen går under namnet Simlyftet
och är Göteborgs Stads gemensamma modell för att skapa en mer jämlik simundervisning. Den görs tillsammans med skolan som
genom läroplanen är ansvarig för att lära
elever att simma.
Från och med höstterminen 2017 erbjuds
alla skolor i Göteborg gratis simundervis-

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

ning för sina förskoleklasser och årskurs två.
Också elever i årskurs fem, sex, åtta och nio
som behöver extra stöd för att klara skolans
simkunnighetskrav kan få gratis simundervisning.
Förutom gratis simundervisning innehåller Simlyftet också olika insatser för att öka
kompetensen inom simundervisning och
ett forskningsprojekt som ska följa hur satsningen bidrar till ökad simkunnighet och
folkhälsa.
– Genom forskningsprojektet kommer
Göteborgs Stad, men även andra kommuner, få del av ny kunskap kring simkunnighet och simundervisning som kan användas
för vidare metodutveckling. Jag hoppas att
Göteborgs Stad kan bli en ledande kommun
vad gäller simkunnighet, säger Bettan Andersson.
ÖHP

EKONOMISKT

Svårnavigerad terräng
kräver försiktighet
Frågetecknen är många på bostadsmarknaden. Uppfattningarna spretar om vart
fastighetspriser, räntor och regelverk
är på väg. Med så stor osäkerhet som
idag är det viktigt att vara långsiktig,
sprida sina risker och skapa marginaler i
ekonomin.

F

ör de flesta är bostadsaffären den
enskilt största affär vi gör under vår
livstid. Det är en affär som påverkar
våra liv och ekonomi lång tid framöver och
som måste vara hållbar på både kort och
lång sikt.
Det är inte konstigt att visningar, bostadspris-och räntediskussioner är centrala teman
på allt ifrån parmiddagar till dagspressens
förstasidor. Just nu är det många blandade
signaler på bostads- och bolånemarknaden.
Här är tre exempel:
l) Vart är bostadspriserna på väg?
Under ett antal år har vi haft kraftigt stigande
bostadspriser (mer än en fördubbling på 10
år). Det finns både inhemska och internationella bedömare som menar att priserna
utvecklats till ohållbara nivåer och att en
kraftig nedgång är nära.
Särskilt stor är risken om konjunkturen
vänder nedåt och/eller räntorna börjar stiga
kraftigt. A andra sidan har dessa varningar
funnits väldigt länge, hittills utan att förverkligas. Dessutom finns de faktorer som hittills
drivit upp priserna, dvs. låga räntor och stor
efterfrågan i förhållande till utbudet, fortfarande kvar och det talar mot prisnedgång.
2) Vart är räntorna på väg?
Den stora bilden är att de extremt låga räntorna nu befinner sig på botten och att nästa
ränterörelse kommer vara uppåt. För den
synen talar bl.a. en stark svensk ekonomi och
en global återhämtning efter finanskrisen.
Å andra sidan har även förväntan på normaliserade räntor funnits ett tag och hittills
har räntorna blivit kvar på oväntat låga nivåer.
Helt nyligen kom
EKONOMISKT
dessutom Riksbanken
med ett oväntat ”mjukt” med Jan Berger
besked där de signalerar – kontorschef
på SEB i Örgryte
att de låga ränteläget

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

kommer att fortsätta ett bra tag till. Inte förrän ett halvår in i på 2018 räknar man med
att börja höja reporäntan.
3) Vart är politiken på väg?
Bostadsbristen, prisutvecklingen och de
stigande bostadslånen som orsakar högre
skuldsättning hos hushållen, står högt på den
politiska dagordningen. Allt ifrån återinförd
fastighetsskatt till slopade ränteavdrag, ändrad
reavinstskatt och hårdare begränsningar av
hushållens skuldsättning diskuteras. A andra
sidan har det hittills i stor utsträckning
handlat om just diskussioner och få konkreta
beslut fattas.
Det är gott om mer eller mindre tvärsäkra
uppfattningar om hur ovanstående punkter
kommer att utvecklas. Men säker kan ingen
vara och som enskilda bostadsköpare och/eller
låntagare måste vi ändå fatta beslut som vi ska
leva med länge.
Det rimliga i det läget är att inte chansa åt
vare sig det ena eller andra hållet. Privatekonomin måsta klara både väntade och
oväntade utfall och här är tre punkter som är
bra att hålla sig till för att inte gå fel:
l) Maxa inte ditt bostadslån
Lånelöftet är ett tak som du helst bör understiga, inte ett målbelopp du ska utnyttja till
max.
Låna inte till kontantinsatsen. Var kall i
budgivningar och gå inte högre än du tänkt
från början. Använd inte bostaden som bankomat genom att ta nya lån på bostaden till
sådant som egentligen är konsumtion.
2) Sprid dina ränterisker
Frågan om rörligt eller bundet bör för de
flesta besvaras med både och. l dagsläget är
en rimlig fördelning 30 procent tremånadersränta och 70 procent bundet på två olika
bindningstider, t.ex. 3 och 7 år.
3) Var långsiktigt
Att amortera och spara regelbundet bör vara självklart för
alla med bostadslån. Extra
viktigt och rimligt nu med
extremlåga räntor.

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

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
Tack för ditt förtroende!
Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Helger 10.00–22.00

Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

– både företagets och din privata

narhalsan.se/

Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
eller 031-62 28 90. Välkommen!

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

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

Vardagar 9-16

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

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

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

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

Örgryte&HärlandaPosten
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Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Helger 10.00–22.00
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– ditt första val i Olskroken
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TRISSLOTTER
I POTTEN
3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott





























Vinnarna meddelas per post.





Lös krysset och skicka in det
senast 15 juni till
Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar
Ånäsvägen 20
416 67 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”
Eller så besöker du Sally Bazar
och lämnar in det personligen.
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Elin Jansson, Sofiagatan i Göteborg
4 Carina Andersson, Bildsnidaregatan i Göteborg
4 Bengt Sund, Tågmästaregatan i
Göteborg
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Förra månadens lösning:
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Välkommen att
avnjuta vår goda
Frukostbuffé 115:Signerad Tina Nordström
Vardagar kl. 06.30-10.00
Helg och röda dagar
kl. 07.30-11.00

Afterwork
varje fredag
Buffé 89:AW-priser i baren!

ADRESS: Tidbloms Gastropub | Olskroksgatan 23 | Göteborg KONTAKT & BORDSBOKNING: 031-707 50 50 | info@tidblomspub.se • www.tidblomspub.se
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SJUNG OM
STUDENTENS…
Beställ
din tårta
idag!

Välj den klassiska mössan, eller
varför inte en tårta som ser ut
som en flaska champagne.
Kom in så hjälper vi dig välja.

I tre generationer har Fjällmans
stöttat andra i stort och smått. Tack
vare våra egna florister, jurister och
transporter kan vi arbeta omtänksamt över hela Göteborg. Oskar Fjällman
www.cederleufssvenheimers.se

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

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

Nämndsammanträde

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

Tisdag
20november
juni
Tisdag 29
Kl 17.00 börjar ”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att
närvara, men inte att yttra dig. Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på: www.goteborg.se/namndhandlingar
Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen.
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.

Kommande möten 2017
29 augusti, 26 september, 31 oktober,
28 november, 19 december

Oskar Fjällman

Välkommen!
Härlanda
Högsbo
Lundby
Majorna

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

Olskroken
Sävedalen/Partille
Torslanda
Västra Frölunda

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

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

www.fjallmans.se
NR 5 • maj 2017
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Fem magiska timmar
Vårens knoppar brister jublande ut i all sin ljuvliga grönska. Det är underbart att se hur fåglarna bygger bon och naturen gör sig redo för liv.
Den energi som naturen har sprider sig lätt till oss människor och det är
inte ovanligt att romantiken flödar så här på våren. Jag skulle därför vilja
ägna den här månadens text åt relationer och hur vi kan behålla romantiken livet ut.

Kvalitetsmattor sedan 1970!

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

Etab 1970

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

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

F

ör inte så länge sedan var jag på
en föreläsning med en terapeut
som ofta arbetar med par som
känner sig så utmanade att de inte
längre ser en gemensam framtid.
Denna terapeut, Wendi Dunford,
berättade för oss åhörare hur hon då
ofta ger en utmaning som visat sig göra
underverk. Vi var flera vänner på denna
föreläsning och många av oss antog
samma utmaning.
Det visade sig att Wendi hade rätt.
En efter en i bekantskapskretsen har
berättat om den positiva skillnad det
blivit i deras relationer. En av deltagarna uttryckte följande: När jag fick
utmaningen förklarad för mig tänkte jag
varm relation. Även om din partner inte
att den var så galet enkel att den kanske
är villig att prova kan du göra din del.
till och med skulle kunna fungera. Nu,
flera veckor senare ser vi underverk i vår 4 Avsked – 2 minuter x 5 dagar = 10
minuter. Under dessa minuter ha med
relation. Det funkar verkligen!
en kyss och en kram och ett kort samtal
Nedan följer fem aktiviteter som, om
kring vad som ligger
de görs dagligen, kan LIVSCOACHEN
framför er under
förändra även den
Alexandra Tittus
dagen.
mest svala relation till – din personliga
4 Återförening – 20
en frisk, levande och strateg och bollplank

KYRKFÖNSTRET

www.nordengarden.se

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

Barn och ungdomsaktiviteter
Information se goteborg.junis.org
Måndagar 17.00–18.30
Pysselverksamhet för unga, 7–13 år
Onsdagar 17.00–19.00
Digitala spel för unga, 10–14 år
Torsdagar 17.00–18.30
Experiment för unga, 9 – 15 år
Torsdagar 19.00–21.00
Fritidsgårdshäng för unga från 15 år
Fredagar 17.00–18.30
Fredagsmys med tävlingar
och häng för unga, 12–16 år

Björkekärr församling
Torsdag 25 maj
08.00 Otta på Öllers kulle, Lars Olsson
Söndag 28 maj
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Bertil Hanberger
Tisdag 30 maj
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson
Söndag 4 juni
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Björn Nilsson
17.00 Sjutton Jämnt Eftermiddagsgudstjänst, Ragnar Olinder
Måndag 5 juni
19.00 Lovsångsgudstjänst Björn Nilsson, Jan Jidsten
Tisdag 6 juni
19.00 Veckomässa Taizé med förbön,
Ragnar Olinder
Söndag 11 juni
11.00 (OBS tiden) Högmässa med
konfirmation Ragnar Olinder, konfirmanderna, faddrar och ledare
Tisdag 13 juni
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson
Söndag 18 juni
10.00 Högmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 20 juni
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson
Bön varje vecka tisdag–fredag
kl. 8.30-9.00.
För mer info om församlingens
verksamheter
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr

Örgryte gamla kyrka

Vi har lokaler i olika storlekar
som passar från styrelsemöten
upp till stora samlingar.
Konferensutrustning och bredband.
Boka via hemsida el. ring 031-19 66 31
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Söndag 28 maj
10.00 Högmässa, Jutvik, Hildén
Torsdag 1 juni
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé
från kl 16, Winroth, Berg
Söndag 4 juni
10.00 Högmässa, Lönnblad, Lundgren
Torsdag 8 juni
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé
från kl 16, Jutvik, Lundgren

minuter x 7 dagar = 100 minuter. Börja
med en kram och en kyss. Samtala
om er dag. Inget dömande eller kritik.
Lyssna på varandra. Ställ frågor för att
visa intresse. Var inte kritiskt. Ingen TV,
telefoner eller andra störande moment
om möjligt.
4 Beundran – 5 minuter x 7 dagar =
35 minuter. Beröm, beundra, älska.
Positivitet är nyckeln!
4 Tillgivenhet – 5 minuter x 7 dagar =
35 minuter. Håll varandra i handen, håll
om varandra, klia varandras rygg, krama
och var nära varandra.
4 Date night – 2 timmar en gång i
veckan = 120 minuter. Var kreativ.
Prova en ny restaurang. Ta en promenad
tillsammans. Mata ankorna. Prata med
varandra. Bio och underhållning är ok,
men att samtala och ha aktivitetstid
tillsammans är bäst. Varje partner turas
om att planera träffen varannan vecka.
Totalt = 300 minuter eller fem ”magiska” timmar
Det brukar sägas att om våra relationer är friska är vi lyckliga oavsett andra
omständigheter. Det brukar också sägas
att för att bli expert på något krävs
10 000 timmars erfarenhet. Vill du vara
lycklig? Fokusera på din bättre hälft
fem timmar i veckan!
Allt gott!
annons@ohposten.se

Söndag 11 juni
10.00 Mångfaldsmässa, Andersson,
Persson
Torsdag 15 juni
18.00 RefleX-mässa med Sommarcafé
från kl 16, Leijon
Söndag 18 juni
10.00 Sommargudstjänst, Leijon, Lundgren

Skårs kyrka
Torsdag 25 maj
10.00 Gudstjänst på kyrkbacken, Leijon,
Hildén, brasskvintetten Musica in
Excelsis
Härlanda kyrka
Torsdag 25 maj
08.00 Gökotta i Härlanda kyrkoruin,
Gripenby, Johansson
Söndag 28 maj
11.00 Söndagsmässa, Rubenson, Molin
Onsdag 31 maj
18.30 Veckomässa
Lördag 3 juni
11.00 & 14.30 Konfirmationsmässa,
Carlheim, Lilja, Lindström
Söndag 4 juni
11.00 Söndagsmässa, Helander, Lindström
Onsdag 7 juni
18.30 Veckomässa
Söndag 11 juni
11.00 Söndagsmässa, Rubenson, Molin
19.00 Sinnesrogudstjänst i sommartid,
Rubenson, Molin (fika 18.30)
Onsdag 14 juni
18.30 Ekumenisk gudstjänst i kyrkoruinen
Söndag 18 juni
11.00 Söndagsmässa, Carlheim
Onsdag 21 juni
19.00 Midsommarfirande på Enandergården (buss fr Härlanda kyrkplan
18.00, åter ca 21.00, tor 20 kr)
Sankt Pauli kyrka
Må-Fr kl 12 Middagsbön i kyrkan
Torsdag 25 maj
11.00 Högmässa, Björn Larsson.

Örgryte&HärlandaPosten

Söndag 28/ maj
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten.
18.00 Lovsång och bön i kyrkan.
Tisdag 30/maj
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen
Daniel Bennsten
Onsdag 31 maj
11.00 Bibelsamtal i kyrkan, Johannes
Sköldengen
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa Johannes Sköldengen
Torsdag 1 juni
16.30 Språkcafé
Söndag 4 juni
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen,
VOiCES.
18.00 Minns du sången? Sångkväll i
kyrkan.
Onsdag 7 juni
11.00 Bibelsamtal i kyrkan, Björn Larsson
11.45 15 min lunchmusik med Mikael
Holmlund.
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Björn Larsson
19.30 Studiekväll i Pauligården
Torsdag 8 juni
16.30 Språkcafé i Pauligården
Lördag 10 juni
10.00–13.00 Stilla dag, enkel retreat i
kyrkan.
Söndag 11 juni
11.00 Högmässa, Björn Larsson,
Svenska kammarkören.
18.00 Rapsody in blue. Pianokonsert,
Mikael Holmlund, Johan Möller
Lekemo.
Tisdag 13 juni
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen,
Björn Larsson.
Onsdag 14 juni
11.00 Bibelsamtal i kyrkan, Daniel
Bennsten
17.30 Bönesamling i kyrkan
18.30 Veckomässa, Daniel Bennsten.
Söndag 18 juni
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten.
Tisdag 20 juni
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen,
Daniel Bennsten.
NR 5 • maj 2017

Klädlagret AB
Med barn- dam- och herrkläder samt mycket mer

Alltid generösa priser

DAMLINNE
Finns i flera färger

49:VÅRJACKA
HERR

79:-

• • • • • SOMMARTIDER• • • • •

Från och med midsommar har vi lördagsstängt

MÅNDAG-FREDAG kl. 10-18
Stängt Midsommarafton

VÄSKA

20:-

Lördagsöppet igen från och med 19/8, kl. 10-15

HERRLINNE

29:BABY FLICKA

BABY POJKE

Stl. 56-86

20:-

Stl. 56-86

20:-

HANDDUK
60x120 cm

20:-

FOTBOLL

59:OLSKROKEN – REDBERGSLID
Klädlagret AB Hökegatan 32 416 66 Göteborg

Tel. 21 76 00

Erbjudandena i denna annons gäller så långt lagret räcker med reservation för tryckfel.

•••ÖPPET TIDER •••
Månd-Fredag kl. 10-18
Lördagar
kl. 10-15
•••
Stängt söndagar
och alla röda dagar.

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Diabetes
Psoriasis
Reumatiker
Nagelsvamp
Vårtfrysning/Verrutop
Hälsprickor
Fotsvett
Kompressionsstrumpor

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

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

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

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

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

0:–

o Tack
o Månadens Ros

0:–
0:–

0:–
0:–
0:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

Flitiga Fruars städ

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

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

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

Rut 50% • Garantier

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

Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989

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

Tel: 0736-94 84 31

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

FÖNSTERPUTS
Rut 50%

Svensk Hemtrefnad
Magnus, tel 0761-060906

Öppet Hus
i Näsets Paddlarklubb!
Den 28 maj, kl. 11-15
Alla är välkomna att prova på
att paddla kajak och se hur
vår nya klubbstuga ser ut.

www.npk.nu

MARKNADSPLATSEN

annons@ohposten.se

LÄGENHETSBYTE
4 Lämnas: 2:a vid Kaggeledstorget hyra
4300:-. Önskas: 2 el 3:a Olskroken Redbergsplatsen Bagaregården Kålltorp Örgryte
Stampen. Max hyra 7000 Krav: Balkong eller
uteplats.
Tel 0725 145 603
SÄLJES
4 Golfvagn, bag & klubbor, dam. 800:-.
Golfskor, sol 39, 200:-.
Tel. 073 934 98 95

50.000 kr – allt av intresse! Även def. Hämtas. Kontant.
Tel. 073-761 44 78

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

KÖPES
4 Rolex köpes. Alla modeller, även Omega,
Jaeger, Patek, IWC, diamanter, guld och
Tel. 070–650 13 15
smycken.

KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till
exempel köper jag gärna klockor, snusdosor,
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotidningar, konst, frimärken, brev, vykort, gamla
kataloger, gamla idrottsprylar, gamla leksaker,
gamla böcker, gamla fotografi er och gamla
skyltar m.m. Garanterat bäst betalt för era
saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även
hela dödsbon inkl. städ.
e-post: varortillsalu@speedmail.se
Tel 073-708 47 14

KÖPES
4 Enstaka exemplar av tidningen Rekordmagasinet från 1950–1958 önskas köpa.
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@
yahoo.se eller
Tel. 0730 780 336, 0760 963 722

Nordens Ark

-djurparken som gör skillnad!

KÖPES

Troligtvis stöder du oss
redan i hjärtat.Tack.

4 Gamla bokmärken köpes, Som yngst 60tal, gärna äldre, även gamla bokmärkesalbum.
Välkommen att ringa!
Tel. 0703–94 18 54

Men vi behöver
pengar också. Tack igen.

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

MOTOR KÖPES

KÖPES
4 Nålmärken från sportklubbar eller rederier
samt militära märken och medaljer. Även hela
samlingar.

Tel 070–583 11 93

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

Salong Nicole
Sofiagatan 6

1 timme från Göteborg
15minuter från Smögen

KÖPES
4 Bilar köpes, även skåpbilar. Fr. 500 till

Foto: Tom Svensson

Han

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

Här Under perioden 23 juni t.o.m. 22 juli 2017 har jag deltidssemester.
finns
Öppet endast måndag, onsdag & fredag 10.15-18.00
gott
Vid akut friseringsbehov på annan tid, ring 073-735 00 93
om PTREVLIG SOMMAR!
platser!
TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!
34
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Vi söker dig som är
pensionerad målare och
vill jobba på egna villkor!

Ring 031-21 77 30
www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
NR 5 • maj 2017
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Beställ
till
vårfesten!
vi har läckra
smörgåstårtor
och bufféfat

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

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

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

Tel. 031-365 60 22
Kulturhuset Kåken
Kålltorpsgatan 2
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken på onsdagar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata
svenska. Arrangörer: Röda Korset

Tel 0705-53 42 98

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

SPF Björkekärr
Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
Månadsmöten kl 16.00 i Björkekärrshus
4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gymmet Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 2
www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor, ojämna veckor
öppet hus och läsecirkel.
Info: Velta Jaunupe tel. 84 77 48

SPF GöteborgsVeteranerna
Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 2
SPF Skår
Skårsgatan 93
www.spfpension.se/skar
4 Månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i
NR 5 • maj 2017

annons@ohposten.se
Skårs-kyrkan (buss 50 eller 62). Efter en kort
föreningsinformation följer föredrag eller annan underhållning. Därefter blir det kaffe med
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

PRO Björkekärr

660:15 bitar 495:10 bitar 330:20 bitar

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

Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

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

0707 43 46 63
HHH
4 För planeringens skull ber vi Dig om anmälan i förväg. Anmälan till föreningsmöten görs
fredagen eller måndagen före mötet kl 9-11 till
personerna nedan. Med mail går det bra när
som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40
vibeke.carlander@comhem.se
Inger Kannesten tel 83 13 29 eller mobil
0708 91 86 61 ingerkannesten@yahoo.com
Margareta von Sydow tel 0723 37 36 27
4 Om Du får förhinder meddela detta mötesdagen kl 8–8.30 till samma nummer eller
mail-adress. Entréavgiften till mötena under
våren är 40 kr.
Tag gärna med vänner!
VÄLKOMMEN!

Danska vägen 110

Tel. 031-84 74 76

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

Trivselbridge Club Singelton
4 Vi välkomnar nya och gamla bridgespelare till Lindhultsgatan 25, Dagcentralen på
torsdagar kl 18.30-22.00. Även för dig som är
mindre rutinerad.

WestCoast Elite – en anläggning
som erbjuder det lilla extra

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

Örgryte&HärlandaPosten

Ett ställe för dig som vill känna dig
speciell, prioriterad och utvecklas.
Ett Performance Center för dig
som vill ha ut lite mer av din träning.
Vi erbjuder också workshops,
inspirationsdagar, kurser, events,
företagskonferenser och mycket mer.
Se vår nya uppdaterade hemsida:
www.westcoastelite.se
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MASSOR AV JUBILEUMSERBJUDANDEN I BUTIK!
FESTYRA I FYRA DAGAR, VÄLKOMNA!

25 –28 MAJ

COLORAMA
VÄTTLEFJÄLL

399:-

JUBILEUMSRABATT

KAMPANJRABATT

30 %

PÅ MASSOR
AV TAPETER

JOTUN DEMIDEKK
ULTIMATE 10L

KAMPANJPRIS, PER M2
(ORD. PRIS 499:-/M2)

25%

ALCRO BESTÅ
TÄCKFÄRG 10 L

Rabatten gäller Alcro Bestå Täckfärg och Jotun
Demidekk 10-litersburkar och på ordinarie pris.
Erbjudandet gäller 25-28 maj.

JUBILEUMSPRIS

99:COLORAMA
TRÄOLJA 3 L

COLORAMA
VÄTTLEFJÄLL

Vi ﬁrar 10 år!

399:-

I 10 år har Colorama hjälpt svenska folket att förverkliga sina drömmar.
Det firar vi med massor av fina jubileumserbjudanden i butik. Välkommen
Ord.pris 249:in och ta del av erbjudandena och
få tips och rådKAMPANJRABATT
hur du snabbt kommer
Erbjudandet
gäller 25–28 maj.
igång med ditt eget renoveringsprojekt!

Erbjudandena gäller 20 februari – 12 mars (tapeter till 5 mars) 2017.
Partille, •Mellbyvägen
33,33
Tfn:
031-340
05 7005 70
Partille
Mellbyvägen
• Tfn:
031-340
Mölnlycke, •Hönekullavägen
21,21
Tfn:
031-88
56 8856 88
Mölnlycke
Hönekullavägen
• Tfn:
031-88
Adressgatan XX, Ortsnamn.
Göteborg
•Danska
Danska
Vägen
96
• Tfn:
031-337
55 50
Göteborg,
Vägen
96,
Tfn:
031-337
55
50
Tel: 0000-00 00 00.
Stenkullen
• Färgvägen
6 • Tfn:
0302-222
45
Stenkullen,
Färgvägen
6,
Tfn:
0302-222
45
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Askim
•Sisjövägen
Sisjövägen
• Tfn:
031-748
47 30
Askim,
49,49
Tfn:
031-748
47 30
Lör
XX–XX.
XX–XX
Kungälv
• Sön
Teknikervägen
7 • Tfn: 0303-630 40
Kungälv, Teknikervägen
7, Tfn: 0303-630
40 031-797 44 40
Angered/Gårdsten
• Salviagatan
1 • Tfn:
Angered/Gårdsten, Salviagatan 1, Tfn: 031-797 44 40

25%
PÅ MASSOR
AV TAPETER

KAMPANJPRIS, PER M2
(ORD. PRIS 499:-/M2)

Med reservation för slutförsäljning.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Med reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

