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

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

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

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

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

www.primartandvarden.se

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ERBJUDANDE: 399:-
Vid första undersökningen mot denna voucher

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter
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 Vi hjälper dig med  
hela din ekonomi
– både företagets och din privata

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

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

Glayol
Salong

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

eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

FÄ R G |  SL I N G O R |  PE R M A N E N T |  HÅ L I  Ö R A/NÄ S A

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

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

Erbjudande till alla våra kunder! 

Köp 2 par glasögon med glas från Zeiss och få 
andra paret till halva priset!

50% 
på andra 

paret!

50% 
på andra 

paret!
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STÖTTAdin lokalahandlare

Enstaka skolor har precis avslutat vårtermi-
nen, men efter pingst kommer det stora an-
talet avslutningar och i regel märker man då 
mest de ”unga vuxna” som tar studenten.

När 19-åriga Wilma i Björkekärr i påskas på en 
minimal släktträff i trädgården sa att klassen höll 
på att boka en färd på lastbilsfl ak för examensda-
gen, sa en kusin att ett beslut var fattat om förbud 
mot ”studentfl ak” just i år.

Den myndighetsanställde kusinen avrådde Wil-
ma från att boka och betala förskott för något som 
före examensdagen skulle visa sig förbjudet och 
inte skulle kunna utnyttjas. Han antog att staten 
med samhällsansvar inte kunde tillkännage alla 
dåliga nyheter samtidigt och att beskedet skulle 
dröja.

Student är man bara en gång i livet och det ska 
bli en dag att minnas, sa Wilma och funderade på 
hur man skulle kunna vara försiktig men inte helt 

avstå glädje i varje form. Det var illa nog, om än 
helt förståeligt i rådande läge, att studera ensam 
hemma ”på distans”.

Den 14 maj lät statliga Dagens Eko i radion 
emellertid beslutet bli ett faktum – så kallade stu-
dentfl ak är förbjudna och detta gäller för hela år 
2020.

Det offentliga första goda rådet i februari, att 
alla borde ha mat hemma för de 2–3 veckor pan-
demin kunde pågå, antydde inte att 2–3 veckors 
mat var avsedd för hela året. Det blev en omedel-
bar hamstring av mat för snarare 2–3 månader. 
Nu har även den tidsrymden löpt ut.

En högskola i Borås har tillkännagett att man 
inte kan ta emot elever under höstterminen heller. 
Där vet rektorn måhända mer än vad rektorer i 
allmänhet fått veta, förmodar Wilmas kusin, som 
ingalunda vill vara olyckskorp utan bedömer att 
man snart måste ge folk så kallade lättnader och 
”öppna upp” på vissa områden. Alltså bevisa ge-

nom lättnadernas bakslag att det är allvar. Utan 
konkreta egna sorger kan lyssnaren inte i det långa 
loppet ta till sig vad en allvarlig radioröst dagligen 
säger.

Nå, studentglädje kvävs inte så lätt. Vi lär få 
höra en del fi rande. Man har redan sett en av-
gångsklass i förväg ha sin sista sammankomst på 
Slottsskogens öppna yta åt Linnéplatsen och sett 
sju, åtta utspridda klasskamrater fi ra dämpat och 
lite vilset på Apslätten i Kålltorp.

Wilma i Björkekärr får utan studentfl ak nöja 
sig med att morbror i blankputsad gammal Volvo 
sitter med munskydd bakom ratten och kör bara 
henne en sväng.

En och annan ballong syns på bilen. Och om 
ballonger och bubblor spricker kan man alltid 
göra statistik över hur många som sprack och hur 
många som höll.

Och spricker fem ballonger kan man väl intala 
sig att det möjligen bara var två?

Alice Radomska

TILLÅTEN GLÄDJE? Studentfl ak är förnuftigt nog förbjudna för årets avslutningar, men en och annan festlig ballong på morbrors bil kan gå an.
 Foto: Alice Radomska

Stora dagen blir
utan studentfl ak

Intresset för miljö och hållbarhet har aldrig 
varit större och återvinning är något som 
engagerar många. Ny statistik från Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen (FTI) visar 
att varje person i Västra Götalands län i ge-
nomsnitt lämnade in 62 kilo förpackningar 
och tidningar till återvinning under förra 
året. Mängden motsvarar sammanlagt 566 
fotbollsplaner. 

Varje år presenterar Förpacknings- och tidnings-
insamlingen, FTI, statistik som visar hur många 
förpackningar och tidningar som de svenska hus-
hållen har lämnat in till återvinning under året. 
Årets resultat visar att invånarna i Västra Göta-

lands län fortsätter att återvinna i stor utsträck-
ning. Totalt samlades 107 038 ton förpackningar 
och tidningar in i länet förra året. 

– Det är fantastiskt att viljan att återvinna är så 

stor! Invånarna i Västra Götalands län är bra på 
att återvinna, men vi behöver bli ännu bättre. Här 
kan alla bidra. Varje insamlad förpackning gör 
skillnad, säger Mia Steinbach, regionchef på FTI.

Statistiken är ett resultat av det som hushållen 
i Västra Götalands län har lämnat till återvinning 
via FTI. 2019 års statistik visar att mängden in-
samlade glas-, pappers-, plast- och metallförpack-
ningar ökade med sammanlagt 5 procent jämfört 
med året innan. 

Statistiken visar också att mängden insamlade 
tidningar minskade med 14 procent jämfört med 
2018, vilket är ett resultat av förändrade medie-
konsumtionsvanor. 

Över 100 00 ton lämnades till återvinning i Västra Götaland förra året
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Varmt välkomna att ringa för visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@skeppsholmen.se

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

Fantastisk vindsvåning av högsta klass
Ålandsgatan 4   Nedre Johannesberg   3 rok   108 kvm   5.621 kr/mån   10.260.000 kr/bud

Med ett lugnt läge i Nedre Johanneberg ligger denna fantastiska vindsvåning i nyskick på 3 rok plus loft, byggd 2014 i högklassiga material. Den totala golvarean 
inkl. terrassen uppgår till ca 135 kvm. Här bor man ensam på våningsplanet högst upp och med en takterrass på ca 10 kvm i nordvästläge med kvällssol. 

Redbergsgårdens Blommor

Danska vägen 110

Telefon 031-195050

Välkomna.

Fri parkering 10Min

PelargonPelargon

100:-

49:-
St

4st för

30:-
/st

BuketterBuketter
Fr.

PionerPioner
- Olika sorter

1 st  för 40:-

3 st  för 100:-

5-pack för 149:-Glöm inte Morsdag

Söndag 31/5! 

649.-
Slipin-sandal med 
korslagda remmar

599.-
snygg och bekväm sandal 
med metalldekorationer

699.-
Sandalett med 
repliknande 
kilformad yttersula

- GÖTEBORG SEDAN 1897-

VI HAR ETT STORT UTBUD AV RIEKER 
VÄLKOMMEN TILL BUTIKERNA I OLSKROKEN & FRÖLUNDA TORG

 Frölunda Torg  | Olskroken  JOHANSSONS.SE/RIEKER

- GÖTEBORG SEDAN 1897-

 Frölunda Torg  | Olskroken  JOHANSSONS.SE/RIEKER
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

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

Från
875 kr
inkl. moms

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Dags för månadens dos av finurligheter!

Kungen av Sverige hade namnsdag förra 
veckan: Han heter ju CARL den SEX-
TONDE Gustav! Just det, den sextonde!

HHH

Två älgkalvar föddes i veckan: Då blev det 
VILT i Slottskogen!

HHH

Man får inte gå in i framdörrarna på Väst-
trafiks bussar!

– Nej, men man kan gå AV PÅ MIT-
TEN!

HHH

Nu är det kört för studenter på lastbilsfla-
ken!

HHH

Om jag inte får tillbaks startavgiften till 
årets Göteborgs-Varv, får jag bokföra be-
loppet som LÖPANDE UTGIFTER!

HHH

– Vad har dom för servering på Turistför-
eningens Vandrarhem?

– GÅENDE BORD!
HHH

För 38 år sedan var jag i Hamburg och såg 
returmatchen i UEFA-cupen. I mitten av 
första halvlek frågade min läktargranne: 
”Hur skall IFK slå Hamburg på kvällen?

– Ingen aning! sa han.
– Jo, jag vet, sa jag!, Vi får väl spela på 

DAN!
Och strax efter blev det 1–0.
Målskytt DAN. Efternamn Cornelius-

son. Tänk vad rätt jag gissade!
HHH

Nu kör vi. Bilar är mitt tema: Vilken bil 
får plats i ett kuvert?

– AUDI A4!
Pappan köpte en Mercedes Benz till 

mamman: FARSAN och MERSAN!
Vad har en bil och en sjöman gemen-

samt?
– Båda går på DÄCK!
Varför har du köpt en liten FIAT?
– Jo, myndigheterna vill att vi skall köra 

mindre bil!
Hur ser du att bilen är amerikansk?
– Hjulen är CHEVA!
BIskopen körde in till bilverkstaden för 

att BYTA STIFT!
Jag har fått fel på min NISSAN!
– Då får Du LAGAN!
Kör inte CABRIOLET. Det kan vara 

O-TÄCKT!
Vad hände med fiskbilen som kollide-

rade? Den fick LACK-skador!
Jag fick inte igång bilen i morse. Jag 

måste ha köpt BILEN SOM KOMMIT 
FÖR ATT STANN!

När de var sex år fick de prova på att 
spela fiol i förskolan. Tretton år senare 
spelar de fyra tjejerna ihop ännu och för 
samma lärare. Om några veckor tar de 
studenten och deras tid i Kulturskolan 
är över, ett sorgligt avslut väntar för den 
sammansvetsade kvintetten. 

En måndagseftermiddag på Lundenskolans 
fritidsgård Stacken träffas vi, jag, fyra gymna-
sietjejer och deras fiollärare sedan tretton år, 
Tobias Andersson. Det är maj och bara några 
veckor kvar till studenten och det känns i luf-
ten. Sorg blandat med spänning och förväntan 
inför ovissheten om framtiden. 

– Vi kan sätta oss i biblioteket, föreslår To-
bias och vi går in i ett litet rum fyllt med bok-
hyllor och böcker. Tjejerna tar plats i en soffa 
och de pratar och skrattar fortfarande, sedan 
de möttes upp utanför. Det märks att de kän-
ner varandra väl och trivs ihop. 

– Vi hade kommit överens om att ha T-shirt-
sen på oss men jeansen var bara en tillfällighet, 
säger Sigrid skämtsamt. 

De har för kvällen tagit på sig sina band-
tröjor, svarta T-shirts med texten ”kammaren-
semblen” samt en illustrerad fiol. Till det har 
de alla valt jeans i liknande ljusa nyans. De ser 
rätt coola ut och trots sina matchande kläder 
så är de helt individuella. Vi gör Coronahäls-
ning med armbågarna och de presenterar sig 
som Sigrid, Alice, Nova och Sara. 

Rummet innan biblioteket är där fiollek-
tionerna brukar hållas, där finns ett notstativ 
och inte mycket mer. Spartanskt men allt som 
behövs för syftet. Där träffas de varje måndag 
eftermiddag och har lektion i en trekvart. 

– Det är otroligt att vi faktiskt har lärt oss 
nåt, för vi pratar ganska mycket, säger en av 
tjejerna. 

– Tobias känner oss mer nog mer än vi tror 
och han har rätt bra koll på vår pojkvänshisto-
rik, säger en annan och de skrattar. 

Det är inte lätt att hålla tråden i samtalet för 
de är alla bubbliga och entusiastiska att berätta 
och gärna samtidigt. Tobias lyssnar intresserat 
på tjejernas berättelser om hur de har upplevt 

de här åren tillsammans. Hur började det, fi-
olspelandet?

– Jag började egentligen redan som treåring, 
berättar Sigrid. Hennes föräldrar spelar fiol 
och viola, båda professionellt som musiker. 
För henne var det aldrig någon tvekan om att 
hon ville lära sig spela också. 

När hon sedan gick i förskolan så hoppade 
hon på Kulturskolans initiativ att testa fiol. 
Initiativet gick ut på att barn fick möjlighet att 
spela ett instrument under en längre tid för att 
sedan bestämma om de ville fortsätta eller bör-
ja om med ett annat. Det var nytt och unikt på 
så sätt att annars får man testa instrumenten 
under ett tillfälle för att sedan välja. 

– Det blir ett vettigare val utifrån att man får 
en längre provperiod, säger Tobias. 

Alices mamma spelade också fiol och var 
dessutom fiollärare då, men det var Alice själv 
som ville lära sig och fastnade för det. Nova 
fann instrumentet på eget bevåg men har en 
pappa som spelar tvärflöjt och Sara gjorde 
också valet själv men har föräldrar som spelar 
piano och ”väldigt lite trumpet”. När provpe-
rioden var slut så visste de att de ville fortsätta, 
men alla visste inte att det gick.

– Det här var kul, tänkte jag, men det var 
min pappa som sa att ”du vet väl att du kan 
fortsätta?” Det hade inte jag fattat, men jag 
blev jätteglad, säger Nova och skrattar. 

I början spelade två av tjejerna tillsammans 
och de övriga två var i andra grupper. Men de 
brukade ses i samband med lektionerna och 
kände till varandra. När de var tio år sattes de 
ihop till den grupp de är än idag, men turerna 
har varit många. Sigrid hade en paus under en 
period då hon hade tröttnat lite, men hittade 
tillbaka igen. Även de andra har haft dippar 
när det känts mindre kul och de poängterar 
hur viktigt det är att öva mycket för att det ska 
gå framåt. 

– Tobias gav oss ett 100-dagarsschema som 
innebär att man markerar på ett schema varje 
dag man övar. Efter 100 dagar får man en un-
derskrift och ett diplom. Det är en jättebra 
metod för att motivera sig att öva, berättar 
tjejerna. 

I gruppen började de spela stämmor vilket 

betydde att var och en hade ett ansvar att be-
härska sin del för helheten. Det blev också en 
sporre, tycker de. 

– Vi inspirerar varandra vilket gör att man 
övar mer, säger Alice. 

De blev snabbt duktiga och började med-
verka i uppsättningar som del av Kulturskolans 
orkester, där de fått spela ihop med Alexander 
Ryback i en musikal. Därtill har de varit med i 
ett soulprojekt på Storan samt olika talangpro-
jekt och idag spelar de i ungdomsorkesterns 
kammarensemble. De har turnerat utomlands 
och varit på träningsläger där de fått samarbeta 
med många duktiga musikanter. Förra som-
maren tog Tobias dem till Kroatien på turné 
med nordiskt program. 

– Vi spelade på fantastiska ställen. En ka-
tedral från 900-talet och det var väldigt fint 
uppstyrt. Folk kom fram och grät efteråt, be-
rättar Tobias. 

– Det är så häftigt när något man åstadkom-
mit berör andra människor, säger Nova. 

De har fått uppdrag från SF att medverka i 
en filminspelning och har gjort en scen i serien 
Alex på Viaplay/TV6. Ändå vill ingen av dem 
satsa fullt ut och ha musiken som yrke. 

– Nu är allt mer för glädjen. Om man ska ha 
en karriär så är det sån press, säger Sara och de 
andra håller med. 

Vad musicerandet har betytt för dem har de 
svårt att beskriva utan att bli känslomässiga. 
Det har gett dem ett sammanhang och en ge-
menskap utanför vardagen i skolan. 

– Det är en stor del av ens liv som har varit 
fiol så det har format en jättemycket. Det har 
lärt mig ansvaret att balansera fritid, skola och 
andra aktiviteter, säger Sara. 

– Jag hade nog inte varit samma person utan 
detta, säger Nova och de andra håller med. 

I och med den stundande studenten så tar 
undervisningen med Tobias slut och de kom-
mer skingras över landet till vidare studier och 
andra framtidsplaner. Det är ett uppbrott de 
inte vill acceptera. 

– Det är så fruktansvärt tråkigt att vi ska 
skiljas åt. Det är väldigt sällan man har hängt 
ihop så länge och jag tror vi kommer ses väl-
digt lång tid framöver.  Jennifer Hajdic

STRÅKANDE KVARTETT. Läraren Tobias Andersson njuter av fiolspel av sina långtida elever Alice Berg, Sara Liljenberg, Nova Ahlinder 
och Sigrid Mårtensson. ”Man kan komma hit och gråta men man går hem och skrattar”, säger Alice Berg, Sara Liljenberg och Sigrid Mår-
tensson som menar att Tobias lärt dem allt de kan, har koll på pojkvänshistoriken och gärna delar med sig av sina egna historier.
 FOTO: JENNIFER HAJDIC

Slutet på en epok – men
början på något nytt
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Vi bjuder på solglasögon 
när du köper nya glasögon.

Att ha solglasögon med sin egen styrka är både bekvämt och bra för dina 
ögon! Köper du nya glasögon med ytbehandlingen IProtection (1100 kr), 
får du utan extra kostnad välja ett par valfria solglasögon från märkena 
Boomerang eller People sun. Köper du progressiva glasögon levereras 
dessa solglasögon med progressiva glas och valfri solfärg, värde upp till 
3495 kr. För enkelslipade glasögon är värdet upp till 2195 kr.

Exklusiva solglasögon 
i din styrka på köpet!

3495 kr
Värde upp till

Mer info nedan

VÅRKAMPANJ

Gratis synundersökning vid köp av glasögon. 
                                                                                       Värde 395 kr

Angivna  erbjudanden 
gäller t.o.m. 2020-06-14

Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

För öppettider gå till: www.optikkallaren.se

Våra butiker är godkända enligt optikbranchens kvalitetsnorm

l  Alltid mycket hög hygiennivå, extra hög nu.

l  Inga folksamlingar, vi är 2 personer i provrummen.

l  Arbetar aldrig med sjukdomssymptom.

l  Kunder med symptom bokas alltid om.

l  All utrustning desinficeras mellan kunder.

l  Vi följer Folkhälsomyndigheten, gör det du också.

ANG. CORONA (COVID-19) 
Hos oss som optiker gäller följande:

T.ex. altaner, takomläggning, fönsterbyten, 
byte av kök, om- och tillbyggnader m.m.

Byggrådgivning och design.

www.bjorkekarrsbygg.se

Dax att boka snickaren
inför våren och sommaren!

Från ritning till färdigt kök – välkommen att boka ett hembesök så
berättar vi mer. Vi återkommer till dig med förslag på tid inom 24 timmar.

Naturligtvis är alltid ett första hembesök kostnadsfritt och förutsättningslöst.
Vi gör även luckbyten.

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR INSPIRATION!
Blacktjärnsgatan 4, Göteborg | Tel. 0738 17 49 27 | www.kalltorpskok.se

Skräddarsydda kök anpassade
efter din smak och dina behov
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Nu på lördag den 30 maj har vi pingst-
afton. Men pingsten är ju rörlig. Går vi 
150 år tillbaka hittar vi pingstafton något 
senare, den 4 juni.

Låt oss ta en titt på hur det var i Ör-
gryte socken då, inför pingsten 1870.

Till de finare lantgårdarna, som Över-
ås, Bö och i söder Kallebäck Nordgården, 
flyttade herrskap från Göteborgs inner-
stad varje pingst för att bo i grönskan 
hela sommaren, även om herrarna då 
varje vardag åkte in till kontoren i stan.

Där de rika göteborgarna inte satt 
vid dukade bord ute i försommaren 
var Örgryte socken i mångt och 

mycket sig lik sedan sekler tillbaka – präglad 
av jordbruket, som dock hos de främsta bön-
derna fått effektivare redskap. (Den av tjugo 
hästar dragna skördetröska som uppfunnits i 
Michigan, USA, redan 1834 blev dock inte 
särskilt aktuell förrän i motorernas tidevarv på 
1900-talet.)

I en trakt där inget riktigt herresäte fanns 
var torpet Björkekärrs mark vid pingsten 
1870 ännu utan de arbetarbaracker som un-
der årtiondet helt skulle förändra dess prägel 
utåt Partillegränsen. Centralare beläget i 
Örgryte hade jordbruken på Kålltorp, Bö och 
Jakobsdal sina glansperioder med rekordsiff-
ror i effektivitet och (mot sensommaren) även 
i antal höstackar.

Kålltorp Nedergården ägdes av kapten 
Pontus Virgin, som Virginsgatan i trakten bär 
namn efter. Nedergården med dess jordbruk 
beskattades bara som ”ett halvt mantal”, men 
under Nedergården löd officiellt även den 
under nästan hela seklet medföljande Över-
gården. Så det var sammantaget stora marker 
hans bönder arrenderade.

Mot pingstaftons afton blev det på den 
så kallade Kålltorps herrgård trivsamt på ett 
varmt och belevat sätt, inte minst i Musik-
rummet, där en del av tidens typiska instru-
ment förvarades och dit även musikanter 
kunde anlitas att delta.

1870 – den ståtliga vita villan Överås vid 
Danska Vägen var då tämligen nybyggd, inte 
ens tio år gammal. I de Dicksonska växthusen 
fanns redan kring första juni mycket ätbart 
och med nordiska mått mätt rätt så ovanliga 
frukter att skörda. Dock inte ännu de apelsi-
ner som Orangerigatan till växthusens minne 
med tiden skulle namnges efter.

Sankt Sigfrids Plan skulle inte på länge få 
sitt namn utan var bara den vägkorsning där 
Danska Vägen (från staden räknat) började. 
Vid pingstdagens högmässa 1870 trafikera-
des korsningen av fler vagnar än vanligt och 
vädret hade varit så pass torrt att hästarnas 
hovar klapprade ”som mest under hele det 
Åhret” – alltså livligare än vad det sju veckor 
dessförinnan varit på påskdagen, som dock 
var kristenhetens klart största helg.

Pingstdagens tolv röda tulpaner på altaret 
i Örgryte kyrka var skänkta av finansmannen 
James Jameson Dickson med familj, alltså den 
skotskt ättade familjen på Överås.

Givetvis kunde även de snyggt arrangerade 
omgivande pingstliljorna kring tulpanerna i 
vasen varit från Överås, men av någon orsak 
var liljorna skänkta av Theodor Gullberg, 
som ägde en ytterst liten bit av Böö gård 
(huvudsakligen ägd av grosshandlare J. F. 
Silvander – han som genom en donation 
grundade Silvanderska slöjdskolan där fattiga 

pojkar lärde sig till snickare).
Fabrikörsfrun Sara Grönvall på Kallebäck 

Nordgården nämner stolt i sin dagbok hur 
hon i oljefärger på pannå målat aposteln 
Johannes och att konstverket denna pingst var 
att beskåda i kyrkan.

Vi vet inte vilken nivå ”hustru Saras” 
konstnärliga kunnande var på, men noga räk-
nat placerades tavlan ”bara” i kyrkans vapen-
rum, alltså innanför entrédörren, där herrar i 
långt tidigare epoker skulle ställa ifrån sig sina 

vapen innan de gick in i själva Gudshuset.
Varför just aposteln Johannes?
Jo, i pingstens budskap om Den Helige 

Ande och ”Guds osynliga närvaro” är Johan-
nes den mest uppläste evangelisten. Än i dag 
läser prästen i första årgången Johannes 14:e 
kapitel vers 25-29, i andra årgången Johannes 
14:15-21 och i tredje 7:37-39.

För damer och vissa bondhustrur var an-
nandag pingst en höjdpunkt, främst för att de 
då träffades och pratade på sina kafferep, där 
värdinnan och pigorna imponerade med sina 
bakverk.

Annars är det klart att i bondesamhället 
var dagarna sig lika i sådana detaljer som att 
korna skulle mjölkas, svinstiorna mockas och 
så vidare. En pigas eller enkel torparhustrus 
helg var inte mycket olik en vardag.

Annandag pingst har av politiska och så 
kallat kulturella skäl i vår egen tid blivit 
vardag. Efter pingsten 2004 slopades annan-
dagen som helgdag. Pingsten är därmed inte 
längre klassad som storhelg.

Vi lär få se fler kristna helgdagar slopas, 
både i vår egen levnad och i synnerhet under 
den nu uppväxande generationens ofrånkom-
liga tro- och traditionsförintelser. Utveckling 
i takt med tiden har alltid ägt rum och mesta-
dels varit god men inte förr skett i nuvarande 
omfattning.

Det ovan nämnda, att Björkekärr 1870 inte 
ännu kommit att präglas av sina arbetarba-
racker, kanske bör förtydligas en smula. Den 
rike norrmannen Nils Georg Sörensen, som 
var hälftenägare i ett storföretag i Barcelona 
och personligen köpt sig stora skogsegen-
domar i Småland och Östergötland, kom år 
1872 att köpa Sävenäs gård i Örgryte. Men 
inte för att vistas där med sin hustru, friher-
rinnan Lizinka af Ugglas.

Nej, han lät på Sävenäs bygga upp och star-

ta sin för tiden helt moderna träindustri, både 
sågverk och fabrik, kallad Säfveåns Fabrikers 
AB (med start 1874). Arbetarna, mest från 
Småland, var i våra trakter i princip bostads-
lösa. På Sävenäs lite östligare mark, där dittills 
torpet Björkekärr funnits, lät Sörensen därför 
uppföra baracker för dem att bo i.

Björkekärrs nutida gator och torg bär 
förstås namn efter den gamla träindustrin 
(Stabbetorget, Trätorget, Sågbladsgatan, 
Sågspånsgatan, Lådspikaregatan, Hyvelmästa-
regatan osv). Men primärområdet Björkekärr 
är till ytan större än det forna torpet.

Nå, 1870 var ju 150 år sedan. Kan 1970 
vara mycket att orda om, som bara är ett 
halvsekel sedan?

Ja, det rådde en tid av förändringar även 
då. Men hur stadsdelar (främst Olskroken) då 
stod inför rivningar och nybyggen har vi nyli-
gen berört här i krönikan. Minst förändrades 
mellan 1870 och 1970 kanske kyrkornas val 
av helgens bibeltexter, med verser av främst 
Johannes.

Jag var inte i någon kyrka pingsten 1970. 
Inte ens skolavslutningen (efter då grundsko-
lans åttonde klass) hölls i någon kyrka. Men 
släktbesök, från främst mellersta Bohuslän, 
hade vi gott om hemma. Och annandag 
pingst var ju vid den tiden ännu att räkna 
med.

Pingstens extravaganta mat inköptes inte 
längre, eller i varje fall inte i någon stor om-
fattning, i traktens kvartersbutiker.

Konsumbutikerna på Sankt Sigfridsgatan, 
Munkebäckstorget, Virginsgatan 1 i Kåll-
torp och på Gustavsplatsen i Bagaregården 
sålde inte mycket mer extra än lockvarorna 
och mellanölet, jämfört med inför vanliga 
weekender.

Bättre klirr var det hos det då modernt 
ombyggda fräscha Konsum Ulfsparregatan 
i Lunden, främst tack vare en synnerligen 
pigg och framåt kvinnlig anställd, som jag 
inte minns namnet på och som ingalunda var 
butikschef.

I princip konkurrerade Stora Konsum mot 
koncernens egna stadsdelsbutiker genom 
att ha öppnat sin Domus Stormarknad på 
Hisingen och varuhuset Domus på själva Av-
enyn, med dess parkeringshus och kvällsöp-
pen matbutik med kycklinggrill en rulltrappa 
ner i källarplanet, minsann.

Östra Göteborgs billigaste matbutik, med 
god kvalitet och faktiskt kunder från varje 
hörn av stan år 1970, torde ha varit Saga på 
Sofiagatan i Bagaregården. Den var inrättad i 
vad som varit biografen Sagas lokaler. (Bion 
var nedlagd i maj ’64 och sedan ombyggd, 
fastän väggen med filmstjärnors autografer 
fanns kvar bland havregryn, knäckebröd och 
sillburkar i lagerrummet.)

Jo, det handlades mat och förbereddes 
glatt inför pingsten 1970, i förväntan inför 
gemenskap med vänner och bekanta och nära 
och kära.

Visst vore också årets pingst 2020, om inte 
corona funnes, en glädjens och förväntans tid 
– allmänt sett mer inför den sköna sommaren 
än genom det kristna budskapet.

Men den ena sortens glädje utesluter inte 
den andra.

HISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

Så var pingsthelgen 1870 (och 1970)

ÄVEN DET LILLA. Från Dicksons Överås var bidragen till Örgryte kyrka alltid rejäla. Men 
också ett så litet bidrag som ett dussin röda Överås-tulpaner till altaret var till glädje.
 FOTO: SÖREN SKARBACK

PINGSTVÄNLIG. Evangelisten Johannes, 
som här ses målad på ett fönster i Tyska 
kyrkan på Norra Hamngatan, syntes i Ör-
gryte Gamla kyrka på pingstdagen år 1870 
enklare målad på en pannå av fru Sara 
Grönvall från Kallebäck Nordgården.
 FOTO: ALICE RADOMSKA
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JUNI,  JULI  & AUGUSTI

100 kr/199 kr för medlemskort/armband tillkommer om sådant saknas. Kortet går ej att aktivera före 1 juni. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för ev. tryckfel.

999:-
ENDAST

ÖVER 250 KLUBBAR
Gäller på samtliga
Nordic Wellness-
klubbar i Sverige. 

HÄRLIGT UTBUD
Du har tillgång till 
gym, gruppträning 
och Wellness Online.

GÄSTTRÄNING
Tillgång att träna på
Grand Fitness, ett
boutiquegym i Göteborg.

sommarträna
med familjen!

teckna
sommarkortet

direkt!

In�yttning  
i höst! En verklighet 

för livsnjutaren

Bonum utvecklar och förvaltar  seniorboende med fokus 
på en hållbar �amtid. Vi är en del av Riksbyggen. 

Tänk att kunna börja lördagarna med en promenad i  grönskande 
Skatås. Och på tillbakavägen stanna till på surdegsbageriet för 
att köpa hantverksbröd som du sedan avnjuter på terrassen eller 
den inglasade balkongen. I Bonum Brf Munkebäckslund är allt 
detta möjligt. Här bor du som fyllt 55 bekvämt utan att behöva 
tänka på gräsklippning eller att måla om huset. 

För oss på Riksbyggen kommer trygghet alltid i första hand. 
Därför erbjuder vi just nu privata visningar.  Välkommen att 
boka en tid! 

Kontakta vår säljare:
Margareta Josefsson, 033-20 25 63 

Läs mer och anmäl intresse på  
bonum.se/munkebackslund

Bonum Brf Munkebäckslund, Göteborg
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Att få tag i de bästa och färskaste va-
rorna, med högsta kvalitet och till ett 
bra pris är det bästa med att driva frukt 
och grönsakshandel, tycker Mahmod. 
Tillsammans med sin fru driver han Ols-
krokens frukthall sedan sju år och frukt 
och grönt har varit deras levebröd större 
delen av sina yrkesliv. 

För över 30 år sedan kom han med sin familj 
till Sverige från Iran som de lämnade på grund 
av politiska omständigheter. Då var Mahmod 
33 år och utbildad ingenjör i sitt hemland, 
men i Sverige blev han tvungen att börja om 
sitt yrkesliv. 

– När jag insåg att det skulle krävas fl era års 
studier för att kunna jobba som ingenjör, för-
utom att lära mig svenska språket så valde 
jag att börja jobba med något annat. Vi 
hade barn och behövde försörja oss, så 
vi satsade på frukt och grönsakshan-
del, berättar Mahmod. Sedan dess 
har de drivit butiker över hela stan från 
Kortedala till Partille och på Avenyn drev de 
presentaffär däremellan. 

Frukthallen i Olskroken ligger mot gatan 
vid Olskrokstorget och med sitt läge på ett 
stråk med många andra butiker i rad, är det 
lätt att slinka in i förbifarten mot stan eller 
mot torget. Utanför butiken dignar det av 
frukt och bär så som björnbär, jordgubbar, 
hallon, persikor och aprikoser och inuti den 
stora och välsorterade lokalen fi nns alla sorters 

frukt, grönt, nötter, rötter, frön och livsmedel. 
Det är många kunder i butiken men försälj-
ningen är lite sämre denna maj månad än ti-
digare år. 

– Det är både på grund av krisen som råder 
nu men också vädret. Det har varit kallt länge 
och fruktförsäljningen är bättre vid varmt vä-
der, säger Mahmod. 

Det som säljer mest nu är frukt varav persi-
ka, apelsin, nektarin och äpple ligger på topp. 
Det är som en normal april nu, då det annars 
brukar vara jordgubbar och vattenmelon som 
dominerar försäljningen i maj, liksom resten 
av sommaren. Tillsammans med den alltid ef-
terlängtade färskpotatisen. 

– Riktigt varma sommardagar kan vi sälja 
upp till 300 kilo vattenmelon, berättar 

Mahmod. 

Vattenmelon är hans favoritfrukt 
förutom jordgubbar och turkiska bi-

garåer som brukar komma i juni. Han 
äter mycket frukt och grönsaker och varje 

morgon gör han en sallad av tomat, romansa-
lat, gurka, oliver och sockerärtor, toppat med 
olivolja. 

– Min fru brukar göra olika soppor med 
spenat och rotselleri bland annat. Vi använder 
mycket grönsaker i matlagningen.  

Att söka och hitta de bästa varorna, med hög 
kvalitet men till bra priser är det som är roli-
gast med jobbet, tycker Mahmod. Han lägger 
många timmar på att åka runt hos grossister 

och söka igenom sortimenten noga innan han 
beställer. 

– Man måste vara aktiv och jaga pris och bra 
produkter. Det ska vara färskt och fi n kvalitet, 
men inte dyrt och det är utmaningen, säger 
han. 

Ett tag satsade butiken mycket på ekologis-
ka varor men det blev kostsamt och dessutom 
är hållbarheten ofta sämre.

– När jag hittar det till bra pris så 
säljer jag ekologiskt, men det är inte 
så många som efterfrågar det. Vi för-
söker tänka på hållbarhet och miljö 
genom att vi säljer ut utgångna varor 
billigare till exempel, säger Mahmod. 

På sommaren är det svenskodlat som är 
bäst, tycker han. Då är det förutom svensk po-
tatis och jordgubbar, även gurka och tomat. På 
vintern är svenska äpplen det bästa. Annars är 
det mycket bra export från Turkiet, Spanien, 
Italien, Holland och Belgien. 

Vad gäller den rådande Coronakrisen så 
drabbar den verksamheten på två sätt. Buti-
ken brukar leverera till restauranger, caféer 
och hotell i närheten men deras efterfrågan 
har minskat nu. Sedan är det många äldre som 
brukar handla i butiken och då de tillhör risk-
grupperna så har de inte kommit dit som de 
brukar. Men det fi nns lösningar på det.

– Kunden kan ringa hit och göra en beställ-
ning. Då packar vi den och så kan kunden 
swisha beloppet och vi bär ut beställningen till 

kunden utanför butiken. Man kan också säga 
till oss på plats så plockar vi ihop vad kunden 
vill ha medans man väntar utanför. 

Även om Mahmods yrkesliv inte blev riktigt 
som han trott från början så är han ändå nöjd 
idag. 

– Vi som familj har lyckats bra här i Sverige 
och mina barn har kunnat utvecklas och 

satsa på karriärer som de har valt. Jag 
är glad att leva i en demokrati där det 
fi nns valmöjligheter, säger han. 

Mahmod och hans fru var politiskt 
engagerade i Iran, vilket deras barn har 

tagit efter och två av dem är nu framgångs-
rika politiker här i Sverige. Från början trodde 
han att de skulle kunna fl ytta tillbaka till Iran 
så småningom men det har inte varit möjligt 
och idag är hela familjen försvenskad. 

– Det bästa med Sverige är demokratin och 
rättigheterna vi har som invånare. Människor 
är lugna och man tänker på miljön här. Vi 
har frihet och det är viktigast för mig. Jag kan 
ändå stötta och hjälpa mitt folk i Iran trots att 
jag bor i Sverige. 

Numera bor de i Sävedalen men i och med 
butiken i Olskroken så känner Mahmod sär-
skilt varmt för stadsdelen. 

– Vi är en del av Olskroken och vi känner 
att vi måste ta hand om varandra här. Vi behö-
ver ett levande Olskroken. 

Jennifer Hajdic

OLSKROKEN

VI PÅ
Ols-kroken

STÖTTAdin lokalahandlare

FRUKTHALLEN. Ägaren Mahmod och anställda kollegan Amir plockar i butiken. Frukthallen i Olskroken ligger på Redbergsvägen 6. Öppettiderna är måndag till fredag 8–20, lördagar 
9–18 och söndagar 10–16. FOTO: JENNIFER HAJDIC

”Vi är en del av Olskroken och vi känner
att vi måste ta hand om varandra här”



Kära kund! På våra torg finns de som binder din blombukett, 
fixar frisyren, bakar din frukostfralla och servar dig med 
vardagens alla tänkbara tjänster och utbud.  De som lever 
och verkar kring torgen varje dag, året om för att din vardag 
ska fungera så bra som det bara går. Vi kallar dem Locals 
och vill hylla dem för att de bidrar till ett levande Göteborg.  
I dessa tider behövs din support lite extra, vi försöker ha 

öppet som vanligt och försäkrar dig om att vi följer folkhäl-
somyndighetens rekommendationer liksom du. Från restau-
rangerna kan du ta take away med dig hem. 
Och tänk gärna på din granne - kanske någon behöver hjälp 
att handla? Känner du dig sjuk så vill vi att du stannar hem-
ma och kurerar dig. Ta hand om er och varmt välkomna att 
handla i Olskroken. 

OLSKROKEN OCH GÖTEBORGSLOKALER PRESENTERAR LOCALSOFGBG.SE | WWW.OLSKROKEN.SE

MELINA- LEKEXTRA

MADELEINE - FREJA BLOMMORMICKE  - CYKELKUNGEN

MIKAEL OCH LASSE - KNIPPLA FISK

Supp�ta dina Locals

Supp�ta 
dina Locals
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FUNDERINGAR MED ALICE RADOMSKA

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

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

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

Etab 1970

100% naturmaterial
– dekorativa mattor för 

privat och offentlig miljö

”Bästa mattaffären!”

Min kaffeklocka på gavelväggen klingade 
sprött metalliskt när jag satte fart på lilla 
kläppen. Tanja och Eva avbröt det lätta 
trädgårdsarbetet, eller påtandet i min ko-
loniträdgård i majsolen. Färska kanelbul-
lar och Tanjas ”patriotiskt” bakta finska 
pinnar (som inte alls heter så i Finland) 
var framdukade på servetten i korgen på 
träbordet.

Vi tog av munskydden och fick sträcka 
oss rejält efter kakorna, där vi satt lagom 
långt ifrån både bordet och varandra.

Hur blir Mors Dag i år? suckade Eva. 
Hennes mamma på Råstensgatan i 
Kålltorp brukar ha en smärre bjud-

ning. Men ack, inte denna gång. Mors dag 
har dessutom hamnat på själva pingstdagen. 
Av en händelse. Det är alls inget led i att ännu 
mer devalvera pingstens betydelse.

Tanja och jag svarade inte direkt på hennes 
undran. Man kan säga att ”Man får göra 
det bästa av situationen”, men det vet ju alla 
ändå.

Att stå på en gata och ropa ”Grattis 
Mamma” och stoppa en present i en kasse 
som är nedhissad från fönstret i en tvättlina 
med krok på. Jo, jo.

– Amerikanerna hade sin Mors dag för 
några veckor sedan, men det var förstås i maj 
då också, sa jag utan att tillföra samtalet kring 
kakbordet något väsentligt.

Där vi satt under plommonträden skilde 
egentligen bara den djupgröna tujahäcken 

och stängslet oss från trottoaren och gatan. 
Koltrasten kvittrade melodiskt, fastän det var 
mitt på dagen och han i litteraturen nästan 
bara sjunger gryningens och skymningens lov.

– Du, Alice, sa Tanja, din plymspirea ser 
väl ut att kunna blomma som vanligt inom 
nån vecka. Var du inte lite orolig för den?

– Orolig? Nej då. Den är starkare än nån 
av oss. Snarare att den breder ut sig, in i en 
vinbärsbuske. Så spirean får jag klippa nästan 
platt på ena sidan varje år när den blommat 
ut.

Tänk att till midsommar är den redan 
förbi, lite brun i blomkanterna.

Jag minns midsomrarna på 90-talet, då 

det alltid rådde blombrist till stången, för 
att tidiga blommor var slut och de sena inte 
kommit igång. Har man mest dahlior, av 
tillvaratagna rotknölar, så har man ju mest en 
augustiträdgård, tillade jag.

– Tja, du kunde ju planera för blomning 
hela säsongen så som Botaniska gör. Men står 
inte din spirea lite för skuggigt? undrade Eva.

– Den föredrar skugga, sa jag. Och jorden 
en smula sur, så som det förhåller sig här i 
trakten. Att kalka, kalka, kalka så man man 
kring millennieskiftet gjorde varje senvinter 
tyckte varken spirea eller bärbuskar om.

– Härligt med koloniträdgård, suckade 
hon och tog sig en finsk pinne till. Och att 
området är 105 år gammalt, även om allt fler 
stugor är nya moderna. Tradition är tradition. 
Vissa knotiga stora äppelträd på området har 
säkert glatt ett antal generationer.

– Jo, det kan man vara säker på, instämde 
jag.

– Gemenskapen på kolonier är så himla 
skön, log Eva och nämnde att hon häromåret 
var på en kusins 50-årskalas ute på Lärjehed. 
Det området är klart yngre än Örgrytekolo-
nin. 

Biltvätten på macken på andra sidan gatan 
brusade nu på sitt rogivande sätt, som bara 
de mest dogmatiska kringboende skriver till 
kommunen och klagar på ibland. Spårvagnen 
från stan bromsade med lätt igenkänt ljud vid 
hållplatsen Elisedal, namngiven efter samma 
legendariska Elisabeth ”Lisa” Lamberg som 
Liseberg.

En skata uppe på taknocken hukade sig för 
en ilsket dykande björktrast, inte allvarligt 
attackerande utan mest markerande. Visst 
är skatan mycket starkare, men trasten är så 
mycket flinkare flygare och inte att under-
skatta ens av kråkfåglarna.

– Jag ska rensa lite inom jordcirkeln där 
sedan, pekade Eva.

– Rör bara inte mina spröda små potatis-
blast.

– Vad då? Har du potatisland i år? utbrast 
Tanni.

– Äsch, det var inte planerat, men när 
jag lagade mat på första maj hade flera av 
potatisarna så tydliga groddar, så varför inte? 
Kanske blir det nåt, kanske inte. Tyvärr ingen 
King Edward utan en anonym sort från 
Netto.

– Men Alice, titta!
Men neeej! Den jäkla koltrasten, hur 

kamratlig den än brukar vara, stod uppe på 
lilla gavelbänken och letade förgäves mask i 
en blomkruka, han ryckte en nysatt planta ur 
jorden med rötter och allt...och stökade till.

Jag skyndade dit, schasade iväg honom.
Maskar finns i marken, sällan i krukor. 

Och så såg jag från gavelns lilla utedäck den 
unga grannkvinnan glatt komma gående, så 
jag ringde på nytt i lilla klockan på väggen, 
nu för att vinka. Vi ropade ”Hej” och ”Må så 
bra” och sånt där.

– Sicket ljud i skällan, log Tanja. Den är väl 

antik, hundra år eller så?
– Nej, inte ens tjugo. Men möjligen 

kopierad från gamla dar. Jag köpte den på 
en samlarmässa, låt se, det var på Eriksberg. 
Kanske från Ringliniens monter. Eller kanske 
hos Trafik-Nostalgiska förlaget... Visst är den 
mysig med det formgjutna lilla rödsvarta 
loket ovanpå.

– Dina dahlior, sa Eva, du hade förstås 
rotknölarna frostfritt över vintern?

– Jadå, no problem. Och från före påsk 
förkultiveras de alltid i kruka, inomhus.

– Nej flickor, sitta här och lata sig blir ky-
ligt, sa Tanni, reste sig och började rensa bort 
lite vilsen kirskål och strån av vanligt gräs ur 
mitt...nåja, potatisland.

På med våra munskydd igen!
Överdrivet försiktigt? Vem vet? Informatio-

nen i radio & TV är i regel dubbla budskap, 
där varje viktigt beslut ska tas av medborgaren 
själv.

– Dahlia, funderade Eva. Visst hette en 
gammal svartvit deckarfilm på bio med Alan 
Ladd och Veronica Lake ”Den blå Dahlian”, 
eller?

Det lät bekant. Men jag var inte säker, 
kunde inte bekräfta det.

På lotten närmast västerut krattade 
granntjejen kvickt ihop slaget gräs och fick 
hela skottkärran full.

Själv klippte jag lite kvistar som stack ut 
över gången jag anlagt med rejäla kärrlaster 
singel och grus fram till kolonins gemen-
samma brunn, som sedan urminnes tider är 
belägen inne på min lott och som jag tillsam-
mans med en kollega ansvarar för och håller i 
skick året runt, även under icke säsong.

Vet inte hur folk från gatan alltid får ner 
så mycket tomma cigarrettpaket och skräp in 
under staketet och ner i brunnsutrymmet un-
der stadigt lock. Tack och lov är skräpet inte 
i kontakt med ledningsvattnet till stugorna. 
Men ordning vill man ju hålla. Vid ostlig 
vind blåser även skräp från macken men i 
regel bara upp på ”vår” trottoar.

Nåja, väder och vind är ju ingens fel.
Björktrasten gjorde ett nytt symboliskt 

utfall mot skatan, som nu fattat posto lite mer 
alert i päronträdet.

Trädet blommade bra när det skulle. Men 
var bina då igång och gjorde sitt jobb? Det 
var ju ingen värme.

Pingst på Örgrytekolonin? Ja, en del kolo-
nister dyker väl upp och fikar i sina trädgår-
dar, eller i stugorna, förmodar jag, men i år 
i princip utan vänner och bekanta. Går hela 
säsongen tillspillo?

En dämpad eller utebliven midsommar 
vore mer kännbar för Torpakolonin, där den 
ute i öster är en folkkär djup tradition sedan 
långeliga tider. Inte många områden kan tävla 
med Torpa i fråga om firande och festligheter 
– under virusfria säsonger, alltså.

Vad Örgrytekolonin beröms för är väl mer 
att vara den mest centrala, med lätt promenad 
in till Liseberg och Korsvägen. Annars kan 
väl både Torpa och Örgryte avundas Delsjö-
kolonins härligt omgivande natur.

Tur att alla kolonister är nöjda och tycker 
sig ha det bäst. Eller är det inte så?

Majsolen har bidragit.

Dämpat men fint för kolonins pingst

SÅ DÄR JA. Skottkärran full med ihopkrat-
tat nyslaget gräs på välskötta lott 44 på 
Örgrytekolonin. FOTO: ALICE RADOMSKA

KAFFEKLOCKAN. 
Visst har lilla klockan 
på kolonins gavel 
närmast macken 
ringt in en och annan 
pingsthelg eller för-
kunnat ”Kaffedags!”.
 FOTO: TANJA VIRTANEN
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På din vårdcentral får du trygg kontakt genom hela 
livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt 
är det oss du först kontaktar.

Nära dig genom 
hela livet.

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

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

Pålitliga färger särskilt utvecklade för att din fasad ska se 
 nymålad ut länge. Står emot väder, vind och solljus och har 
dessutom utmärkt skydd mot påväxt av svartmögel.

*Gäller Alcro Bestå täckfärg 10L, ord. pris från 2807:-, och  Jotun DEMIDEKK  
 Ultimate täckfärg 10L, ord. pris från 2925:-, 15/5–01/08 2020. Lokala avvikelser  
kan  förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

EXTRA SKYDD & 
LÅNG HÅLLBARHET

Göteborg
Danska Vägen 96    
031-337 55 50

Kungälv
Teknikergatan 7
0303-630 40

Mölnlycke
Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Partille
Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Stenkullen 
Färgvägen 6
0302-222 45 

Askim
Sisjövägen 49  
031-748 47 30

Angered
Salviagatan 1  
031-797 44 40
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Kort hår 140:- Ord.pris 280:-

Mellanlångt hår 170:- Ord.pris 340:-

Långt hår 190:- Ord.pris 380:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 17 juni 2020

Vi använder ansiktsmask och 
tar bara in en kund i taget

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

Beskrivningar av samhällsproblem 
blandat med fiction och målande miljö-
beskrivningar med mycket lokal igen-
känning. Det är huvudingredienserna i 
författaren Guni Grens deckare. 

I ett lugnt och naturskönt bostadsområde i 
Sävedalen bor och verkar författaren Gunilla 
Lindgren, som sedan sin pension äntligen kan 
hänge sig åt att skriva böcker på heltid. 

– Jag har alltid haft skrivintresset, även 
när jag jobbade. Men då hann jag aldrig bli 
klar, berättar Gunilla Lindgren. Guni Gren är 
pseudonymen under vilken hon skriver. Lind-
gren kändes för tungt som författarnamn, då 
många undrar om hon är släkt med Astrid 
(Lindgren). Det är hon inte. 

I sitt yrkesliv var Gunilla gymnasielärare i 
svenska, historia och filmkunskap. Intresse 
för litteratur men även film har hon sedan 
barndomen då en släkting drev biografen i 
det lilla småländska samhället där hon växte 
upp. Under sin tid som lärare gav Gunilla sig 
på att skriva sin första bok, men tiden räckte 
inte till och det tog tio år att bli klar. Det har 
hon tagit igen nu då hon på fyra år har gett ut 
tre deckare, samt har en fjärde på förlaget som 
snart ska ges ut. 

– Nu skriver jag klart på ett år ungefär, max 
två år. Jag skriver lite varje dag, men ibland tar 

det stopp och då dröjer det tills jag fortsätter, 
berättar Gunilla. 

Det är alltid deckare hon skriver och det är 
också det hon helst läser själv, varvat med an-
dra genrer. Som ung läste hon mycket Agatha 
Christie och Maria Lang, andra deckarförfat-
tare hon gillar är Åke Edwardson, Jo Nesbö 
och Jörn Lier Horst. 

– Jag gillar pusseldeckare, det är jag uppväxt 
med. Åke Edwardson är skicklig på miljöbe-
skrivningar, säger hon. 

Just miljöbeskrivningar är viktiga i hen-
nes skrivande och är också det hon tycker är 
svårast att få till. Läsaren ska kunna se miljön 
framför sig och ofta är den hämtad från verk-
ligheten. Handlingen utspelar sig kring platser 
som Gunilla känner till väl och inför skrivan-
det gör hon omfattande research om platsen 
samt tillbringar mycket tid där. Boken Mord 
på Nääs slott skrev hon när hon bodde i Le-
rum och förarbetet till den krävde att hon gick 
med på många slottsvisningar. 

– Den boken sålde bra i Lerum, många 
tycker det är intressant att läsa historier som 
utspelar sig i omgivningar där de bor eller kän-
ner till väl, säger Gunilla. 

Researchen inför boken Mord i Vadstena 
Örtagård tog henne till Vadstena kloster där 
hon fick bo och ha kontakter med katolska 

präster och nunnor. Handlingen i boken tar 
upp den katolska prästens tystnadsplikt vid 
bikt som blir ett problem när bikten kommer 
från en mördare. Mord i Smålands Led utspe-
lar sig i hennes hemtrakter och boken som ges 
ut härnäst handlar om ett mord i Jonsereds 
trädgårdar. 

– Den lokala anknytningen är viktig i mina 
böcker, säger hon. 

En annan aspekt som är bra med deckare 
är att man kan få med verkliga samhällspro-
blem och händelser som bakgrund till hand-
lingen, tycker Gunilla. Den rådande Corona-
pandemin är ett sådant exempel som hon tror 
kommer skildras i många böcker och filmer 
framöver.  

– Det händer ju så mycket i samhället nu 
och det är många historier som skulle kunna 
utspela sig med den bakgrunden, säger hon. 

Skrivandet har hon blandade känslor inför 
och ser det stundtals som ett sisyfosarbete - ett 
arbete som tar slut bara för att börja om. Att 
samla materialet kan vara en plåga men också 
kunskapsmässigt givande. Att människor läser 
hennes böcker och får ut något av det och att 
få bekräftat och därmed inspirera andra att 
det faktiskt går att skriva, är några av drivkraf-
terna. Det bästa med att skriva fiktion tycker 
hon är att kunna styra personerna och deras 
handlingar. 

– Jag har sån makt över dem jag skriver om, 

som inte är möjligt att ha i verkligheten. Jag 
kan också använda personer jag känner som 
karaktärer i mina böcker. Någon jag inte tyck-
er om kan jag ju göra till mördare till exempel, 
säger hon lite skämtsamt. 

Gunilla själv finns med i alla karaktärerna, 
vissa har mer av henne än andra men inte helt 
uppenbart för läsaren. 

Själva skrivprocessen börjar ofta oorganise-
rat, sedan gör hon en disposition och därefter 
kapitelrubriker samt personregister. Det finns 
en plan från början men det är inte alltid den 
håller. I första boken ändrade hon allt från per-
soner till miljö och handling innan den blev 
klar. När hon har tröttnat på storyn vet hon 
att det är dags att göra ett slut.

– Slutet måste vara logiskt och det mesta ska 
vara uppklarat. Det går inte att tillfredsställa 
alla läsare, men jag försöker få med någonting 
som är mindre olyckligt i slutet. Det får inte 
vara för sorgligt. 

Nu i Coronatider är det bra läge för skri-
vande tycker Gunilla, då det mesta är stängt 
och folk uppmanas att stanna hemma. I nor-
mala fall går hon ofta på bio och teater och 
det saknar hon nu när allt sådant är omöjligt, 
men hon är ute och promenerar mycket samt 
läser, skriver och bakar. Hon lever tillsammans 
med sin man och det var efter att hennes första 
äktenskap tog slut som skrivandet började, i 
form av dagboksanteckningar. 

– Det blev en lättnad att skriva ner vad jag 
kände. Men jag har nog också ärvt en förfat-
tarådra från min pappa som skrev mycket, tror 
hon. 

Just nu jobbar Gunilla med sin femte bok 
och ser fram emot utgivningen av den fjärde, 
Ett armlöst mord i Jonsereds trädgårdar. Guni 
Grens böcker finns att låna på biblioteken i 
Göteborg, Lerum och Partille samt att köpa 
online på Bokus. 

Jennifer Hajdic

Här i Sävedalen pusslar
Gunilla ihop sina deckare

TRE TITLAR av Gunilla Lindgren – eller 
Guni Gren som hon kallar sig i den litterära 
världen. FOTO: JENNIFER HAJDIC

PÅ HEMMAPLAN. Gunilla Lindgren är gymnasieläraren som gick i pension och blev förfat-
tare. FOTO: JENNIFER HAJDIC
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SCOTCH&SODA | SOYA | A.S.98 | MOS   MOSH | OTTODAME | SIXTYDAYS | B&G | SOFIE   SCHNOOR | I   DIG   DENIM | M.FL.

Följ oss på instagram & facebook där kan Ni se alla nyheter & styleingtips!

VA R M T  V Ä L K O M N A  I N !

Fira studenten & Mors Dag!
PS: Vill du komma utanför butikens öppettider

p.g.a. Covid 19 så kan du ringa 031 26 80 01 och boka tid!

Göteborgsvägen 34, Sävedalen
Onsdag–Torsdag 11–18 | Fredag 10–18 | Lördag 10–15

kotthall.savedalen@gmail.com | Christina 0708-66 14 19
www.kotthall.se

Butiken med det lilla extra

Fint kött, ovanliga ostar och delikatesser

Följ oss på FB och Instagram för att se vad som händer.

SÄVEDALENS SALUHALL

STUDENT | AVSLUTNINGAR | UNNA SIG NÅGOT NYTT
GÅBORTPRESENT | KALAS

Låt er inspireras av vår inredningsavdelning med märken
som Laura Ashley, Spode, Spiegelau, Luigi, Bormioli,

Nachtman Pillivuyt, La Rochere – ja, allt detta och lite till!

Glas för alla tillfällen.

Välkomna till vår bistro.

Vi gör ditt gamla guld 
till nya smycken!

Vi gör ditt gamla guld Vi gör ditt gamla guld 
till nya smycken!till nya smycken!

Göteborgsvägen 21, Sävedalen | 031-26 57 98 | www.guldsmedshuset.se
Tisdag–Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 –16.30

VÄLKOMMEN TILL SÄVEDALENS KÖPGATA
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STIKKAN PÅ SPÅRET

I dessa pandemitider gäller det att hitta 
trivsamma utflykter och gärna då i kom-
bination med något trevligt att syssel-
sätta sig med. Kanske har du noterat att 
en hel del står efter sjöarna i Delsjöreser-
vatet och fiskar. 

En del med enkla spön och andra med 
mer avancerade utrustningar. 

För dryga veckan sedan hade Radio 
Göteborg ett inslag om att många prö-
var sin fiskelycka i någon sjö. Att intres-

set för att fiska skjutit i höjden. De berättade 
också om att försäljningen av fiskekort har 
ökat rejält. 

Då slog det mig. Varför inte göra en djup-
dykning i ämnet!

Det gäller bara att hitta någon som är kun-
nig inom området.

Jag kom att tänka på en person, som jag 
träffat tidigare och som tillhör de verkliga ex-
perterna inom detta område. 

Jag slog en signal till Charlie Malmgren – 
det han inte vet och kan om fiske, det är inte 
värt att veta.

Han bjöd på ett intressant samtal med 
mycket bra information som han gärna delade 
med sig av. 

Så varsågod, snart kanske det nappar även 
för dig …

• Sportfisket Charlie, jag har själv lite 

grunda kunskaper om detta. Berätta lite 

grand om sportfiskets betydelse och sam-

hällsnytta?

– Ja, det gör jag gärna. Sportfisket omfattas 
av många hängivna fritidsfiskare. Säkert minst 
två miljoner, från tre år till seniorer som har 
detta som sitt intresse och fiskar minst någon 
gång per år.

– Jag känner också att sportfisket har stor 
betydelse för folkhälsan. Med naturens helan-
de kraft och läkande effekt i en allt mer stressig 
vardag bidrager till att du får sinnesro. 

– En annan sak. I Corona tider är sportfisket 
en mycket lämplig aktivitet. Som du säkert har 
hört så rekommenderar folkhälsomyndigheten 
fördelarna med att vara ute i friska luften. Gi-
vetvis med respektfullt avstånd till dina fiske-
kompisar.

• Sjölycken är Sportfiskarnas regionkon-

tor – den gula fastigheten, som ligger på 

vägen upp mot Delsjöbadet, strax efter 

Delsjökolonin. Vad gör de där?

– Här jobbar ett tiotal person med bland 
annat praktisk fiskevård, ungdomsarbete, 
medlemsservice och fiskekort samt årliga 
event. Många av de anställda är biologer som 
är experter på vattnet som livsmiljö. Mycket av 

arbetet sker i nära samarbete med Göteborgs 
stad.

Sportfiskarna förvaltar 60 vatten i Göte-
borgsregionen som ingår i Gula fiskekortet 
som ger nästan oändliga fiskemöjligheter.

Gula kortet gäller för hela familjen. Ungdo-
mar under 16 år fiskar utan fiskekort om man 
följer kortets regler. 

Gula kortet kan du köpa online, i din sport-
fiskebutik eller på Sportfiskarnas regionkontor 
Sjölyckan där du också kan fråga om allt som 
rör Gula kortet, få fisketips med mera.

Sportfiskarna har också ett antal fisketill-
synsmän som kontrollerar fiskekort, fångst, 
fiskeredskap, och att aktuella fiskeregler följs. 
Överträdelser polisanmäls och en kontrollav-

gift kan tas ut.
I Delsjön kan du hyra båt av Sportfiskarna.
Varje år (augusti) anordnas kräftfiske för all-

mänheten i Delsjön, och Tjejmetet (Feskekör-
kan) i samarbete med Majornas Sfk.  

Den årliga ”sommarfiskeskolan” är ett 
mycket populärt event som är planerat veck-
orna 25–28 + vecka 32.

Charlie Malmgren infödd Örgrytebo som 
fyller 75 år i år.

Har fiskat sedan barnsben, fick sin första fisk, 
en mört på metspö i Härlanda Tjärn, 5 år gam-
mal. Det var min mor som inspirerade mig att 
fiska och vara ute i naturen. Sedan dess blev 
han frälst av denna hängivna fiskeupplevelse, 
något som har följt med honom hela livet. 

Hans hobby blev också ett ideellt engage-
mang (50 år) inom föreningslivet/fisket. Såväl 
på lokal/regional som på förbundsnivå. 

Inom sportfiskarnas olika verksamheter har 

han verkat som ungdomsledare, tävlingsledare, 
jobbat med utbildning, fiskvård och också ad-
ministrerat fiskekort och varit fisktillsynsman. 

Charlie har också genom media på olika 
sätt inspirerat många människor, såväl yngre 
som äldre, att lära sig och pröva på fiskets ädla 
konst på ett enkelt sätt.  

Han har också haft ett ideellt uppdrag som 
is-volontär under 40 år, något som lever vi-
dare. 

Den gångna vintern har det dock inte blivit 
så många rapporter …

Han har också haft en anställning som för-

eningskonsulent på Sportfiskarna västs kansli i 
17 år, där han bland annat var med och star-
tade upp sommarfiskeskolan för barn och ung-
domar. 

En annan populär verksamhet har varit 
”pröva-på-aktiviteter” för ungdomar i samar-
bete med stadsdelsnämnderna på sportloven. 
Sist men inte minst berättar Charlie med gläd-
je att han de senaste tio åren är sammankallade 
för den äldre generationen fiskare. De fiskar, 
umgås och fikar på olika fiskeplatser. Det kall-
lar jag för friskvård när den är som bäst.

Stig Andersson

PÅ SJÖN. Charlie Malmgren, dåvarande 
ungdomsledare på fiskeskolan, ror ut med 
en förväntansfull deltagare i sin ”uråldriga” 
träeka. FOTO: GÖRAN SVENSSON

Charlie fick sin första mört i Härlanda Tjärn

Varför inte pröva lyckan  – på sjön!

SJÖLYCKAN – Sportfiskarnas regionkontor. FOTO: STIG ANDERSSON
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Anmälan och info får du om du kontaktar 
regionkontoret på tel 031 401 740. 

Du kan även gå in på – sportfi skarna.se/go-
teborg – för bra information om fi sket.

• Charlie, du som kan Delsjöområdet på 

dina fem fi ngrar. Ge våra läsare lite tips 

på bra ställen att fi ska på och platser som 

ger det där lilla extra!

– Ett bra tips är att hyra en båt och exem-
pelvis fi ska i Stora och/eller Lilla Delsjön, som 
båda ligger i natursköna Delsjöreservatet.

– En heldag på dessa sjöar är en Lisa för 
själen, med dragrodd (en typ av sportfi ske där 
beten dras efter en båt med hjälp av åror) och 
att fi ska med djup paravan (fi skeredskap) efter 
gädda och gös. 

– Bra ställen är pumphusen vid Stora och 
Lilla Delsjön där man kan vertikaljigga (fi ske-
drag) efter en stor vuxen abborre och/eller gös.

– Tyngsta gäddan, som är fångad i Delsjön, 
är på drygt 16 kilo, gösar på över 4 kilo har 
också fångats och abborrar på uppemot 2 kilo. 
Bästa fi sketid på öppet vatten är från maj till 
och med september.

Härlanda Tjärn är en populär och näringsrik 
sjö på 17 ha med vass runt sjön. Men där fi nns 
också ställen som lämpar sig väl för barn att 
meta abborre, mört eller kasta efter gädda. 

Regnbåge sätts ut varje år.
Tänk på att badbryggorna inte får använ-

das för fi ske under badsäsong. Tyngsta gäddan 
som har fångats är på 15,8 kg och abborrar på 
uppemot 1,5 kg. 

Det är förbjudet att avliva karp och sutare, 
båda måste återutsättas.

– Vill man uppleva lite vildmarkskänsla och 
tystnad, kan man ta sig till  Östra Långvatt-
net och Stora Björketjärn. I dessa vatten är det 
endast tillåtet att fi ska med traditionell fl ugfi s-
keutrustning, arter du kan fånga är abborre, 
regnbåge och öring.

Västra Långvattnet ligger strax norr om Lilla 

Delsjön. Sjön ligger avsides och har inbyggd 
”Norrlandskänsla”. Inplantering av regnbåge 
sker årligen och kan fi skas med alla sportfi ske-
metoder, det fi nns även abborre. Sjön är också 
lämplig för familjeutfl ykter och erbjuder både 
fi na klippor och en rejäl grillplats. Ett torrdass 
fi nns också utplacerat längs vägen.

Prästtjärn i Partille är en fi n tätortsnära 
skogssjö. Där både abborre och regnbåge sätts 
ut årligen. Fina vandringsstigar till och runt 
sjön gör den lättillgänglig och lämplig för fi ske 
med barn. 

Norra Långvattnet ingår i Blå kortet som 
är ett dygnsfi skekort. Här utplanteras laxfi sk 
som regnbåge, (att meta är ej tillåtet), sjön lig-
ger vid Kallebäck, inte långt ifrån ÖIS-gården.

– Avslutningsvis, vill jag gärna betona, tänk 
på att det inre alltid är den tyngsta fi sken som 
är lyckan utan helhetsupplevelsen. Att vara ett 
med naturen och höra Lomens trolska läte. Att 
känna dofterna från skog och mark. Se vakan-
de fi sk. Alla dessa intryck tillsammans bidrar 
till en fulländad natur och fi skeupplevelse.

– Så, det är bara att ge dig ut och hitta ditt 
eget favoritställe som uppfyller dina behov 
bland de 60 fi skevattnen som fi nns på Gula 
kortet. 

Ett bra tips. Är du lite osäker på var de olika 
sjöarna är belägna. Ta en sväng förbi Skatås 
Motionscentral. Där har de bra kartor över 
området. Där fi nns alla sjöarna utmärkta och 
på köpet får du alla de fi na vägarna/stigarna 
som leder dig till de olika fi skevattnen.

Ja, det är bara att hålla med vår expert. Man 
kanske skulle skaffa sig ett spö och ge sig ut till 
någon eller några av de föreslagna sjöarna…

Korsgatan 3  -  tintino.se

TIN TINO
tintino.se

Korsgatan 3
TIN TINO

TOTAL UTFÖRSÄLJNING

Vi stänger butiken på Korsgatan 
och flyttar till Aschebergsgatan

Butiken på Korsgatan är öppen till slutet av augusti
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Pernilla 
Aukt. hudterapeut

Mors Dag 31 maj!
Ge mor ett presentkort
på en behandling eller
kanske en online
hudkonsultation.

Köp ditt presentkort
enkelt på treat and
teach webbshop
eller kom förbi
salongen.

Varmt välkommen
önskar Pernilla!

Ånäsvägen 6 (Redbergsplatsen) | Tel. 031–388 00 55

 facebook.com/treatandteach   @treatandteach

STIKKAN PÅ SPÅRET

En fi skehistoria signerad just Charlie 
Malmgren:

Den mest mytomspunna fi skarten är 
gäddan som bär med sig många häpnads-
väckande fi skehistorier.

En av dessa är den beryktade Måsgäddan som 
uppenbarade sig på fi skeskolan.

Namnet Måsgäddan kom till då två solba-
dande herrar skådade ut över Stora Delsjön 
och såg en gädda som glupskt slukade en mås-
unge mitt ut på sjön.

Ett par dagar senare gav jag mig ut på sjön, 
roende med en Rappala wobbler som bete. 
Hör och häpna Hugget kom…en fi ght på 
minst 15 minuter innan gäddan kom in till 
båtkanten och blottade sig… jag började skäl-
va…den var drygt en meter lång!

Gäddan gjorde ett luftsprång och återfi ck 
friheten. Pust och stön, det måste ha varit 
Måsgäddan eller?

Kanske var det samma monstergädda som 
14 åriga Hannes Lohm fi ck på draggrodd ett 
par veckor senare på fi skeskolan. Den var ju 
118 cm lång och vägde 12.662gr (se bild). 

Förresten – svenska rekordet på gädda är 
21.070 gr, fångad i Vättern.

Berättat av Charlie Malmgren

EN RIKTIG BJÄSSE. Hannes Lohm (då) 14 
år hade fi skelycka då han fångade Gam-
melgäddan på draggrodd i Stora Delsjön 
på Sportfi skarnas fi skeskola för några år 
sedan. Gäddan vägde 12.662 gr och var 
118 cm lång. En av de största gäddorna 
som har fångats i Delsjön. FOTO: CHARLIE MALMGREN

En riktig bjässe på kroken

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

Varför inte pröva lyckan  – på sjön!
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Som en del av krisåtgärderna i svensk 
ekonomi tillåts nu amorteringsfrihet på 
bostadslån. Det kan vara ett bra sätt att 
bygga upp en buffert eller klara kon-
sumtionen om inkomsterna minskat. 
Men det är inte alla som bör ansöka om 
amorteringsfrihet och den som gör det 
behöver vara noga med syftet. 

Alltjämt domineras nyhetsfl ödet 
av coronapandemin och dess svåra 
konsekvenser för samhället. Vi följer 

också alla de ansträngningar som görs inom 
vården, politiken, forskningen, företagen 
och av enskilda människor, för att lindra de 
negativa konsekvenserna. Medicinskt hoppas 
vi att varje dag, vecka och månad för oss lite 
närmare en behandling, ett vaccin eller en 
fl ockimmunitet som kan bromsa viruset. 
Ekonomiskt sjösätts en rad räddningspaket 
för att klara samhället genom krisen. De fl esta 
av de ekonomiska räddningspaketen riktas till 
företagen för att vi ska undvika en utslagning 
av det svenska näringslivet och säkerställa att 
det fi nns företag, arbetstillfällen och skat-
teintäkter kvar när vi kommer ut ur den här 
krisen. 

Men vissa krisåtgärder riktas direkt till 
privatpersoner. En är att reglerna för a-kassan 
har ändrats. Dels har det blivit lättare (snab-
bare) att kvalifi cera sig för a-kassa och dels 
har ersättningsnivån höjts. En annan är att Fi-

nansinspektionen tillfälligt tar bort kravet på 
amortering av bolån. Nu kan man ansöka om 
amorteringsfrihet till och med augusti 2021, 
alltså i drygt ett år. Det gäller både för den 
som har ett befi ntligt lån och för den 
som tar ett nytt lån. Tanken 
är att hushållen på det 
sättet ska kunna 
sänka sina 
månadskost-
nader och 
därmed 
kompen-
sera för 
minskade 
inkom-
ster eller 
bygga en 
buffert för 
fortsatt oroliga 
tider. Men att 
amorteringsfrihet 
är möjlig betyder inte 
att det är rätt åtgärd för alla. 
Amorteringar är ju i grunden något bra 
som bidrar till lägre totala räntekostnader 
och lägre belåningsgrad. Så hur ska du göra? 
Svaret beror som vanligt på vilken situation 
du befi nner dig i. 

För dig som redan drabbats hårt av den 
ekonomiska krisen är det här rätt åtgärd. 
Har du sett dina inkomster minska kraftigt 

är amorteringsfrihet ett sätt att sänka dina 
månadskostnader och öka ditt manöver-
utrymme. Troligen behövs pengarna till 
nödvändiga utgifter som räkningar, mat och 

boendekostnader. Finns det därefter 
ett utrymme kvar är det 

högsta prioritet att 
bygga en sparbuf-

fert för fortsatt 
tuffa tider. 

För dig 
som har 
kvar din 
inkomst 
men vet 
att den är 
hotad kan 

amorte-
ringsfrihet 

också vara 
en bra idé. Du 

kanske är kort-
tidspermitterad, varslad 

om uppsägning eller på annat 
sätt medveten om att din anställning 

eller inkomst är hotad. Då behöver du bygga 
en buffert och amorteringsfriheten kan ge 
dig det utrymme du behöver. I första hand 
är det riskfritt kontosparande som gäller för 
bufferten och först när du har en betryggande 
buffert (1-3 månadslöner för de fl esta) är 
det aktuellt med ett mer riskfyllt sparande i 

fonder eller aktier. 
För dig som ännu inte är direkt ekono-

miskt påverkad är det inte säkert att det här 
med amorteringsfrihet är en bra idé. Har du 
din inkomst intakt är det ofta klokare att fort-
sätta amortera och minska räntekostnader och 
belåningsgrad över tid. OM du ändå väljer 
amorteringsfrihet så kom ihåg att prioritera 
att använda utrymmet till större buffert och 
ökad motståndskraft. Det är inte rätt läge att 
vänja sig vid en högre konsumtionsnivå. 

För dig som är på väg att göra en bostads-
affär fi nns också möjlighet till en inledande 
period av amorteringsfrihet. Det kommer 
däremot inte att påverka kalkylen för hur 
stort lån du kan få. Amorteringskravet kom-
mer tillbaks i september 2021 så det måste 
även fortsättningsvis fi nnas ett amorteringsut-
rymme i din månadskalkyl. Kom också ihåg 
att bostadsmarknaden är extra osäker just nu 
och rådet att sälja först och köpa sedan är 
viktigare än på mycket länge. 

Slutsats: Använd amorteringsfriheten om 
du behöver och för ett tydligt syfte. Inte bara 
för att möjligheten fi nns.

EKONOMISKT

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte
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 Vi hjälper dig med  
hela din ekonomi
– både företagets och din privata

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

Amorteringsfrihet är bra men kräver eftertanke

”Arbete måste utföras på Redbergsvägen 
vid Olskrokstorget för att öka säkerheten 
i spårvägstrafi ken.”

Det beskedet publicerade Göteborgs Stads 
Trafi kinformation den 7 maj. Och det handlar 
om perioden från 17 maj till och med 5 juni, 
så nu är det igång.

Dagtid är spårvägstrafi ken vid Olskrokstor-
get ostörd, men nattetid klockan 22.00–06.00 
arbetas det med rälsen. Något lättare motor-
buller kan höras och skenet av en liten svets-
låga ses.

Ett liknande men mindre omfattande arbete 
gjordes för två veckor sedan på Stampgatan. 
Och femte juni ska arbetet på Redbergsvägen 
alltså avslutas.

Alice Radomska

Nej, det var inte i går som Ingvar Oldsberg var 
i Lundens AIS klubbhus vid Överåsvallen och 
fi ck halva näven avgjuten i konstnären Kensons 
form.

Det var 1985, då Oldsberg precis hade slutat 
sin fasta anställning hos Sveriges Television och 
blivit frilans, så han syntes lika mycket i rutorna 
i alla fall.

Under våren har Ingvar Oldsberg fyllt 75 och i dessa 
corona-tider fi rat mycket återhållsamt. Gamla vän-
ner som Ralf Edström, Glenn Hysén och Sven-Göran 
”Svennis” Eriksson ringde och sa grattis, men över 
tröskeln släpptes ingen gratulant.

Med dåliga, slitna höfter och knän har Oldsberg ju 
även drabbats av att inplanerade operationer ställts 
in, så där som många andra patienter också råkat ut 
för. Aftonbladet uppgav att han någorlunda håller sig 
igång med roddmaskinen hemma. Men promenader 
ute funkar knäna inte så bra för. Det blir bara några 
få steg i sänder.

Då han alltså på 80-talet fi ck näven avgjuten i den 
rätt varma och snabbt stelnande smeten i Kensons 
gjutform var han redan kändis, mest som fotbollskom-
mentator och ledare av Tipsextra men blev sedan i allt 
fl er underhållningsprogram även kvinnornas idol.

”Oss skojare emellan” var bland hans första humor-
program. Att leda frågeprogrammet ”På spåret” (med 
kompisen Björn Hellberg” som domare) blev förstås 
en mycket större grej. Ledtrådarna till frågorna skrev 
Oldsberg själv.

2006 valdes han  till ”Årets göteborgare”. Med 
norska rötter på moderns sida är han ett namn även 
där i grannlandet. Från 2011 är han helt frilans. Vi får 
väl se vart det bär efter operationer och annat framöver.

Den cirkelrunda tavla som i mitten har Ingvar Olds-
bergs näve lär knappast ha varit utställd för sista gång-
en. Men mycket vatten har runnit i Säveån sen tavlan 
förfärdigades.

Och på tal om Lundens AIS klubbhus, så har ju 
klubben för ett antal år sedan gått samman med Över-
ås BK och heter Lunden ÖBK.

Alice Radomska

RULLAR PÅ. Dagtid är spårvägstrafi ken sig 
lik, men nattetid utförs spårarbeten här vid 
Olskrokstorget till och med femte juni.
 FOTO: ALICE RADOMSKA

Spårvagnar dagtid,
rälsarbeten nattetid

Ingvar Oldsberg fi rade lugnt 75 år

Ingvar Oldsberg fi ck ”i sina bästa år” halva näven avgjuten i en enkel gjutform 
(före detta vaniljglassburk) hos Lundens AIS.
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Redbergsvägen 7, Göteborg • Tel: 031-25 86 80 • frejablommor.se

– för alla blomstrande tillfällen
Freja Blommor

Mors Dag 31 maj

Vi har
blommorna
till mamma. 

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

Vi �nns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop

SMAKA VÅRT NYA
FLERKORNSBRÖD!

Kalljäsning över natten
ger mer smak och längre
hållbarhet. Dessutom nu

med �er sorters frön.

Välkommen in!

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)
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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 8 juni till

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

– märk kuvertet ”KORSORDET”

Du kan fota av sidan och mejla till
annons@ohposten.se

– glöm dock inte namn och adress!

Jag heter:

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

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

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

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

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

Förra månadens lösning:

Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset. 
Grattis – och snyggt jobbat – priset 
kommer som ett brev på posten.
4 Ella-Britt Ekblad
Hjalmar Selandersgatan 3D, Göteborg
4 Bertha Nordgaard
Ljungkullen  64, Sävedalen
4 Herbert Månsson
Ernst Torulfsgatan 15C, Göteborg
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Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral

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

Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se
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HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

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

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

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

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

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

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

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

www.missingpeople.se

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

VI GER INTE UPP!
TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

Stöd Missing People Sweden genom att swisha din gåva till

123-691 95 00
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Örgryte-Härlanda

När:  
Måndag 
15 juni, 
klockan 17.00

Plats:  
Kulturhuset Kåken, 
Kålltorpsgatan 2, 
Stora Salen

Spårvagn 1 och 3, 
hållplats 
Stockholmsgatan

Stadsdelsnämndens möte är öppet för
allmänheten. I början av mötet har du
möjlighet att ställa frågor om de
ärenden som står på dagordningen
samt andra frågor inom
stadsdelsnämndens
verksamhetsområde.

Efter frågestunden börjar
nämndsammanträdet. Då är du
välkommen att sitta med och lyssna på
politikernas diskussioner och beslut.

Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på:
www.goteborg.se/namndhandlingar

Välkommen till 
stadsdelsnämndens 
sammanträde

Kommande möten 2020
Måndag 31 augusti
Onsdag 23 september
Måndag 19 oktober
Måndag 23 november
Måndag 14 december

Välkommen!

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

SYN-
UNDERSÖKNING

ENDAST

199:- 25%
RABATT

på solglasögon
Ray Ban m.fl 

Välkommen in till oss!

Halva
priset

efter RUT-
avdrag!

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

Måla om
huset!

TRÄDGÅRDSHJÄLP • ALTANBYGGEN
BESKÄRNING AV TRÄD OCH BUSKAR

FLYTTHJÄLP OCH DATORSTRUL
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Björkekärrs kyrka
Söndagar
 10.30 Gudstjänst
Sänds även live via Youtube. Gudstjänsten 
kan också ses i efterhand. Du kan prenume-
rera på ”Björkekärrs kyrka” på www.youtube.
com

Härlanda kyrka
Söndagar
 11.00 Söndagsgudstjänst/mässa.
En inspelad gudstjänst läggs ut på Örgryte 

pastorats Youtube. Du kan prenumerera på 
”Örgryte pastorat” på www.youtube.com

Sankt Pauli kyrka
Söndagar
 9.15, 11.00 samt 18.00  Högmässa
Söndagar
 9.15 även Familjemässa i Sankt 
Pauligården
Gudstjänsten kl 11.00 sänds via webbradio. 
www.sanktpauli.se/media/direktsandning/. 
Sankt Pauli församling sänder även andakter 
mm via närradion 94,9 MHz. Tider för sänd-

ningarna fi nns på webbsidan.

Örgryte nya kyrka
Söndagar
 11.00 Gudstjänst/mässa
Torsdagar
 18.00 Refl exmässa
Sänds livet på Örgryte församlings Facebook.

Följ gärna pastoratets och församlingarnas 
facebook- och YouTubesidor!
Med reservation för ändringar.

KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

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

Centrum
Härlanda

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal www.fjallmans.se

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00

 

ALEXANDRA:

Stress, depression och ångest kan smyga 
sig in i våra liv när som helst och särskilt 
under tider av osäkerhet. Just nu upplever 
ganska många att de står under press och 
många känner sig förvirrade och osäkra på 
hur framtiden kommer att se ut.

Kanske några också börjar tvivla 
på sin egen förmåga att klara av de 
utmaningar de står inför. Jag har både 

av egen erfarenhet och genom arbete med andra 
erfarit att vi kan klara det mesta bara vi medve-
tet börjar ta hand om vår mentala hälsa innan 
vi börjar må dåligt. När vi tar oss tid att ta hand 
om vår psykiska hälsa stärker vi vår mentala 
kapacitet och är bättre rustade att ta oss igenom 
de utmaningar och förbi de hinder som följer 
med livet. Nedan följer tre råd som hjälper oss 
alla att upprätthålla en god mental hälsa.

Meningsfulla dagliga vanor – små, enkla 
vanor kan förvandla din förmåga att hantera 
och övervinna svårigheter. Dagliga vanor ger 
också bäst effekt eftersom de sker kontinuerligt 
och ger oss ett dagligt skydd. Vad som är en 
meningsfull vana för just din mentala hälsa är 
kanske individuellt. Men generellt sett så mår 
alla bra av att göra något vänligt för någon 
annan, lyssna till sin intuition, läsa något 
upplyftande, visa tacksamhet och uppskattning 
och komma nära naturen. Låt inte känslor av 
osäkerhet och otillräcklighet hindra dig från att 
uppriktigt göra gott mot dig själv och andra. 
Om du tror, eller bara har en önskan att tro på 
att dessa vanor kan ge dig styrka, helande, frid 
och hopp så gör de det.

Ta hand om dig själv – omsorg om dig själv 
är ett känslomässigt 
oberoende som är 
viktigt för din men-
tala hälsa. Omsorg 
innebär att vi bryr oss 

om. Alldeles för ofta har jag märkt att många 
nästan inte vågar genuint bry sig om sig själva – 
som om det vore något själviskt. Men hur ska vi 
kunna ta hand om andra om vi inte kan ta hand 
om oss själva? När vi utvecklar goda relationer, 
söker bra underhållning och ägnar oss åt intres-
sen och hobbyer som ger oss glädje, sätter sunda 
gränser och övar oss i tacksamhet ger vi oss 
själva förutsättningar att må bra mentalt. Det 
här med tacksamhet är dessutom ett mirakel-
medel mot att känna sig ensam, skylla på andra 
och tycka synd om oss själva. Jag har sagt det 
förr och jag säger det igen – skriv dagligen ner 
tre saker du är tacksam för.

Be om hjälp – du är inte ensam. Om du är 
som jag tänder du ett ljus när skymningen faller 
på. På samma sätt fungerar människor i din 
omgivning som ljus. Ibland tappar vi vår egen 
förmåga att lysa och det är då extra viktigt att 
vi omger oss med människor som kan lysa upp 
tillvaron för oss. Idag kanske vi inte kan göra 
det på samma sätt som vi är vana vid, över en 
fi ka eller ett personligt besök, men vi kan fak-
tiskt umgås med människor mycket mer än vi 
tror. Stäm träff med en vän och gå en promenad 
tillsammans. Ring någon och prata en stund 
och varför inte ringa ett samtal där ni faktiskt 
kan se varandra. Bestäm en tid, sätt på en kopp 
te och sätt er vid var sitt köksbord och fi ka 
”tillsammans”. Ibland är vi så rädda för att vara 
andra människor till last, men i verkligheten är 
stunder som dessa något både du och din vän 
har glädje av. Skulle det vara så att du upplever 
mycket mörker både runt dig och inom dig så 
är det alltid rätt att vända sig till professionell 
rådgivning och vård. Ingen behöver gå omkring 
och må dåligt bara för att visa att de klarar sig 

själva. Be i stället om 
hjälp för du är verkligen 
inte ensam.

Allt gott och håll dig 
frisk! 

Tre råd för att upprätthålla god mental hälsa

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank
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björkekärrs församling, sörensens gata 1 

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

örgryte församling, herrgårdsgatan 2

pastorsexpeditionen 031-731 80 40
herrgårdsgatan 2 (vid örgryte nya kyrka)
obs! ändrade öppettider: må-fr 09.00-12.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/orgryte

”När vi nu förstår att rådande begränsningar kommer att gälla under överskådlig 
tid är det samtidigt inte möjligt att långvarigt undanhålla församlingen möjlighet 
att fira gudstjänst. Vi kommer successivt att börja samla människor till 
gudstjänst igen. Men det skall inte tolkas som en signal om faran är över eller att 
vi kan ta lätt på myndigheternas anvisningar. Snarare är det ett sätt att tillämpa 
begränsningar på ett sätt som är hållbart över tid.

Ambitionen är att inte samla stora grupper samtidigt. Är det många som vill 
fira gudstjänst i en församling kommer vi istället att skapa möjlighet till fler 
gudstjänster så att antalet vid varje tillfälle kan begränsas. I kalendern på 
hemsidan ser du när gudstjänster firas i just din kyrka.”

Läs hela texten kyrkoherde Martin Lindh skrivit på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/orgryte/kyrkoherden-har-ordet

Vi öppnar upp 
med omsorg om varandra

Gudstjänst, stillhet & bön  
Våra kyrkor håller öppet på vardagar för dig 
som vill få en stunds stillhet, be en bön eller 
tända ett ljus. Gudstjänsterna är öppna med 
restriktioner - och du kan vara med genom 
andra kanaler! 

Du hittar gudstjänsttider och digitala sänd-
ningar under Kyrkfönstret här i tidningen. 
Öppettiderna i kyrkorna finns på hemsidan.

Skicka en bön eller ett ljus 
Vill du att vi ska be eller tända ett ljus för 
dig? På webben finns ett formulär där du kan 
skicka din bön eller önskan om att tända ett 
ljus. Du väljer kyrka, så tar vi med din bön 
eller ditt ljus i söndagens gudstjänst.

www.svenskakyrkan.se/orgryte/bon

Dop, vigsel & begravning 
Det är ännu möjligt att boka dop, vigsel och 
begravning i våra kyrkor, anpassade efter 
rådande restriktioner. 

Är du ensam? Behöver du hjälp 
eller vill hjälpa till? 
Kyrkans diakoner finns tillgänglig. Kontakta 
oss via expeditionen på 031-731 80 40 eller 
sök personal på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/orgryte

Konfirmand 2020/2021
I närtid skickas det en inbjudan till medlemmar i Svenska kyrkan 
som är vårdnadshavare till ungdomar födda 2006. Där kan du läsa 
om nästa års konfirmandalternativ. Håll utkik!

Händer 2-2020
I mitten av juni delas 
pastoratets tidning ut till 
hushållen.
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Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr,

eller gåva. Pg 90 15 04-1

         Annonsera i

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. OBS – kontant betalning. Önskas fotografi  i retur, bifoga påskrivet och
frankerat kuvert. 

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

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

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

✁

FAMILJ
❏ Uppvaktning

undanbedes 0:–
❏ Grattis

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

(endast text) 0:–

❏ Vigsel + foto 0:–
❏ Födda

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

❏ Tack 0:–
❏ Månadens Ros 0:–

RUBRIKANNONSER
Privatannonser

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

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

❏   ............................... 50:–

Företag

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

  ❏   .....................................

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

         Annonsera i

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast

Annonsen
önskas införd:

Beställare:

Telefon:

✁

Örgryte&HärlandaSalong Glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Släpp alla
måsten

– boka en
tid för dina

fötter!
Berzeliigatan 26

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

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser fi nnes

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

Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr,

eller gåva. Pg 90 15 04-1

Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr,

eller gåva. Pg 90 15 04-1
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PÅ GÅNG annons@ohposten.se

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp 
under synnerligen gemytliga former varje 
måndag och torsdag kl 11, året om.
4 Under vinterhalvåret spelar vi även onsda-
gar  från oktober t.o.m. mars på Boulecenter 
Majvallen.

Kontakta Hans Westberg på 84 24 52
eller kom  som du är!

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

Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se
4 SITT INTE ENSAM! Frivilligcentralen – en 
generationsöverskridande mötesplats – kultur 
och allaktivitetshus för alla. En plats för män-
niskor, föreningar, intressen, behov, ideellt 
arbete och lokalt engagemang. Vi skapar mö-
ten mellan grannar, generationer, kulturer, na-
tionaliteter och människor med olika intressen 
och livserfarenhet tillsammans. Här är ”Folkets 
hus” där du kan hitta volontäruppdrag, delta 
i grupper, utveckla en ny aktivitet och få nya 
nätverk. Allt är möjligt! Alla är välkomna!

Isblommans Pensionärsförening
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
4 Måndagar, 11–13: Vi samlas för allas ge-
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo, 
musik m.m. Program finns för avhämtning.
 Tel. 0702-56 03 11

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor.
 Info Erik Jones 0704-78 50 36

SPF Skår
Skårskyrkan , Skårsgatan 93
Buss 50 och 62, hållplats Skårs kyrka.
4 Månadsmöten onsdagar  kl. 12.00 (13/5) 
i Skårskyrkan. Efter en kort föreningsinforma-
tion följer föredrag eller annan underhållning. 
Därefter blir det kaffe med smörgås. Kostnad 
80 kronor. Välkomna!

För mer information se
www.spfseniorerna.se/skar

Mer info, Hans Lindberg 073-034 70 90
hansjorgenlindberg@gmail.com

PRO Björkekärr
Trätorget 2 (under Jerkstrands)
4 Möten torsdagar ojämna veckor kl 10.30. 
Trivselträffar, underhållning, föredrag.
 Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

SPF Seniorerna Örgryte
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Vi träffas en gång i månaden med intres-
santa föredrag i Örgryte församlingshem, vi 
träffas på luncher, studiebesök och utflykter. 
Du hittar vårt program på spfseniorerna.se/or-
gryte. Ring för mer information till Linda Frank 
tel: 073-5016004 eller mejla linda.m.frank@
outlook.com..

MIK-Knuten
Människan i Kålltorp och Härlanda

frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
Tel: 21 12 54

www.kalltorp.info/mik-knuten

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar

– i gemenskap med andra!
4 Ekparkens träffpunkt
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

Nu startar vi träffpunkts-
promenader i Örgryte-Härlanda
Visst längtar du som vi, efter att träffas, att 
kunna prata med varandra om både smått 
som stort? Eftersom vi ännu inte kan ses inne 
på träffpunkterna, får vi träffas utomhus. Vi 
börjar med att promenera tillsammans i mindre 
grupp. Utforskar parker och grönområden 
i våra närområden. Får tillfälle att lyssna på 
fågelsång, lukta på blommor och trivas tillsam-
mans. Vill du, tar du med egen fika. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och är rädda om oss själva och 
varandra. Du behöver alltså känna dig frisk 
och inte ha några förkylnings- eller influensa-
symptom. Vi blir max fem på varje promenad 
och håller avstånd. Du behöver inte ta dig 
någonstans först, vi ses i området där du bor.

Vill du promenera med oss? Tid och plats 
bestämmer vi tillsammans. Om du önskar ett 
promenadsamtal på tu man hand, berätta det 
när du ringer, så försöker vi ordna det också. 

Marika, äldresamordnare
Telefon: 031- 365 64 26

Carina, äldresamordnare
Telefon:  031- 365 54 43

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

GRATIS
UNDERSÖKNING!

Ev. ATB dras vid undersökning

www.primartandvarden.se

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

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ERBJUDANDE
399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher

Kan finansieras med ATB

Gäller endast nya patienter

Danska vägen 110 Tel. 031-84 74 76

Endast 245:-
REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

Erbjudande!

6-bitars Delikatess
Smörgåstårta

Skinka, räkor och ost

Erbj. gäller t.o.m. 15 juni 2020.

Salong Nicole Han

So� agatan 6 Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93
Här
fi nns
gott

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

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA



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

Försäljning 
031-393 99 20

Växel
031-393 99 00

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

Audi A3 Proline
Pris från ca 283.100 kr

Audi A3 Sportback, 35 TFSI 150 hk Proline.Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km, CO2-utsläpp 142 g/km (NEDC 119 g/km)
Miljöklass Euro 6d TEMP. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings-  
och administra tionsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

  
2.595 kr/mån. (24 mån)

Privatleasing från  
2.495 kr/mån. (36 mån)

Audi A6. Bränsleförbrukning blandad körning 5,3–9,7 l/100 km, CO2-utsläpp 139–220 g/km. Miljöklass Euro 6d TEMP. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade. Erbjudandet 
gäller så länge lagret räcker.

Just nu har vi ett begränsat antal Audi A6 till kampanjpris. Pris från ca 429.900 kr
Audi A6 – lagerbilar för snabb leverans!

Audi A5 Sportback har  
uppdaterats. 
Till perfektion.

Audi A5 Sportback, 45 TFSI Proline advanced 245 hk quattro® S tronic. Bränsleförbrukning blandad körning 7,6–8,0 l/100 km, CO2-utsläpp 172–182 g/km (NEDC 150–153 g/km). Miljöklass 
Euro 6d TEMP. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller försäljning till 
juridiska personer. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. 24 mån avtalstid, 1000 mil/år, inkl. serviceavtal.  

Audi A1 Sportback
Pris från ca 229.600 kr

Audi A1 Sportback, 30 TFSI 116 hk Proline. Bränsleförbrukning blandad körning 5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 125 g/km (NEDC 111 g/km). 
Miljöklass Euro 6d TEMP. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasing avgiften.  
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller ett begränsat antal bilar.

Privatleasing från  
2.295 kr/mån.

Välkommen till 
Möller Bil Göteborg.

Privatleasing från  
3.495 kr/mån.




