
Hälsoundersök 
dina ögon!
Undersökningen innefattar mätning av 
synskärpa, ögontryck, näthinnefoto och 
synfältskontroll. Samtliga resultat bedöms 
av EyeDiagnostics ögonläkare. 
Förändringar i gula fläcken, näthinneskador 
av diabetes, grön eller grå starr kan 
behandlas om de upptäcks i tid. 

Har du någon av dessa sjukdomar i familjen 
är undersökningen särskilt viktig.

Dina ögon skall hålla länge. Boka tid nu!

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

Göran Carlberg och Hanna Johansson.
Två av över 300 leg. optiker inom synologen

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

Välkommen att boka en tid!

www.tandvardsgruppen.org

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •
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- E n  p r i v a t  

s m å d j u r s k l i n i k

i  v a c k r a

L u n d e n

 Gratis Tandkoll
 

  Tandsanering 2800 kr
 

Pristak 9900 kr*
 

*inkl. tandsanering samt tandextraktioner

H O G E N S K I L D S G A T A N  6 ,  L U N D E N
W W W . D I N V E T E R I N A R G O T E B O R G . S E

0 3 1  -  9 7  1 4  0 0

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

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

www.primartandvarden.se

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE: 399:-
Vid första undersökningen mot denna voucher

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 5 l maj 2021
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ZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOOZOO

Massor av djur
– öppet alla dagar!

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

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

Glayol
Salong

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

eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

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

Aqua Dental på Redbergsvägen
13A i Olskroken • ICA Kvantum

Munkebäck • ICA Stabbetorget •
Coop Nära på Trätorget • Lejonet

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

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

ken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på

Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se

www.ohposten.se

Örgryte
Härlanda

annons@ohposten.se

STÖTTAdin lokalahandlare

Tryckeri AB

På en provspelning till en kortfilm får Anna 
först på plats veta att scenen hon ska spela 
är en övergreppsscen. Under provspelning-
ens gång blir Annas obehag mer och mer 
på allvar, och gränsen mellan fiktion och 
verklighet blir suddiga.

Så är handlingen i korta drag i Kålltorps-
bon och filmskaparen Andreas Mortensens 
kommande kortfilm Tystnad, som handlar 
om aktörers utsatta position i filmbran-
schen.   

– Skådespelaren och numera debuterande regis-
sören Johanna Smitz kom till oss och ville ha hjälp 
att skriva det här manuset, som är baserat på en 
upplevelse hon själv haft vid en filminspelning, 
berättar Andreas Mortensen. 

Tillsammans har de skrivit manuset till filmen, 
som ska bli en 15 minuters kortfilm med inspel-
ning i sommar med Johanna Smitz och Charlie 
Gustafsson, känd från Vår tid är nu, i huvudrol-
lerna. 

Huvudpersonen i filmen upplever alltså att en 
övergreppsscen där hon spelar offret, går överstyr 
och blir till ett riktigt övergrepp mot henne. Men 
scenen fortgår framför kameran utan att någon 
avbryter. Upplevelsen är inte ovanlig, tror Andre-
as Mortensen som har hört flera personer bekräfta 
att de varit med om liknande. 

– När man kommer in i den här branschen ge-
nerellt så är det så mycket man kan tänkas behöva 
bevisa sig om. När man varit utsatt för någonting 
kan det vara lättare att rättfärdiga det i sig själv 
med att jag borde ha förstått att det är det här 
som förväntas av mig, jag borde ha kunnat ta det 
här. Så istället för att klandra branschen och situa-
tionen och regissören så klandrar man kanske sig 
själv. Det blir en tystnadskultur där många känner 
igen sig i situationen men ingen berättar om den, 
säger Andreas. 

Han menar att det finns en “allt för konsten”-
mentalitet i konst- och filmbranschen som kan 
vara destruktiv. Filmen Tystnad är ett uppmärk-
sammande av kulturen som ställer aktörer i såda-
na situationer och syftet är att skapa utrymme för 
diskussion. Titeln Tystnad symboliserar tystnads-
kulturen men är också ett ord som används vid 
filminspelningar inför varje tagning, en uppma-
ning som kan tolkas på flera sätt. 

– När det inte finns tillräckligt med kunskap 
och förebyggande åtgärder eller experter på set 
överhuvudtaget för aktörernas trygghet, är aktö-
rerna väldigt utsatta, menar Andreas.

Johanna Smitz spelar aktören och Charlie Gus-
tafsson regissören i filmen. Att ha fått med en så 
känd skådespelare som Charlie Gustafsson i fil-
men betyder mycket. 

– Det känns som att det verkligen ger någon-
ting när det är någon som människor känner igen 
och tycker om och som spelar en person som inte 
tänker sig för och inte har aktörens trygghet i 
närmsta åtanke, säger Andreas. 

Filmen spelas in i Gothenburg filmstudios på 
Lindholmen samt i Andreas systers lägenhet på 
Hisingen, den beräknas vara klar i slutet på året. 
Det är mycket arbete för en 15 minuter lång film. 

– Det är mer jobb än man tror att göra film. 
Inspelningen tar flera månader att förbereda och 
efter filmningen är det klipp, ljudmix och färg-
korrigering som tar mycket tid. 

Andreas är 26 år men har hunnit göra flera fil-
mer. Det var när han gick på Munkebäcksgym-
nasiets film och tv-inriktade program som han 
började filma, men det var mer av en slump som 
intresset väcktes. Tillsammans med klasskamraten 

Johan Falklind började de göra kortfilmer och se-
dan har de fortsatt. Den största produktionen hit-
tills är kortfilmen Den gula jackan med Johanna 
Smitz i huvudrollen, som har prisats på flera film-
festivaler utomlands för bland annat bästa manus, 
bästa film och foto. Men i Sverige har den knappt 
visats alls. 

– Vi hoppas att Tystnad kommer med på Göte-
borgs filmfestival nästa år. Eftersom den är riktad 
till branschen så känns det som en film som kan 
vara väldigt aktuell för filmfestivalpubliken, säger 
Andreas. 

Han är uppväxt och bor i Kålltorpstrakten och 
har inga planer på att flytta därifrån. 

– Det känns som att det är så himla lätt att för-
klara varför Härlandaområdet är det bästa stället. 
Det är lika nära mitt i stan som det är mitt i sko-
gen, det är toppen verkligen, säger Andreas. 

I miljöerna kring Svarttjärn och Härlanda tjärn 
fann han inspiration som yngre till berättelser han 
skrev om sagoväsen så som ett sjöodjur i Svart-
tjärn och små troll vid Qvidingsgatan. Dessa tex-
ter hade han planer på att publicera men det blev 
aldrig av. Han har vuxit upp med norska folksa-
gor och de inspirerar honom än idag och finns 
som grund i ett av hans långfilmsmanus som han 
håller på med. Nu är Andreas i sluttampen på en 
utbildning till manusförfattare och det är film han 
hoppas kunna försörja sig på i sitt yrkesliv, även 
om det kan vara svårt med finansiering. 

– Till produktionen av Tystnad har vi fått hjälp 
med filmstöd som vi sökt bland annat från Kul-
turnämnden samt KulturUngdom, sen har vi fått 
hjälp med teknik från ett produktionsbolag på 
Tjörn. Det finns också människor som gärna vill 
hjälpa till för väldigt lite pengar, just för att de vill 
vara med och lyfta den här frågan. Eftersom det är 
en historia som de också vill berätta. 

Filmen Tystnad produceras av produktionsbo-
laget Duga film och visas (förhoppningsvis) på 
Göteborgs filmfestival nästa år. 

Jennifer Hajdic

PRISADE. Johan Falklind, Johanna Smitz och 
Andreas Mortensen prisas för bästa manus på 
Regent Street Cinema i London. 
 Foto: Johanna nyholm

Tystnad…tagning.

FILMAKTUELL. Manusförfattaren och regissören Andreas Mortensen. Foto: Johan Falklind
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Redbergsgårdens Blommor

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

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

Pelargoner

39:-/st
TRE för 100:-

Kryddväxter

39:-/st
TRE för 100:-

Massor av fi na
erbjudanden
till mamma

på Mors Dag – 30 maj

Öppettider
på Mors Dag: 10-15

Mängder
av sommar-
blommor
till fi na
priser!

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

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

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

står köpklara när rätt hus presenteras för dem.
 

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

Apoteket 
Redbergsvägen 4, Olskroken
Vardagar 8–19, Lördag 10–15
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

Antigentest /  
Snabbtest för 

covid-19

NU HOS OSS:

Nyhet!

Enkla, snabba självtester för hemmabruk finns nu 
hos Apoteket. Men stanna hemma om du är sjuk – 

vi hjälper dig gärna på apoteket.se.
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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

Sköna maj har ju mest lyst med sin från-
varo, vad passar då bättre än att värmas 
upp lite av ÖHP:s skrattprofessor som 
börjar med ett litet rim:

– Denna tidning den har allt,
till och med en ordvitsspalt!

– Vad kallas citronfjärilens larver?
– Surpuppor!

HHH

Jag tänker bli meteorolog och alltid arbeta för 
högtryck!

HHH

– Brukar du applådera?
– Ja, det händer!

HHH

Den nya bron skapar stort intresse i stan!
– Ja, men det är övergående!
Inga spårvagnar över Hissingsbron förrän i 

augusti? Nej, än så länge går trafiken SPÅR-
löst över bron!

Den nya bron är så låg att inga fartyg skall 
gå under!

Vilken stad i Småland kan förknippas med 
Göteborg?

– NYBRO!
HHH

Man får inte sitta för nära varandra– nej, långt 
ifrån!

HHH

Skolminister Anna Ekström kunde inte LUTA 
sig mot PISA-rapporten!

HHH

Nu har Peter Hjörne sålt GP.
HHH

Ett tydligt vårtecken. Ishockey-VM. 
– Kommer NHL-proffsen med? 
– Ja, om dom har råd att spela för TRE 

KRONOR!
HHH

I affären: Kassaapparaten slutade att fungera 
när jag skulle betala: Expediten förklarade:

– Detta är tyvärr en av våra KASSA AP-
PARATER!

– Hur kommer jag till brödavdelningen?
– Ni kan gå BAK-VÄGEN!
Jag köpte en kamera häromdagen och 

frågade om jag fick betala kontant.
– Nej tyvärr, vi tar bara kort!

HHH

På Systembolaget: Lite svårt att bära hem 
buteljerna. Kan ni skicka dom som 

flaskpost?
HHH

På Folknykterhetens Dag, torsdagen den 13:e 
maj spelades inga matcher i SUPERETTAN!

HHH

Våren har kommit till Umeå. Björklöven är 
utslagna! (En förklaring kanske behövs på 
våra breddgrader: Björklöven är ett ishockey-
lag från Umeå. Laget blev utslaget i kvalet till 
SHL.)

HHH

En populär sport på många set: PADEL
– Nu är det många som kan TA DEL av 

PADEL.
HHH

– Vem skall ansa Häcken efter Alm?” Kan 
det bli Gren? Vem skall TILL-TRÄDA?

Efter att ha tvingats hållas stängt under 
i princip hela förra året är Maritiman 
tillbaka på scenen sedan den 1 maj.

Utöver ett anpassat biljettsystem och 
aktiviteter har fartygsmuseet dessutom 
tagit över Emigranternas Hus, med nya 
utställningar.
 
Bortsett från gästspel och höstlovsaktiviteter 
tvingades fartygsmuseet på Packhuskajen i 
Göteborg hållas stängt i princip hela förra året. 
Den här säsongen kommer besökare boka sin 
biljett och en tid online för att skapa en trygg 
museiupplevelse.

 – Förra året tappade vi minst 36 000 be-
sökare, vilket motsvarar över 95 procent i för-
lorade biljettintäkter, säger Emelie Leetmaa, 
marknadschef på Maritiman.

– Vi gavs samtidigt möjlighet till att utvär-
dera och att hitta nya vägar men det känns nu 
underbart att planera för att välkomna våra 
gäster igen.

 
Maritiman har även tagit över Emigranter-
nas Hus i det Stora Tullhuset i anslutning till 
museet.

I huset kan besökare sedan den 8 maj få ta 
del av en interaktiv sötvattens-utställning som 

bygger på fotograferat och filmat material av 
vinnaren av Årets Naturfotograf 2018, Johan 
Hammar.

– Vandringsutställningen Sötvatten – en 
värld av liv lär hela din familj om arter och 
miljöer både under och över vatten i Sverige. 
Att det dessutom är byggt på magiska foton 
och filmer från Johan Hammar känns såklart 
jättekul, säger Emelie.

 
Utöver utställningen Sötvatten planerar 
Maritiman även utställningar med Konstnärs-
alliansen (se nedan) samt ytterligare ett år med 

utställningen Remembering Lampedusa, som 
handlar om flyktingkatastrofen utanför den 
italienska ön Lampedusa 2013, då minst 345 
människor miste livet. 

På anläggningen är populära familjeaktivi-
teter som Tims havslabb förstås även på plats. 
Besökare kommer även få möjlighet att ta del 
av en audioguide med tillhörande quiz för 
barn.

– Nu hoppas vi bara att allt går som det ska. 
Vi är redo att erbjuda en uppdaterad musei-
upplevelse på ett tryggt, säkert och omsorgs-
fullt sätt, avslutar Emelie. ÖHP

UTSTäLLNINGEN 
SÖTvATTEN – en 
värld av liv bjuder på 
magiska foton och 
filmer av fotografen 
Johan Hammar i Emi-
granternas Hus.
 Foto: Johan hammar

Det våras för Maritiman!
äNTLIGEN TILLBAKA. Sedan den 1 maj kan man åter besöka Maritiman. Foto: maritiman

Konstnärsalliansens utställning kommer att 
hålla hus på jagaren Småland, ett av Mariti-
mans 13 fartyg, under hela säsongen. Först ut 
att bjuda besökarna på konst med maritima 
inslag blir konstnärerna David Holmlund, 
Eva Otterström och Sten-Åke Lundqvist, som 
ställer ut med vackra avbildningar av det ma-
ritima Bohuslän, spännande träkonst, samt liv 
och rörelse till havs.

I början på juni tar nästa runda av konst-
närer vid, och nya konstobjekt ges utrymme 
löpande under säsongens gång.

Totalt kommer runt 25 olika konstnärer 
att närvara med sina verk och intresset bland 

Konstnärsalliansens medlemmar har varit 
stort, enligt Tony Roos, ordförande i Konst-
närsalliansen.

– Det är första gången vi ställer ut hos Ma-
ritiman på detta sätt, och det känns väldigt 
kul att få vara en del av den upplevelse som 
de erbjuder tillsammans med de andra ut-
ställningarna ombord. Vi kommer att bjuda 
på olika konstinriktningar där varje konstnär 
har sitt eget maritima fokus. Det blir mycket 
varierande måleri, med bland annat akvarell, 
akryl och olja, men också träkonst, statyer och 
annan formgiven konst, säger Tony Roos.

Konsten som ställs ut hos Maritiman kom-

mer också vara tillgänglig för försäljning i den 
egna butiken ombord på färjan Dan Broström. 
På så sätt förstärks den levande upplevelsen, 
där nya ägare får chans att ta över verken. Att 
löpande byta ut och ge plats till olika konst-
närer är ett kul sätt att samla ihop olika tolk-
ningar av havet och det som hör till, menar 
Cajsa Rundström.

– Vi är jätteglada för vårt samarbete med 
Konstnärsalliansen, det är ett fint projekt som 
går i linje med Maritimans inriktning att vara 
ett upplevelsecentrum. Det bjuds på fria tolk-
ningar, upplevelser och perspektiv relaterade 
till havet och maritima miljöer, samtidigt som 
de olika konstnärerna får tillfälle att visa upp 
sin fantastiska konst, säger Cajsa.

Konstnärsalliansen är en nordisk konst-
närsorganisation för yrkesutövande bild- och 
formkonstnärer och konsthantverkare, med 
säte i Göteborg. Tillsammans kommer de att 
ställa ut i Maritimans lokaler säsongen ut.

ÖHP

Konstnärsalliansen ställer ut till havs hos Maritiman
Sedan mitten av maj kan man se Konstnärsalliansens nya utställning ombord på far-
tygsmuseet Maritiman. Ombord jagaren Småland vankas en säsong fylld av konstnär-
liga uttryck signerat maritima miljöer och sinnesstämningar, där både nya objekt och 
konstnärer tillkommer löpande för en levande utställning.

– Det är fantastiskt kul att kunna erbjuda våra besökare blandade konstverk från 
olika konstnärer under en längre period på det här viset, säger Cajsa Rundström, 
utställningsansvarig på Maritiman.



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

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

ÖPPET ALLA DAGAR
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HISTORISKT

GLATT MULLER. Foto: alice radomska

Rhododendron blommar vackert från 
slutet av maj till mitten av juni, och vissa 
år fram till midsommar.

Skulle då konsul Oskar Ekman på Stora 
Torp låta plantera en mängd rhododen-
dron, dels intill sin pampiga villa, dels 
vid promenadvägar in i skogen år 1887?

En av Västsveriges stora auktoriteter 
inom botanik – trädgårdsdirektör James 
Loney på det Dicksonska Överås vid 
Danska Vägen – avrådde bestämt från 
rhododendron in i Delsjönaturen.

Engelsmannen James Loney var på 
Överås ansvarig för odlingar och 
orangerier (apelsinodling i växthus). 

Han hade till hemmansägare Dicksons stora 
belåtenhet anlagt den i tidskrifter berömda 
Överås park och var välkänd för hela den 
göteborgska societeten som en av instiftarna 
av Sällskapet Hortikulturens Vänner, grundat 
1873.

Loneys argument mot rhododendron var 
jämförelser med England, där prydnadsbus-
ken i lila och rosa nyanser hade introducerats 
under 1700-talets sista tre decennier. Knappa 
seklet därefter rapporterades från många 
håll att förvildad rhodendron ”förstört” flera 
engelska skogar, hedar och inte minst stränder 
vid vattendrag.

Delsjönaturen vore olämplig att plan-
tera den snabbt expansiva prydnadsbuske i, 
även om tanken gällde promenadvägar med 
rastställen och blomsterprakt vid soffor man 
kunde slå sig ned på.

Att fler än bara markägarna vistades där i 
naturen, särskilt på sön- och helgdagar, var 
ju ett känt faktum som Ekman inte invände 
emot, så länge som vandrande följen med 
picknick-korgar inte slog sig ner inom direkt 
synhåll från Stora Torps huvudbyggnad.

Med tanke på att Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning, som var stadens ledande dags-
tidning, hade grundats vid ett möte på Stora 
Torp dryga halvseklet dessförinnan, är det 
förvånande att redaktör S. A. Hedlund, som 
intresserade sig för och kommenterade prak-
tiskt taget ”allt” kring staden, inte i direkta 
ord år 1887 berörde diskussionen om rhodo-
dendron mer än rent allmänt i förbigående – 
och utan några egentliga platsangivelser.

Prästen Anders Magnus Blidberg hade elva, 
tolv år dessförinnan planterat vacker rhodo-
dendron vid pastorsbostället Torpa Persgår-
den. Hade inte han något att av erfarenhet 
yttra i frågan?

Nej, vid diskussionen var pastor Blidberg 
sedan fyra år tillbaka avliden och begravd 
i den vigda Blidbergska jorden på Örgryte 
Gamla kyrkogård (helt nära mynningen av 
Blidbergs Trappor nedför Överåsberget).

Men på tal om kyrkan... året före den heta 
rhodonendronfrågan 1887 hade James Loney 
första gången blivit far. Hans hustru Cecilia 
Emma hade då fött honom dottern Vinefrid 

Annie, som skrevs in i Örgryte församlings 
födelsebok och döptes 
där.

En av de vackraste 
och mest generösa 
dopgåvorna hade då 
varit från Oskar Ekman på Stora Torp, enligt 
en dagboksnotering av åldriga änkefru Sara 
Grönvall på Kallebäck Nordgården, dock 
utan hennes tidigare stringens och utan att 
precisera gåvans art.

Den så kallade schismen var sannolikt inget 
allvarligt gräl, inga hårda ord. Inte i något 
enda skede. Konsul Ekman var bestämd och 
inte van att bli emotsagd, men han var en för-
nuftig person och lyssnade på den sakkunnige 
Loneys argument mot den ”alltför livskraf-
tiga” arten av prydnadsbusken.

Alltså blev det rhododendron just i det 
slottslika Stora Torps närmaste omgivning 
men inte vid stigar och vattendrag i naturen.

Från en annan av dåtidens trädgårdsmästare 
– Franz Töpel som förknippas så starkt med 
Trädgårdsföreningens park i Göteborg och 
som i Örgryte verkligen formade trädgårdar 
på Underås, Bö, Prospect Hill och Alelund – 
har jag inte funnit någon kommentar rörande 
Ekmans rhododendron. Men jag utesluter 
inte att sådan kommentar kan finnas, ifall 
man verkligen fördjupar sig i frågan. Töpel 
bodde ju en tid så nära som på Lilla Torps 
ägor.

Förtjust i rhododendron var emellertid 

Johan Georg Busck, som sedan några år ägde 
Almedals fabriker, i 
Skår inom Örgryte. 
Han lät plantera bus-
kar, effektfullt vid 
väggar av gult tegel, 

där de med sina kraftiga mörkgröna löv och 
violetta blomster trivdes.

Det även vid internationell jämförelse 
stora Alemdals ägde för fabriksverksamheten 
endast en bråkdel av Skår Västergården men 
hade egen järnvägshållplats för sina textilier 
osv. Till skillnad från den avlidne företags-
grundaren Wesslau bodde Busck inte i det 
kvarstående trähuset Östra Skår (vid nutida 
Skårs Led).

När jag i dag betraktar rhododendron på 
Almedals forna fabriksområde, har jag inte 
trädgårdskunskap nog att bedöma om bus-
karna är vad Busck lät plantera. De måtte i 
så fall ha tuktats och hållits begränsade i flera 
generationer. Möjligen är de av klart senare 
datum.

Likaså bakom Stora Torp, där jag från ett 
fotosvep för ett antal år sedan har rejält med 
rhododendron i kraftigt utbredda buskar nära 
skogsbrynet på bild, krävs det ett bättre tränat 
trädgårdsöga för att tidsbestämma deras ålder. 
Men vissa kraftiga rötter, som sökt sig delvis 
ovan jord, vittnar om att buskarna är allt an-
nat än unga.

Dock är omgivningen av stigarna in i 
Delsjönaturen svenskt naturlig, på sitt härligt 

fria sätt. Och inte har hasselbuskar konkur-
rerats ut vid småbäckar och kärr, så som 
trädgårdsdirektör Loney på Överås varnade 
för att det kunde ske vid Delsjön. Så hade på 
många håll hade skett i England och blivit 
rejält omskrivet.

Överås starke man James Jameson Dickson 
hade avlidit 1885. Efter att även hans oerhört 
förmögne bror Oscar Dickson avlidit 1897 
och läkaren Robert Dickson (i Stockholm) 
1902 hade släkten in på 1900-talet inte kvar 
sin skyhöga ställning inom Göteborg. Men 
på Överås höll de efterlevande samman kring 
främst en i samhällslivet aktiv dotter i huset, 
Beatrice Dickson (född 1852).

Trädgårdsexperten Loney hade också 
bostad där, ända till sin död i hög ålder. Hos 
Riksarkivet visar en folkbokföring från 1910 
oss att makarna Loney då hade tre vuxna 
barn där, på adress Öfverås i Örgryte socken, 
Västergötland.

24-åriga Vinefrid Annie Loney är då skri-
ven som ”hemmadotter”, en titel som i regel 
förväntades övergå till hustru någonstans efter 
ett giftermål. Den två år yngre brodern James 
Douglas Loney titulerades handelskontorist. 
Alltså rimligen en tjänst i början av en karriär 
inom handel och finans.

Då jag i mellersta tonåren 1970-71 var med 
klassen på poängpromenad på Överåsberget 
och vid Örgryte Gamla kyrka, och en annan 
gång på ”rask vandring” från Stora Torp med 
kontrollfrågor Stora Delsjön runt, så var han-
delsstrategen J. D. Loney ännu i livet.

Visserligen inte kvarboende på Överås, vars 
huvudbyggnad då hade blivit Methodistkyr-
kans seminarium för blivande pastorer, men 
det ger historien en närhet att vissa nämnda 
personer existerat in i ens egen levnad.

Trädgårdsdirektör Loney hade varit stolt 
över bland annat de utsökta druvorna på 
Överås. Doktor Fritz Stenström kom år 1924 
ut med del 2 av sitt bokverk ”Örgryte genom 
tiderna” och skrev att Muscat och Alexander 
var berömda sorter.

Beatrice Dickson, som fick ett exemplar av 
boken, noterade för hand i den att ”Muscat 
och Alexander” är fel och att rätt benämning 
är Muscat of Alexandria.

Bokexemplaret, med ett flertal intressanta 
noteringar av Beatrice Dickson i Överås-
kapitlet, bevaras kärt inom släkten. Boken 
övergick i slutet av 1900-talet, efter profes-
sor Harald Dickson, i hans dotter Christina 
Dicksons ägo. Det är för övrigt Christina 
Dickson som inom släktföreningen upprät-
tat det Dicksonska släktträdet, så att man 
lättare kan ”hålla reda på alla James, Robert, 
Edward, Oscar m.fl.”.

Men rhododendron? Jo, sådana buskar har 
jag ”på landet”, liksom inramande den lilla 
trägrinden.

Gammal hederlig äppelblomning gläder 
mig emellertid mer. Äppelblomningen är en 
av maj månads höjdpunkter.

n Det är Götiska Förbundet som sköter om 
den historiska Skansen Lejonet, men när det 
hörs mullrande salut från de fyra kanonerna 
vid skansens västra sida så är det den militära 
Elfsborgsgruppen som sköter om saluterandet.

Elfsborgsgruppen ansvarar för Göteborgs 
stads där belägna salutstation och inom grup-
pen administreras 43:e Hemvärnsbataljonen – 

även kallad Göteborgs Skärgårdsbataljon.
Under dagar då så kallad kunglig salut skjuts 

är det mitt på dagen, klockan 12.00, som 21 
kanonskott avlossas, med 5 sekunders mellan-
rum.

Förra gången var på kung Carl Gustafs 
75-årsdag (valborgsmässoafton). Och nästa 
gång blir på Sveriges nationaldag den 6 juni.

Under högsommaren, den 14 juli, är det 
inte franska nationaldagen utan kronprinses-
san Victorias namnsdag som saluteras från 
Skansen Lejonets lilla höjd.

Årets två återstående salutdagar därefter till-
ägnas drottning Silvia – hennes namnsdag den 
8 augusti och födelsedag dan före dopparedan.

Alice Radomska

Kanonernas nästa muller blir på nationaldagen!

Rhododendron-schismen i Örgryte

LäTTAR UPP. 
Blommande rho-
dodendron vid Al-
medals fabrikers 
gamla tegelgavel 
nära Mölndalsån 
i Skår. 
 Foto: sören skarback

FÖRSOMMAR. Visst ramar rhododendron normalt sett i början av juni in en och annan liten 
trägrind på det forna Örgrytes marker. Foto: sören skarback

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus
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SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

25%
RABATT

på SOLGLASöGON!
Erbjudandet gäller solglasögon från RayBan, Oakley,

Fellepini, D.Arnesen, Oscar Eide & Gucci

Välkommen till oss
på Synsam Munkebäck!
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TRÄNA HELA JUNI, JULI & AUGUSTI

100 kr för medlemskort tillkommer. Kortet aktiveras den 1 juni. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

teckna
sommarkortet

direkt!

ENDAST

999kr
SOMMARENS
BÄSTA DEAL

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

– för alla blomstrande tillfällen
Freja Blommor

Mors Dag
30 maj!

Butiken följer Svensk Handels
& Folkhälsomyndighetens

riktlinje: max 5 kunder
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Det startade redan i unga tonåren. I dag 
är kärleken till kött och omsorgen om 
kvalitet fortfarande lika stor och vik-
tigt. Sedan hösten 2016 driver Niclas 
Ambjörnsson, tillsammans med Brian 
Nicholls, Slakthusets Köttbod vid Ols-
krokstorget.

Kanske är du sugen på en högrevsburgare till 
lunch? Med alla tillbehör som önskas – och 
med några detaljer du inte visste passade så bra 
till dagens rätt.

Eller är det en hel påse med olika köttdetal-
jer för ett säkerställa ett antal middagar framö-
ver som efterfrågas? Om det nu inte finns ett 
behov av catering för ett större sällskap.

– Vi vill vara så flexibla som möjligt och 
därmed kunna tillgodose de önskemål alla våra 
kunder har. Om det handlar om något att äta 
här och nu, recept, goda råd, vad som ska läg-
gas på grillen eller en speciell helgmåltid, det 
spelar ingen roll, säger Niclas Ambjörnsson, 
innehavare av en röd butik på torget i Olskro-
ken.

Som, ska sägas, är uppvuxen i branschen. 
Redan som ung tonåring väntade extrajobb på 
klassiska Goman, som drev ett 40-tal charku-
terier runt om i landet.

– Farsan jobbade där och såg till att jag kun-
de tjäna lite pengar på sommarlovet genom att 
hjälpa till.

På den vägen har det varit.
I dag verkar han som konsult för Dahlbergs 

Slakteri i dalsländska Brålanda, men har sin 
huvudsyssla i den fiskaffär som sedan hösten 

2016 är en köttbod och som endast vill er-
bjuda det bästa.

– Vår styrka är de kontakter vi har med olika 
slakterier vilka vi knutit upp genom åren och 
att vi därför kan köpa hela djur och stycka på 

egen hand. Vi tar in ett lamm, en tjur och en 
gris och kan därmed erbjuda våra kunder helt 
efter deras önskemål, det allra bästa och färs-
kaste.

Erfarenhet finns, som ni förstår.

– Jag har varit i branschen sedan 1989. Dess-
utom finns det ingen vassare inom vår verk-
samhet än min kompanjon, Brian Nicholls. 
Jag lovar, den erfarenhet av engelsk slaktkultur 
tillsammans med skickligheten då det handlar 
om att skapa fantastiska råvaror, är det få som 
besitter, lovordar Niclas sin kompanjon. 

De båda har inte märkt av någon stor ned-
gång under den nu drygt ett år långa pandemi 
som annars legat och ligger som en stor skugga 
över vårt samhälle.

– Finns det något positivt den fört med sig 
är det förhoppningsvis att folk, med hjälp av 
bra råvaror, lärt sig att laga godare mat hemma.

Den som behöver hjälp med exempelvis sitt 
kött kan dock få vägledning av två riktiga ex-
perter på området.

– Dels står vi givetvis till tjänst med recept, 
sedan lagar vi även till köttet om så önskas. Vi 
har ett eget kök i boden, så det är inga pro-
blem, fortsätter Niclas.

Som inför den i antågande sommaren givet-
vis levererar några goda grilltips. 

– Jag rekommenderar med fördel så kallad 
”Flap Meat” i det här fallet en flankstek från 
djurets mage. Den ska grillas fort, på hög vär-
me, vilas en stund och sedan ätas. Köttet blir 
oerhört mört och gott. Jag är även svag för den 
traditionella fläskkotletten. Men det ska vara 
med svål så att den blir riktigt saftig. Tyvärr är 
det idag inte alltid så enkelt att få ta på. Majo-
riteten av butiker har bara den fettfria varian-
ten att erbjuda, vilket inte alls är samma sak.

 ÖHP
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och ro.
SuperNova rullgardin med insektsnät  
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beställs och passar därför perfekt till ditt 
fönster.

Prisexempel 100x100 cm 3 494 kr  
Just nu får du dessutom 500 kr i rabatt!
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Gäller maj 2021.
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Följ oss på instagram

031-21 01 21
rum@franssonsrum.se
F O Petersons Gata 2, Västra Frölunda

www.franssonsrum.se

Olskroken

Ett gott stycke styckat på torget

Köttboden på Olskrokstorget. Foto: öhP

STÖTTAdin lokalahandlare
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Tis-Fre kl 9-18, Lör kl 9-14  | Tel 031-19 99 96

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

Nu är våreN här – Och våreN
smakar rabarber! välkOmmeN!

Kobbarnas väg 4

Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

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

Kvalitet och service 
tilll rätt pris

Kostnadsfri synundersökning 
vid köp av kompletta glasögon 

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

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

Värde upp till 

4095:-

Värde 395:-
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BETRAKTELESER

Skansen Lejonet passeras av en Volks-
wagen-bubbla, en hederlig Volvo och 
förstås av en buss på linje 51. Alltså på 
ett foto från 1991.

Förra veckan var vi fyra som träffades 
vid busshållplatsen, nära macken vid 
Redbergsvägens nedersta ände och med 
borgtornet Lejonet i blickfånget. Med 
termos och mackor (i min ryggsäck) gick 
vi sedan uppför Redbergsvägen.

Vi skulle till Härlanda kyrkoruin och 
muntra upp oss med en fika i dessa dys-
tra eller i varje fall rätt så dämpade tider.

Jag berättade på mindre än minuten 
det väsentligaste om skansen. Det var 
sånt som mina kompisar Kaisa-Martta 

och Roffe kände till, men som varit okänt 
för vår gäst Kevin Johnston från den brittiska 
högskolevärlden.

Skansen Lejonet, som byggts i slutet av 
1600-talet, hade alltså aldrig blivit anfallen 
av danskarna. Inte ens i kriget för lite drygt 
trehundra år sen, då danska flottan gick så 
hårt åt Nya Älvsborgs fästning i hamnin-
loppet. Danskarna lyckades då även släpa 
kanoner upp på hisingska Ramberget – för 
att över älven beskjuta stadens murar 
och närmaste byggnader.

Kevin Johnston såg sig 
intresserat omkring. 
Vad som uppför 
Redbergsvägens 
trottoar fyllde 
honom med 
häpnad var att de 
allra flesta män-
niskor saknade 
munskydd och 
sällan höll avstånd 
utan vid passering 
kunde stryka sig 
mot honom, axel mot 
axel. (Möjligen är denna 
nonchalans det enda svenska 
karaktärsdrag han efteråt minns 
från sin månadslånga göteborgsvisit, egentli-
gen med koppling till Chalmers.)

Vi fyra hade i våra mobiler ett antal foton 
från trakten inlagda. Utöver min bild på den 
lätta vardagstrafiken förbi Skansen Lejonet 
1991 var det foton på en flydda tiders spår-
vagn där på Redbergsvägen. Och Olskrok-
storgets invigning i september ’83.

I någorlunda majvärme gav vår utand-
ningsluft en lite fuktig känsla innanför 
munskydden, i trottoarens föga branta men 
lååånga lutning uppför.

– Tänk, sa Kaisa-Martta på engelska för 
Kevins skull, att på Mors dag 1984 var jag 
här på torget och köpte från ett stånd en färg-
glad jumper till mamma. Då i maj ’84 måtte 
det varit detta torgets allra första Mors dag!

– Faktiskt inte, sa jag. För när torget in-

vigdes hösten 1983 hade handeln varit igång 
i ungefär ett halvår. Vid Mors dag i maj ’83 
stod bara enstaka butikslokaler tomma, innan 
det var firmor inflyttade och verksamma i 
varenda en. De flesta butiker var allt igång. 

Fiskbodarna var också på plats långt 
före invigningen.

– Min gamla mor 
firar jag i varje fall 

dubbelt, skrattade 
Kaisa-Martta. Dels 
på den finska 
Mors dag, som 
alltid är andra 
söndagen i maj 
och därför redan 
har varit. Men vi 

bor ju här i Sverige. 
Så vi firar även den 

svenska Mors dag nu 
alldeles snart.

Nå, vi korsade Redbergsvägen, 
just när en spårvagn hade passerat uppför. På 
den sida, där de höga gula tegelhusen med 
butiker i bottenplanen står och den forna 
biografen Flamman finns, gick vi upp och 
vek österut på Härlandavägens trottoar, längs 
kyrkogården.

– Finland hade Mors dag samtidigt som 
USA, och det har ni väl i England också, 
Kevin? undrade Kaisa-Martta.

Men han svarade att så inte var fallet. När 
USA:s president Woodrow Wilson på en 
kvinnas begäran tecknade ett lagförslag att 
instifta Mors dag och göra det till helgdag 
på 1910-talet, hade britterna redan sedan 
länge en dag att hedra sina 
mödrar på. Så det är på 
den dagen, söndagen precis 
tre veckor före påskdagen, 
som högtiden Mors dag i 

Storbritannien har hamnat. Den hölls alltså 
för över två månader sedan.

Efter amerikansk och även engelsk förebild 
skapades vår svenska Mors dag av ”skriftstäl-
lerskan” Cecilia Bååth Holmberg 1919. Men 
den blev ingen ”stor grej” förrän i skuggan 
av andra världskriget, då varje glädjeämne 
behövdes. 1947 blev den en officiell flaggdag, 
till mödrars ära och då övriga familjen skulle 
sköta hushållsarbetet.

Synd att jag inte i mobilen hade några 
brevrader som Cecilia Bååth Holmberg skrivit 
om trakten Olskroken, Bagaregården, Här-
landa till en väninna (1904).

Men åtminstone kunde vi nu i mobilerna 
se vad Ove Allansson skrev i sin roman ”Blues 
för Maria” år 2008 – med hans återblickar 
inom den egna livstiden, förstås. Nämligen:

”Lastbilarnas bromsar gnisslar. Bussar och 
bilar väsnas. Spårvagnar dundrar nedför 
backen mot Redbergsvägen, gnissel och jäm-
mer, metall mot metall. Hjul och räls tycks 
inte komma överens.”

Sådant slammer var det inte när Kaisa-
Martta, Kevin, Roffe och jag alltså nyligen 
nötte trottoaren just där, även om vagnar på 
linjerna 1 och 3 så klart höll igång.

Något fick nämnas om Härlandafängelset, 
som numera är kulturhuset Kåken. Och på 
andra sidan gatan, uppe på sin parklika men 
i höjd räknat verkligen minimala lilla kulle 
syntes det gula tvåvånings trähuset Bagare-
gården, som var Örgryte-Härlandas förra 
kulturhus, tills i stället Kåken kom till sådan 
användning.

– På Bagaregården hörde jag en gång Göte 
Brink berätta, eller föreläsa, 
om de fattiga tiderna och 
vräkningarna i Olskroken, 
sa Kaisa-Martta. Det hand-
lade visst om den svåra 

lågkonjunkturen på 30-talet.
– Ja, sa Roffe. Och romanen ”Slaget om 

Olskroken” som Göte Brink kom ut med 
blev väl delvis uppläst i radion också. Göte 
hade funderingar på ännu en olskroksbok, 
men hans andra svåra hjärtinfarkt blev en för 
mycket.

Där vi vandrade är stadsdelsgränsen mellan 
Bagaregården och Kålltorp ganska osynlig, 
om man inte vet vilka gatunamn eller andra 
diskreta tecken man har att rätta sig efter.

Ännu en spårvagn på linje 3 rasslade 
förbi, mot Kålltorp. Lätet var tämligen ljust, 
inte som det metalliska slamret i Allanssons 
skildring. Och inte som Olle Länsbergs, Kjell 
E. Genbergs eller Åke Edwardsons vagnar på 
göteborgska metallskenor i skildringar från 
1960-talet och nästan fram till i dag.

Jaha, Härlanda gamla kyrkoruin... Inte 
märkvärdig att se för Kevin från de välbeva-
rade stora katedralernas drottningarike. Men 
han var intresserad, mer än av bara artighet, 
när jag som hastigast nämnde Härlanda med-
eltida kyrkas tillkomst på 1200-talet, Gustav 
Vasas beordrade rivning 1528, framgrävning-
en av ruinerna 1925 och så vidare.

Jag knäppte några bilder på Kevin & Co. 
En bild med en skata sittande på träkorset 
bakom honom. En bild med skatan rätterli-
gen bortviftad.

Trots majsolen var vinden en smula 
bitande. Så det värmde gott med termosens 
ångande kaffe till skinkmackor och kanelbul-
lar, när munskydden en stund var neddragna 
till hakspetsen. Kyrkoruinens låga mur var 
trygg att tillfälligt ställa plastmuggar och  
papptallrikar på.

Jag nämnde att Warne Förlag i Sävedalen 
någon gång före millennieskiftet kom ut med 
intervjuboken ”Härlanda berättar”, samman-
ställd av Karin Lindell med flera. En hel del 
om Kålltorps och även Björkekärrs utveckling 
finns rapsodiskt att hitta där i. Just Kålltorp är 
det förresten fler som tagit upp i faktaböcker, 
även in på 2000-talet.

– Jadå, sa Roffe och framhöll att Björn 
Edman kom ut med boken ”Kålltorp, en 
stadsdel berättar”. Edman bor mitt i Kålltorp 
och har sett dess nygamla utveckling, tillade 
han.

På återvandringen häpnade brittiske Kevin 
på nytt över att majoriteten på Redbergsvägen 
inte bar munskydd. WHO, Världshälsoorga-
nisationen, slog ju för över ett år sedan fast 
att munskydd minskar smittorisken med 60 
procent.

Vi gick en liten sväng över torget – Olskro-
ken hjärta. Kaisa-Martta skulle inte handla 
present till Mors dag, hon hade köpt en för 
några dagar sedan. För oss andra innebär 
Mors dag ljusa minnen av mödrarna vi haft, 
men ingen att nu på söndag pyssla om.

NOSTALGI-TRIPP. Foto: alice radomska

n Lisebergslinjen, alltså de populära gamla 
musei-spårvagnarna genom stan i sommartid, 
går i år inte till Sankt Sigfrids Plan och dess 
vändslinga i Örgryte.

Kommande från stan viker vagnen ef-
ter Korsvägen inte åt Lisebergs huvuden-
tré. Den går i stället vidare söderut på Södra 
Vägen(Mölndalsvägen, först till Lisebergs 
mindré entré Liseberg Södra (vid Geteberg-

säng) och vidare över Almedal och Elisedal 
till kommun- och taxegränsen Lana, där man 
vänder norrut förbi Liseberg åt stan.

Färden norrut går via Korsvägen på Skåne-
gatan förbi Scandinavium och Ullevi, över ån 
och västerut till Centralstation, varifrån man 
är på ”vanliga” rutten över Brunnsparken, 
Kungsportsplatsen, Valand och Berzeliigatan 
söderut förbi Korsvägen igen.

Körandet kulminerar som vanligt i juli men 
gäller fram till dess endast lördagar. Spårvägs-
sällskapet Ringlinien står för förare och kon-
duktörer (och mekaniker). Man skulle nu 
under gångna maj ha firat sällskapets 40-års-
jubileum med festligheter. Firandet har dock 
skjutits upp på obestämd tid, tills pandemilä-
get gör det möjligt.

Alice Radomska

Lisebergslinjen utan Örgryte i sommar

Olskroken, Härlanda & Mors dag!

90-TALSTRAFIK. Gamla Skansen Lejonet blickar ner mot en Volkswagen, en Volvo och 
punktliga buss 51 på bilden från 1991. Foto: alice radomska

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

En ros till alla mammor den 30 maj!
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Upplev sommaren i 
Örgryte och 
Härlanda! 
Under hela sommaren, från juni till augusti, 
kan du ta del av ett stort aktivitetsutbud. 
Aktiviteterna är öppna för alla och nästan allt 
är gratis. För att minska risken för spridning 
av Covid-19 hjälps vi tillsammans åt att skapa 
en trygg och säker miljö genom att hålla 
avstånd.  

Stärk hälsan med Hälsoteket! 
Hälsoteket erbjuder hälsofrämjande aktiviteter samt 
inspiration, stöd och information för en bättre hälsa. I 
sommar kan du till exempel komma igång med enkel 
träning, hitta lugn genom skogsbad eller gå på kurs för 
att minska stressnivån. 

Mer information hittar du på 
goteborg.se/halsoteketorgryteharlanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massor att göra för 
sommarlovslediga  
Under hela sommaren finns det sommarlovsaktiviteter 
öppna för barn och ungdomar. Du kan t ex vara med 
på sommarskoj i Torpaparken, lära dig att åka 
skateboard i Kålltorp och prova schack och dans i 
Lunden.  

Kålltorps fritidsgård har sommaröppet för dig som är 
mellan 12 och 16 år. Följ @fritid416 på Instagram eller 
facebook.com/kalltorpsfritidsgard för att hålla utkik 
efter aktiviteter och händelser som passar just dig.  
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Costa Rica – det lilla landet med de 
stora upplevelserna för naturälskare och 
livsnjutare. 

Att välja en eller två anledningar till 
att man ska resa hit är omöjligt. Det 
finns så många. 

Det bästa är helt enkelt att och hitta 
sitt eget ”varför” när man väl kommit 
fram. 

Pura Vida! 
Det är här man lär sig leva Pura Vida. 

Ett liv utan stress och bekymmer. 

Begreppet Pura Vida används till 
mycket.  Bli inte förvånad när du 
hör människor på gatan säga ”Pura 

Vida” till varandra i stället för ”Buenos Dias” 
eller ”Vi ses”.  När man ska säga för ”Ingen 
fara” till en ursäkt använder man också detta 
begrepp. 

Hur ska man svara då? Det första man ska 
göra är att le så brett man kan. Det är lika bra 
att vänja sig vid det också, för här ler man 
ofta och mycket hela tiden. 

Sen svarar man ”Pura Vida” tillbaka. 
Med ett unikt läge mellan två världshav är 

Costa Rica ett fredligt och välmående land. 
Rikt på så mycket som behöver underhål-

las och bevaras för att fortsätta frodas och de 
gör ett väldigt fint arbete med det. De är en 
föregångare när det gäller ekoturism. 25% av 
landet är helt skyddat.

Landet drivs till stor del av fossilfri och 
förnyelsebar energi och engångsplast är på 
väg att bli helt förbjudet. Man är noga med 
att bevara allt det autentiska och man ser hela 
tiden till lokala samhällens, människor, djur 
och naturs välmående.

Upplev. Som besökare får man ta del av allt 
det vackra på många olika sätt. 

Golfrundor, choklad- och kaffeprovningar, 
matlagningskurser, snorkling och dykning. 

Möjligheterna är många i detta land, lika 
litet som Svealand. 

Men främst reser man ändå hit för alla 
nationalparker, stränder, för att uppleva 
tusentals djur- och växtarter och för att möta 
gästfria och glada människor. 

En rundresa är på sin plats för att få med 
sig så mycket som möjligt hem i bagaget. 

Ett mindre Amazonas. En djungel som 
är helt intakt och klassas som nationalpark. 

Costa Ricas ”Amazonas” når man endast via 
båt eller mindre propellerplan.  Här glider 
man sakta fram på floden som kantas av 
mangroveträsk och regnskog. Mängder av 
olika slags fåglar, fiskar och däggdjur går att 
upptäcka på nära håll. 

Den gröna jättesköldpaddan håller mes-
tadels till här och under sommarmånaderna 
kommer de upp på stranden för att lägga sina 
ägg. Numera är den inte utrotningshotad tack 
vare en fantastisk insats för att bevara den. 

Corcovado. Mer än hälften av Costa Ricas 
djurarter går att hitta i Corcovado, som 
anses vara Costa Ricas bästa nationalpark. 
Här råder en otrolig biologisk mångfald, 
uppmärksammad av National Geographic 
ett flertal gånger. Tapirer, olika arter av apor, 
jaguarer, havslädersköldpadda, två sorters 
sengångare, uttrar, valar och delfiner är bara 
några få exempel. För att inte tala om de 220 
olika fjärilsarter som flyger omkring.  

Vulkan och äventyr. Arenal är en konfor-
mad vulkan som sträcker sig 1633 meter över 
havet. Kratern är 140 meter djup och nere 
vid foten ligger en liten stad som heter La 
Fortuna.  Bo här eller i närheten för att hinna 
med vandring, ziplining, bada i källor, prova 
forsränning och ta spabehandlingar. 

Molnskog. En bit bort från La Fortuna 
med bil och båt hittar man mystik och härlig 

stämning. Molnskog finns bara på 0,4% av 
jordens yta. Det är en speciell typ av skog 
som är molnig och dimmig med mycket 
mossa på träden. Magiskt, sagolikt och 100% 
luftfuktighet. Molnen är alltid där och släpper 
fukt direkt på träden. 

Dofta på orkidéer. Här finns det 450 olika 
arter! Utöver det hittar man över 100 olika 
arters djur och 400 fågelarter. 

Den mest kända nationalparken som har 
molnskog heter Monteverde. Vandra på 
hängbroar över trädkronorna och bli hänförd. 

Ut till kusten för att hitta ditt center
En liten by på Nicoya-halvön har länge 
varit dit alla svenskar vill åka för just surf 
och strand. Det är inte konstigt för 
Santa Teresa har en av de vackraste 
surfstränderna i landet. 

Men både Stilla Havskusten och 
Karibiska sidan bjuder på vackra 
och härliga stränder. 

Sätt dig på yogamattan, ställ dig på 
surfbrädan, hoppa upp på hästryggen eller 
vandra längs med vattenbrynet. Oavsett vilka 
av dessa övningar du ger dig in på så utlovas 
inre frid och nya vänskapsband. 

Manuel Antonio
Det här är en välkänd plats där man bor i en 
nationalpark omgiven av fantastiska paradiss-
tränder. 

Vanligtvis är det ganska höga vågor längs 
Stilla Havskusten, men här nere hittar man 
lugnare stränder och vackert, turkost hav. 

Här sträcker sig regnskogen ner till sanden 
och ute i vattnet fortsätter nationalparken. 

Det här är platsen för den som vill ha lite 
både och utan att förflytta 
sig alltför långa sträckor. 

Hur man bor
Inne i nationalparkerna 

brukar bara finnas några få enkla boenden 
eftersom man inte får lov att bygga där. Det 
kan passa bättre att i stället göra endags-eller 
tvådagars utflykter dit. Landet har många 
fantastiska små boutiquehotell och vackra, 
privata villor att erbjuda. Både strandnära och 
inne i landet. 

De allra flesta med ett väl genomarbetat 
hållbarhetskoncept som gör att man som gäst 
känner sig både trygg och omhändertagen 
samtidigt som personalen, omgivningarna 
och naturens resurser bevaras och även 
återbyggs. 

Några större All Inclusive-resort finns, men 
dessa kan lätt bortprioriteras mot mer auten-
tiska och stilfulla hotellupplevelser. 

Ta sig dit
Costa Rica har två flygplatser. En i San José 
och en som heter Liberia och ligger uppe på 
Nicoya-halvön. Det går att flyga från till båda 
med endast en mellanlandning i Europa. 

Man kan även flyga via USA, om man 
skulle önska göra en kombination med till 
exempel New York. 

Bästa tiden att åka
Man kan mycket väl resa till Costa 

Rica hela året. Säsongerna delas 
upp i den torra, som är december 
till april, och den gröna perioden 
när det regnar mer. Men om man 

bara står ut med lite regn emellanåt, 
vilket räknas som lågsäsong har man 

alla möjligheter till att slippa trängas och 
komma åt bättre hotellpriser. 

Upplägg
Vissa perioder på året kan det vara trångt vid 
de mest kända platserna i landet. Sen kan 
vädret variera något beroende på vilken sida 
av landet man är på.

Man bör har minst 10 nätter, men gärna 
14, för att få en fin kombination av äventyr 
och strandhäng. 

Låt er reserådgivare arbeta fram ett par 
förslag till er, så att ni lättare kan få fram det 
som passar er budget och ert sällskap allra 
bäst. Oavsett om ni är en barnfamilj som 

söker både trygga och 
hisnande naturupplevelser 
eller riktiga äventyrare som 
vill maxa adrenalinpåslaget. 

Trevlig resa!

RESETIPSET

RESETIPSET
med Marlene Kettil
på resebyrån byKettil
www.bykettil.se

COSTA riCA
– det lilla landet med de stora upplevelserna
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Till detta nummer bjuder jag in till en fin 
promenad i ”centrala” Örgryte.

Du får följa med på en vandring – cirka 
två kilometer – längs Delsjöbäcken med 
start vid Kvarndammen.

Det blir en bekväm tur på den asfalte-
rade gångvägen. 

Inga backar här inte…
På strategiska ställen längs sträckan 

finns parkbänkar utplacerade för att slå 
sig ned på. Där kan du med fördel njuta 
av naturen, lyssna på fågelsången, och 
det finns även massor av blommor längs 
sluttningarna att titta på.

Jag börjar min promenad vid Kvarn-
dammen, som ligger i anslutning till 
Lisebergsbyn.

Kvarndammen förresten, där var det förr i 
tiden många av ungdomarna i omgivningarna 
som tränade ishockey inför den populära 
GP-Pucken. Matcherna i cupen avgjordes 
bland annat på IK Puckens bana, som låg vid 
Kålltorps fritidsgård.

Starten ligger alltså strax ovanför de 
välskötta minigolfbanorna – Äventyrsgolfen 
och Gullbergsbro. Därefter går jag ner till 
Delsjövägen, där Delsjöbäcken passerar under 
vägen och börjar vandringen på gångbanan i 
riktning mot S:t Sigfridsplan.

Nu har jag bäcken på min vänstra sida 
under promenaden. Har jag tur så kan jag 
säkert få syn på några gräsänder i eller bredvid 
bäcken. 

I vattnet kanske jag kan få se någon öring.
Man har även kunnat se abborre, gädda 

och ål i bäcken allt enligt Sportfiskarnas Fis-
kevårdskonsulent Per-Erik Jacobsen.

För din kännedom, det råder fiskeförbud i 
Delsjöbäcken.

Om några veckor är det sommarlov för 
eleverna på Kärralundsskolan, som jag strax 
passerar.

Skolan stod färdigbyggd och invigdes 
vårterminen 1951 och fyller alltså i vår sina 
modiga 70 år. 

Jag fortsätter på slingan, som ligger inbäd-
dad i grönskan. Snart passerar jag Bögatan 
och Bö Centrum. 

Jag kan här se de trivsamma gula tegelhu-
sen, som är byggda på 1940-talet och har 
ett tidstypiskt utseende med sina ljusgula 
tegelfasader – s.k. Göteborgs-tegel - och tre 
våningar.

Här är det säkert många som skulle vilja 
ha ett naturnära hem i någon av de fina 
lägenheterna!

Delsjöbäcken rinner parallellt med spår-
vagnsspåren. Nästa hållplats 
är Ekmanska. En liten bit 
nedanför hittar jag ett par 
bänkar och ett kvarnhjul.

Jag var inne på den 

utmärkta hemsidan som Örgryteföreningen 
har – orgryteforeningen.se   – där kan du få 
mycket bra och värdefull text och informa-
tion om och kring Örgryte.

Om Kvarnarna vid Delsjöbäcken går det 
till exempel att läsa följande:

”Delsjöbäcken hade förr så mycket vatten att 
den kunde driva tre kvarnar. Den mest betydan-
de var den i Kärralund som kallades ”Susan”. 
Den hade fem par kvarnstenar. Men den fick 
upphöra när man tog vatten från Delsjön till 
Göteborgs stad kring 1870.

Bö kvarn, som ägdes av Stora Gårda och som 
vi ser rester av här, hade tre par stenar. Kvarn-
huset som uppfördes 1814, hade två våningar. 
I den översta fanns ett rum åt kvarndrängen. 
Bö kvarn stod kvar ända till 1903. Den förföll 
på grund av bristande vattentillgång. Det lilla 
kvarntorpet intill låg kvar långt in på 1900-ta-
let.

Den tredje kvarnen låg vid kyrkan och nära 
Örgrytes första skola. Den kallades ”gamla fal-
let” och ägdes av Underås gård. Kvarnen var i 
bruk redan på 1700-talet, men upphörde 1820.

Skylten placerad vid kvarnsten på gångvägen 
nedanför Ekmanska sjukhuset.”

När jag kommer ned till 
S:t Sigfridsplan och den ny-
renoverade bron vid Orang-
erigatan har jag avverkat 
cirka två kilometer. 

Här får jag säga hej då till Delsjöbäcken. 
Nu försvinner den i kulvertar under trafik-
platsen och rinner ut i Mölndalsån.

Retursträckan tillbaka, som ger dig då 
två kilometer till i kroppen, kan också den 
rekommenderas. Alternativet, ett bekvämt 
sådant, är att ta Femmans spårvagn från S:t 
Sigfridsplan till Welandergatan. Spåren löper 
nästan hela vägen parallellt med Delsjöbäck-
en. Du väljer!

Hursomhelst, det är en fin och lätt prome-
nad, där du bjuds på en fin naturupplevelse. 
Men inget är ju så bra att det inte kan bli 
bättre. 

Till exempel: det här med nedskräpningen i 
bäcken och klottret på bänkar etc. 

En rensning av Delsjöbäcken och att ta 
bort allt klotter - det skulle lyfta besöket en 
hel del. Vi är många som skulle tacka för det! 

Efter min bäckvandring talade jag med 
Charlie Malmgren, känd fiske- och naturpro-
fil i Delsjöområdet.

– Eftersom bäcken rinner genom tättbe-
byggt område har den länge varit utsatt för 
mänsklig påverkan i olika former. Jag har 
varit i kontakt med Park och Natur, som ska 
göra en omfattande städrunda i och vid sidan 
av bäcken. Vi måste alla hjälpas åt att hålla 
rent för allas trivsel. 

Charlie fortsätter: 
– Det finns ett artrikt fågelliv runt bäcken 

och dessutom en mångfald av träd och växter. 
Under en vandring längs Delsjöbäcken 
tillsammans med Sören Ahlfors, medlem i 
Naturskyddsföreningen och välkänd natur-
profil med bl.a. guidade vandringar i Partille 
kommun, observerade han 29 st olika fågelar-
ter och såg 14 olika trädarter. Han upptäckte 
även många häckande fåglar. 

Charlie avslutar med ett stort leende:
– Det var dock helhetsupplevelsen med fika 

och 18-gradig värme som allra mest förgyllde 
denna underbara dag längs den fina Delsjö-
bäcken.

STIKKAN PÅ SPÅRET

Läge för en mer central promenad

STArTEN för promenaden – Kvarndammen vid Lisebergsbyn. Foto: stig andersson

Vattnet forsar med från Kvarndammen. 
 Foto: stig andersson

Alldeles efter Ekmanska – Kvarnstenen 
med tre bänkar som väntar. Foto: stig andersson

Körsbärsträd alldeles efter Bö Centrum. 
 Foto: stig andersson

Delsjöbäcken från bron vid Orangerigatan.
 Foto: stig andersson

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

De tidstypiska gula stenhusen längs prome-
naden. Foto: stig andersson

Ett fullt hav av blommor. Foto: stig andersson
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Välkommen till din barnavårdscentral. Hos oss får du 
stöd i ditt föräldraskap och tillsammans skapar vi en 
god utveckling för ditt barns hälsa och trygghet.

Vid er sida de 
första åren.

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

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

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

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

Göteborgsvägen 89, Sävedalen  •  Tis–Fre 11–18 • Lör 10–15  •  Tel. 031-26 80 01
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scotch&soda | soya | a.s.98 | Mos   Mosh | ottodaMe | sixtydays | B&G | sofie   schnoor | i   diG   deniM | M.fl.

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

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

vårkänslor
– nu har klänningarna från

oneseason har kommit.
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Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos
Närhälsan Olskroken

– din kompletta
Vaccinationscentral

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

Melodifull metal med enkla refränger 
och text på engelska, är Lundenbandet 
ColdTears musik i kort beskrivning. Nu 
är de för första gången aktuella med en 
låt på svenska i en tolkning av Danny 
Sucedos Brinner i bröstet, till förmån för 
Suicide Zero. 

– Danny tyckte det var väldigt drag i vår ver-
sion, berättar David Johansson som är gitarrist 
i ColdTears. 

Bandet fick förfrågan från skivbolaget High 
5 music att tolka en svensk artist och spela 
in låten för att stötta organisationen Suicide 
Zero. Alla intäkter från låten går direkt till 
organisationen, som arbetar för att minska 
självmord.  

– Vi kollade runt lite och det finns ju myck-
et bra i vår svenska musikskatt men Brinner i 
bröstet är en riktig hitlåt och har en bra me-
lodi, därför valde vi den, säger David.  

2005 bildades ColdTears och bestod av fem 
killar ute på ön Åstol, där de vuxit upp omgiv-
na med musik men lite annan stil än hårdrock 
som blev deras grej. 

– Min pappa spelar elgitarr och riktigt bra, 
han är medlem i Åstolpojkarna som är ett väl-
digt populärt band bland den äldre generatio-
nen, säger David.

Men det var Davids äldre bröder som lärde 
honom allt om hårdrock och metal. 

– Jag har lyssnat på hårdrock sen jag var 
barn. KISS och Ozzy har funnits med sen jag 
föddes.

Att vara från Åstol är speciellt, tycker David 
som försöker vara där så mycket som möjligt 
på somrarna. Hans föräldrar, farmor och en av 
hans fyra bröder bor kvar på ön, de andra brö-
derna har också flyttat. 

– När vi repade med bandet så höll vi till i 
en klubbstuga mitt ute på en fotbollsplan, det 
hördes säkert en del och vi övade också mycket 
i mina föräldrars källare, men då fick de nog 
fly huset, säger han. 

Lunden har han bott i av och till sen han var 
20 och ser det som hemma. 

Bandets namn var det sångaren i bandet 
Gustav Alander som hittade på. 

– Han föreslog ColdTears och vi andra gil-

lade det, säger David. Så enkelt var det. Någon 
medveten koppling till Coldplay finns inte, 
om någon skulle tro det. 

Bandets första livespelning 2009 lyckades de 
få på Hultsfredsfestivalen, som dessutom var 
en av de sista i sitt slag. Sedan har de varit en 
sväng i Mexiko 2013 där de gjorde flera spel-
ningar. Det var någon sorts kulturutbyte som 
Västra Götalandsregionen skickade iväg dem 
på. 

– Det var vi, en magdansös och en dragspe-
lare som åkte till Mexiko och fick möjlighet att 
spela och framträda där. Våra spelningar var 

väldigt uppskattade, de gillar vår typ av musik 
där, säger David. 

Senaste framträdandet var på Sweden Rock 
Festival 2018, sedan har det stått still på spel-
fronten och bandet har fokuserat på att skriva 
ny musik. Det är David som komponerar 
musiken och sångaren Gustav som skriver tex-
terna till den. 

– Ofta gör jag ett komp och sedan sätter jag 
en melodi till det, enkelt och lättförståeligt. 
Senare kan jag stå i duschen och höra i mitt 
huvud vad som är fel och måste ändras, säger 
David. 

Han gör allt jobb med musiken hemma i 
sin lägenhet i Lunden och grannarna har inte 
klagat nämnvärt. 

– Det bankades en del i väggen förr, men 
nu är jag ganska hänsynsfull. Spelar aldrig efter 
22, säger David. 

Skriksång och trummor spelas inte in i lä-
genheten av hänsyn till grannarna, men övrig 
musik spelas in där. Genom åren har bandet 
samarbetat med flera gästartister som har bi-
dragit med musik, sång och texter till många 
låtar. Alla artisterna är stora idoler och före-
bilder för David och bland annat en av hans 
största idoler som varit gitarrist i KISS, har 
medverkat med gitarrspel på en av ColdTears 
låtar. Peter Dolving från The Haunted och gi-
tarristen Anders Björler från The Haunted och 
At The Gates har också gjort gästsamarbeten 
med ColdTears, med såväl text som musik. 
Framöver ska de bland annat gästas med sång 
av Martin Westerstrand från Göteborgsbandet 
Lillasyster. 

Bandets konstellation har ändrats sedan de 
startade och har gått från fem till nu endast tre 
medlemmar. David på gitarr, Gustav på sång 
och Davids bror Joseph Johansson på gitarr 
som är det senaste förvärvet. 

– I flera år har jag tjatat på att Joseph ska 
vara med och nu äntligen blev det så. Men vi 
ska egentligen vara fem, säger David. 

Det är svårt att hålla ihop bandet då alla bor 
på olika håll, har jobb och flera har fått barn. 
David själv blev pappa för ett år sen, sångaren 
Gustav ska för tredje gången bli pappa härnäst 
och Joseph har två barn. David är arbetssö-
kande men vill helst jobba med musik, kanske 
med låtskriveri inom andra genrer. Han var ut-
tagen för att gå på låtskrivarskola hos Anders 
Bagge, men tackade nej. 

– De ville gärna ha dit mig och tyckte att 
min bakgrund inom metalgenren var nånting 
som de behövde, men det var en för stor sats-
ning ekonomiskt och dessutom vill jag inte bo 
i Stockholm, säger David. 

ColdTears musik finns på Spotify och andra 
streamingtjänster. Mer info finns på ColdTe-
ars.se, wikipedia samt Facebook/ColdTears. 

 
Jennifer Hajdic

”Det var vi, en magdansös och en
dragspelare som åkte till Mexiko”

LUNDENBANDET ColdTears, från vänster, Joseph Johansson, Gustav Alander och David 
Johansson.  FOTO: MERCEDES LinDMAn

Lundenbandet ColdTears hoppas få samla på sig nya musikaliska minnen



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
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Morsdag,
studenter

och midsommar
- I Olskroken hittar

ni allt för
vårens alla
högtider!



 Örgryte&HärlandaPosten	 NR	5	•	maj	202118

PASSAS 
FOTBOLL-
EN TILL

LÅNG PÅ 
ÖLAND

I TRADI-
TIONELL 
MURNING

FRANSKA 
PANN-
KAKOR

SPORTS-
LIGT                
MÖTE

BRINNER 
UTAN SOT

HAND-
RÖRELSE

DRACK 
HASTIGT

KAN MAN 
FRAM         

OCH UPP

MÄSS-
SKJORTA

BUBBLAR                 
I              

VATTEN

ENGELSK 
HERRE          

DELA ETT 
ORD I TVÅ

HJÄLPER 
VID HALKA

ÅKER 
ARTIST       

PÅ

LEVER 
MEDEL-
LÖS I

FÖR-
MEDLAR 
VAROR

LAGLOTT 
VANLIG 

BÄRBUSKE
TIGGER

ÄTER MAN 
INTE 

POTATIS

LIGATUR I 
SPANSKA 

ALFABETET 
KÄBBEL

ÄDEL-                 
GAS

VISAR 
TAPPER

FLICKA OCH 
KEMISKT 

ÄMNE

MÄRKS 
EKOLO-

GISKT MED

VÄLJER 
BRUKAR 

TAKFÄRG

DJURFOT 
SOM VÅR-
BLOMMA

HAR 
GRENAR 
SKRIKA

KRYDDAR 
AUGUSTI-
FÅNGST

SÅ              
KALLAD

I MÖRKRET 
ÄR ALLA 

GRÅ

ÄR POTATIS 
FRÅN                     

GRANN-
GÅRDEN

FIRMA

WHISKY-
MÄRKE         

GER FÅR

FLYTTAR 
OFTA                   
HAR                  

LÅGT PH

VILL 
HOPPARE 

ÖVER

NORMALT 
MELLAN 

TVÅ TONER

BENDEL 
ELLER           
NÄT

GIFT MED 
MÄRTHA 
LOUISE

SMUTS

VARA GLAD 
UT-

PUMPADE
TJUVA

SKRÄPET  
ÄNGLAR-

NAS STAD

SÅLDE                
UT

TAR DIG 
RUNT I 
STAN

ÄR  BÅDE 
AMAZONFLODEN OCH 

KONGOFLODEN

DRAS  KANSKE                
EFTER  EN                     

MASSEY FERGUSON

HETER 
MÅNGA 
RYSKA 

KVINNOR I 
FÖRNAMN

BÖR DEN 
SOM                   
HAR        

MYCKET 
VARA

ÄR LINGON SOM 
NÄSTAN ÄR SYLT

uf
fe
s

ko
rs
or
d

.s
e

TRISSLOTTER
i POTTEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 10 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 Björn Nilsson på Sulitelmagatan 
4D i Göteborg 
4 Ingrid Sahlin på Lundgrensgata 8 
i Göteborg
4 Bengt Olausson på Kransen 2A 
i Göteborg

LÅNGTIDS-
VERKANDE 
GÖDNING

K
ÖNSKVÄRD I 
FORSMARK 
SPLIRRANS

Ä
AVSEDD 

FÖR                     
SVAR

KAN TÅ 
VARA

B E N M J Ö L
OSTENS      

ÄR             
HÅRDA

RÖRELSE-
OMFÅNG D Y N A M I K
PLOCKAR 
KÖRKARL 

FRAM
J SÄLJER 

BILLIGT A
SAKNAR 
JÄMN-           
VIKT

SNO                
INGET T A

S E L D O N E N
RUND-    
HULT R Å

NAMN             
SOM              
REDE

B O T
FÖRE EU 

TUNT 
BLODKÄRL

E G
FINNS I 

SAGAN OM 
RINGEN

A L V E

K A P I L L Ä R OFTA GOD    
I SAGAN

SOM EN 
DINOSAUR T

TAL                       
INTE SÅ 

DUMT
J

OPLANE-
RAT OCH 
SPONTAN

T

EFTER    
PRIS 

VÄLFYLLD
K R KRAFT-

ENHET A
ÄR 

KORREKT 
LEVERNE

L TABU             
ÄGER F Ö R B U D DEN DU 

ÄGER O

S T I N N
UTAN 

SINNES-
NÄRVARO

H E D E R L I G T
TERRO-

RISERAR I S
ABRAHAMS 

HUSTRU 
ROLLS 
ROYCE

S A R A
DE KÖPER  
SKRÄD-
DERI IN

L PÅ                  
KROK A G N

RÖR FÖR 
INJEK-    
TION

V

H O V R E P O R T E R TA EN 
PAUS R

GRANSKAR 
POLITIKER 

OCKSÅ
K U

INTER-
VJUAR PÅ 
SLOTTET

N A R R A S LÅTA SOM 
EN VARG Y L A

SKÅDE-
SPELANDE 
LADD PÅ                  

40-TALET
A L A N

SMÅ-
LURAS

BRINNER 
PÅ LJUS R

STÅR 
FRAMFÖR 

VERB I 
GRUNDFOR

M

A T T SVAR PÅ 
GÅTA G I S S N I N G

UTSKOTT 
LYFTER 
BEHAG

V U
LOKALT 

MÅL 
TURKU

D I A L E K T
 SKOTTSK 

STOR Ö                             
HÅN

S K Y E

B E H Å PARTI                          
I DRINK S D ROBUST 

SYMBOL R A S F A L T
ANGER 
VOLYM                                  

GÖRS PÅ 
FÄBOD

K U B I K E N
KROPPS-
STÄLL- 
NING

P O S E

M E S O S T
MATERIAL 

FÖR  GÄRDS-
GÅRDSSTÖR

K A F F E T Å R ?

PLOCKAS FRAM                      
MED JULPYNTET

SJÄLVBIO-
GRAFISK 

ROMAN AV 
IVAR LO-
JOHANS-

SON uf
fe
s

ko
rs
or
d

.s
e

Kaggeledstorget 3  • 0709 - 94 33 89

För dig
som vill ha

kvalitet
Torpa Sol

Sola inFör Sommaren – vi har
det SäkraSte och bäSta För er!

Torpa Sol
droP in!
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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.

Missa inte Mors dag 30 maj!

HJÄLP OSS ATT FORTSÄTTA
STÖTTA VÅRA BARNS FRAMTID

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

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

Kort hår 200:- Ord.pris 280:-

Mellanlångt hår 240:- Ord.pris 340:-

Långt hår 270:- Ord.pris 380:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 21 juni 2021

Vi använder ansiktsmask och 
tar bara in en kund i taget

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

Vi söker 
pensionärer 

som vill jobba
med oss!

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

Boka trädgårds-
abonnemang inför

säsongen!
GRÄSKLIPPNING • HÄCKKLIPPNING

OGRÄSRENSNING • PLANTERING, BEVATTNING
BESKÄRNING AV TRÄD & BUSKAR

ALTANRENGÖRING & MYCKET MER
VI FIXAR DET MESTA!
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Den svenska bostadsmarknaden är 
fortsatt glödhet och villorna stiger med 
närmare 20 procent i årstakt. Riksbanken 
möjliggör prisrusningen med fortsatt 
nollränta men varnar samtidigt för att 
utvecklingen är ohållbar.

Den som äger sin bostad kan glädjas 
åt stora värdeökningar men behöver 
samtidigt vara medveten om att varken 
dagens räntor eller prisutveckling lär 
vara för evigt.

När Riksbanken den 27 april med-
delade sitt räntebesked var bud-
skapet att reporäntan kommer att 

ligga kvar på 0 procent åtminstone till 2024. 
Visserligen menar Riksbanken att svensk 
ekonomi utvecklats förhållandevis bra under 
pandemin men konstaterar samtidigt att faran 
inte är över och att inflationen är fortsatt låg. 
Det gör att stimulansen av ekonomin behöver 
fortsätta ett bra tag till och därmed blir 
räntan kvar på noll. Men när det i slutet av 
presskonferensen drog ihop sig till frågestund 
handlade frågor varken om konjunkturläget 
eller inflationen, utan om bostadsmarknaden.

Bakgrunden är att bostadspriserna det 
senaste året stigit i rekordfart. Allra snabbast 
har det gått på villamarknaden där priserna 
stigit med närmare 20 procent på ett år. Och 
när bostadspriserna skjuter i höjden stiger 
även bostadslånen och hushållens skuldsätt-

ning, något som inte minst Riksbanken 
ofta varnat för. Men varför stiger priserna så 
mycket just nu? Tre orsaker som nästan 
alltid nämns är:

H 1) Det låga 
bostadsutbudet 
(för att det 
både byggs 
och flyttas 
för lite) i 
förhål-
lande till 
den stora 
efterfrå-
gan.
H 2) De 
speciella 
förhål-
landen som 
råder under 
pandemin med 
mycket jobb och 
semestrar hemma, vilket 
lett till behov av större boyta.
H 3) Den låga räntan som gör att 
hushållen kan ta allt större lån utan att det 
egentligen märks så mycket i plånboken.

Och det är just den tredje 
punkten, betydelsen av den 
låga räntan, som många jour-
nalister på frågestunden fun-

derade över. Riksbanken hade i sin rapport 
ett helt avsnitt om just problemen med de 

snabbt stigande priserna och skulderna 
på bostadsmarknaden. Så hur 

går det ihop med att 
samtidigt utlova fort-

satt nollränta och 
till och med 

hålla dörren 
på glänt för 
en återgång 
till minus-
ränta?

Då 
blir väl 
proble-
men ännu 

större? 
Frågan ställ-

des i många 
varianter och 

budskapet från 
Riksbanken var 

att dess uppgift är att 
stötta ekonomin och få upp 

inflationen till målet på två procent. 
Det gör man (bl.a.) genom att hålla räntan 
låg och om det också bidrar till stigande 

bostadspriser så är 
det bekymmersamt 
men inte Riksbankens 
problem.

Det får hanteras av 

andra myndigheter, av politikerna och inte 
minst av hushållen själva som måste inse att 
räntorna en dag kommer att höjas och att 
lånen då blir dyrare.

Och faktum är att de flesta hushåll och 
bolånetagare verkar ha just den koll som 
Riksbankens efterlyser.

När vi på SEB i enkäter frågar svenska 
hushåll vad de tror om framtidens räntor 
svarar en majoritet av de som har en uppfatt-
ning, att bolåneräntan om 5-10 år kommer 
att vara 4 procent eller högre. Och de allra 
flesta förbereder sig också genom att antingen 
amortera (22 procent), spara (14 procent) 
eller både amortera och spara (52 procent). 
Bara 12 procent av de tillfrågade säger att de 
varken sparar eller amorterar.

En viktig fråga är förstås om de som för-
bereder sig gör det i tillräcklig utsträckning. 
Med dagens bostadspriser tas det stora lån 
som kommer att finnas kvar i decennier. Om 
räntan på dessa lån dubblas eller tredubblas 
på några års sikt får det stora konsekvenser 
för låntagarnas privatekonomi. Det är därför 
bra och viktigt att så många som möjligt 
använder dagens låga ränteläge just till att 
genom sparande och amorteringar stärka sin 
privatekonomi. Det är svårt att veta hur po-
litiker och myndigheter kommer att hantera 
bostadsmarknaden framöver men vårt eget 
beteende kan vi styra. Det räcker långt.

EKONOMISKT

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte

 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!

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

Riksbanken eldar på het bostadsmarknad
- men varnar samtidigt för konsekvenserna



björkekärrs församling, sörensens gata 1 

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

örgryte församling, herrgårdsgatan 2

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

Kan vi mötas igen?
vi hoppas att snart kunna samlas till 
gudstjänst på plats
Tills dess kan du på vår hemsida hitta vilka 
gudstjänster i pastoratet som sänds digitalt och 
vilka man kan besöka på plats och i de fall det 
behövs boka plats på.

onsdagsgemenskap utomhus 
Välkommen till Härlanda kyrkplan för utomhus-
gemenskap med lättare aktivitet, kaffe/te och 
kaka samt avslutande andakt. Onsdagar kl 13.00 i 
maj och juni. Om vi blir många så delar vi upp oss i 
grupper.

rytmiksläpp 27/5 kl 12 
Härlanda och Sankt Pauli församlingar släpper 
platserna till höstens rytmikgrupper för barn 0-3 
år på webben.

vill du göra en insats som läxhjälp?
Örgryte församling har ett volontärarbete 
tillsammans med Bergsjöns församling. Nu söker 
vi dig som vill göra en insats som läxhjälp digitalt. 
Läs mer om detta på webben under Örgryte 
församling!

Kristen djupmeditation
Är du nyfiken på kristen djupmeditation? På 
webben finns filmer med introduktion och 
meditationspass att göra hemma. 
www.svenskakyrkan.se/orgryte/meditation 

Gudstjänst, stillhet & bön  
Du hittar öppettider, gudstjänsttider och digitala 
sändningar under Kyrkfönstret här i tidningen. Vi 
står i en brytpunkt vad gäller restriktioner.

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

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

Konfirmand 2021/2022
Nu har en inbjudan skickats till dig som är 
vårdnadshavare till ungdom född 2007 och medlem 
i Svenska kyrkan. Här kan ni tillsammans få en 
överblick över nästa års konfirmandalternativ. 
Anmälan är öppen! Vissa grupper har ett begränsat 
antal platser så vänta inte för länge med anmälan!

” I denna ljuva sommartid
gå ut min själ och gläd dig vid
den store gudens gåvor.
sv psalm 200:1
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         Annonsera i

SÅ HäR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, c/o Vibergs Foto.
Att. Annons, Olskrokstorget 6, 416 66 Göteborg. Du kan också lämna in den i vår låda hos Vibergs Foto på Olskrokstorget.
OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och frankerat kuvert.

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

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

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

!

FAMILJ
o Uppvaktning 

undanbedes 0:–
o Grattis 

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

(endast text) 0:–

o Vigsel + foto 0:–
o Födda 

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

o Tack 0:–
o Månadens Ros 0:–

ruBrikANNONSEr
Privatannonser

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

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

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

Företag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAR VäNLIG TEXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

Salong Glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Nu är det inte långt kvar 
innan värmen kommer, och 

det blir dags att visa upp 
sina  fötter i sandaler och på 
stranden. Boka in en tid för 

service av en fotbehandling!
Välkommen!

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

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

Alexandra: 

Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr, eller gåva.

Pg 90 15 04-1

Små vänner 
behöver vuxna

kamrater.

Jag riktigt längtade efter våren i år. 
Äntligen fick jag påta i jorden och se det 
växa. Jag längtade dock inte lika mycket 
efter att behöva rensa bort all kirskål och 
alla maskrosor som för varje år tycks öka 
i mängd.

När jag nu som bäst höll på att 
rensa drog jag mig till en del 
av tomten som sällan får min 

omtanke. Här växte kirskålen vilt, mask-
rosorna sprängde mellan stenarna och den 
gröna slemmiga mossan och algerna täckte 
stenar och trappsteg. Källaringången är sällan 
använd och lätt bortglömd.

Medan jag drog i ogräset och borstade 
stenarna slog det mig plötsligt att det ofta är 
så med oss också. Har inte också vi områden 
i vår personliga utveckling som vi tenderar att 
försumma? Ofta är det områden som varken 
vi eller vår omgivning lägger så värst mycket 
märke till och därför glömmer vi lätt bort 
dem.

Eftersom personlig utveckling ligger mig 
nära om hjärtat inser jag att en försummelse 
av även de mest undangömda skrymslena 
av vår person med tiden kan påverka oss på 
djupet. Liksom maskrosorna vidgade stensätt-
ningen och algerna gjorde stenarna hala och 
på sikt farliga, så kan försummade personlig-
hetsdrag bli rent av skadliga för oss.

Kanske bara du är medveten om hur 
upprörd du blir i trafiken. Eller kanske bara 
du vet om de små vita 
lögner du far med. Men på 
sikt kan irritation i trafiken 
leda till allmän irritation på 
omgivningen i stort, och de 

små lögnerna kan växa sig så stora att det blir 
svårt att skilja mellan vad som är sant och vad 
som är lögn, för att inte tala om vad det gör 
med människors tillit till dig. 

Att ta en tur i sitt inres trädgård kan vara 
en berikande upplevelse. Och kom ihåg, det 

är inte bara ogräset som 
växer, utan en del perenner 
(läs egenskaper och färdig-
heter vi kanske länge jobbat 
på) kan ha etablerat sig och 

blivit lummiga och starka.
Jag tycker om att likna min personliga 

tillväxt med tillväxten i min trädgård. Det blir 
lättare att se på mina egenskaper på ett sakligt 
sätt, och inte ta så illa vid mig när viss tillväxt 
tar tid. Precis som jag ibland ganska brutalt 
ansar, rycker, gräver upp och planterar om, 
kan jag se att jag på samma sätt kan beskära, 
rycka upp och plantera om egenskaperna. 
Vissa kanske blivit alldeles för vildvuxna och 
behöver skolas lite, andra har kanske blivit 
försummade och behöver vårdas och skyddas. 
Med planering, rätt verktyg, mycket tålamod 
och omtanke så kan även den mest försum-
made del av min trädgård, både den som 
omger mitt hus och den som finns inom mig, 
växa till en riktig oas.

Bra verktyg att ta till vid inre ansning:
Stilla reflektion: Koppla bort dig från tele-

fon och yttre påverkan och gå in i dig själv. 
Vad får du för tankar? Idéer? Vad vill ditt inre 
kommunicera till dig?

Skriv dagbok: Att skriva ner tankar och 
funderingar, snarare än vad som händer i livet 
hjälper dig att få självkännedom. Om du gör 
dagboksskrivandet till en vana upptäcker du 
snart mönster. 

Ta en sak i sänder: Ger du dig på hela 
”trädgården” på en gång riskerar du att inget 
blir helt färdigt. Tar du däremot en sak i 
sänder, t.ex. din attityd, systematiskt och med 
en tydlig plan, ser du framgång och resultat 
mycket fortare. Ibland är en finjustering allt 
som behövs för att storartade saker ska kunna 
hända i livet. Men om du tar på dig för 
mycket på en gång kan den här enkla juste-
ringen tappas bort i skuggan av allt annat.

Allt gott.

Ditt inres trädgård

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank
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Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

GRATIS
UNDERSÖKNING!

Ev. ATB dras vid undersökning

www.primartandvarden.se

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

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE
399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher

Kan finansieras med ATB

Gäller endast nya patienter

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

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

Italiensk smörgåstårtaItaliensk smörgåstårtaItaliensk smörgåstårtaItaliensk smörgåstårta
Endast 295:-6-bitars

Erbj. gäller t.o.m. 6 juni 2021

Lufttorkad skinka, melon, räkor, parmesan, brieost.
Fylld med västkustsallad och mimosasallad.

Här
fi nns
gott

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

ALLTID BILLIGT
– ALLTID BRA

Salong Nicole Hon
& Han

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

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.

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

Club Singelton

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

Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se

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

4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor.

Info Erik Jones 0704-78 50 36

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR
4 Kontakta dina vänner  och gå spela boule 

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

SPF Seniorerna Örgryte

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

MIK-Knuten

Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4

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

Örgryte-Härlandas Träffpunkter

Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!

4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

OBS! På gund av coronapandemin är
programmen osäkra – kolla gärna först!



Audi Q4 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 17,8 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Business by Audi från ca 542.100 kr*. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som 
körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Business lease: Förmånsvärde är beräknat på 50% skatt samt enligt skattereglerna 1 april 2021. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida 
www.skv.se. Business Lease: Audi Företags leasing 36 mån (exkl moms), 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2021). Service och försäkring ingår. Uppläggnings- och 
administrationsavgift tillkommer. Övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett, se även transportstyrelsen.
se. Fullständiga villkor på businesslease.audi.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Garanterat lägstapris hos 
auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma). Audi Privatleasing: 36 mån 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2021). Service ingår. 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. 
Fullständiga villkor på privatleasing.audi.se. 

Business lease från ca:  

4.895 kr/mån 
Förmånsvärde från ca 2.601 kr/mån

Privatleasing från:  

5.245 kr/mån 
Pris från ca 564.700kr

Helt ny, helt eldriven.
Audi Q4 e-tron.
Den fjärde elbilen från Audi är här – med sportig design och mängder av 
infotainment . Det stora batteriet ger en räckvidd på upp till 51 mil enligt 
WLTP och kan laddas snabbt och effektivt med 125 kW. Storleks mässigt är 
Q4 e-tron betydligt rymligare än den kanske ser ut tack vare elbilens nya, 
smarta plattform. Är du bland de första som beställer en Audi Q4 e-tron 
sker de första leveranserna redan till sommaren!

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

Välkommen till 
Möller Bil Göteborg.


