
Glasögon & Linser
https://optikercarlberg.se
goran@optikercarlberg.se
031 - 25 42 45

STYLE: SOUTH SWELL

PolarizedPlus2® Sunglasses
CO LO U R . C L A R I T Y.  D E TA I L .

The view’s  
better from here.

SKÖN SOMMAR!  
Vi kommer ha semesterstängt
vecka 29-30 och passar på att
önska er alla en riktigt fi n sommar!

Apoteksgruppen  |  Munkebäcks torg  |  Tel. 031-19 24 70

Mån-Fre kl. 08-19  •  Lör kl. 10-14 • Sön kl. 11-15 • apoteksgruppen.se

25%
vid köp av 2

Erbj. gäller Eucerin
Kroppsvård och Sol.
Rek. pris 34:90–249:00
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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 •

St. Sigfridsgatan 146  |  Tel. 031-401 045  |  www.pepparkaksbageriet.se

Jul i juli – vi tar emot bokningar från vecka 30!

BOKA ENKELT
GENOM VÅR HEMSIDA

FR.O.M. MÅNDAG 26:E JULI!

VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT GLAD SOMMAR!

Spana in vår Instagram
och håll dig uppdaterad.

Pepparkaksbageriet har stängt vecka 28 till och med vecka 31.
Öppet åter måndag 9:e augusti (vecka 32).

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!
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HOS OSS ERBJUDS DU
EN MODERN OCH TRYGG
TANDVÅRDSUPPLEVELSE

Öppet hela
sommaren
vardagar
kl. 8-16

Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd.
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Örgryte&Härlanda
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TRÄNA PÅ EN 
VALFRI KLUBB
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ERBJUDANDE 
JUST NU!
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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

Hon kombinerar sin hobby att måla vackra 
tavlor med att stötta Barncancerfonden, en 
organisation som betyder mycket för henne. 
Nu har Örgrytebon Malin Tejler samlat in 
över 10 000 kronor genom sitt konstprojekt 
The Art of Charity. 

– Framför allt grundar det sig i att vi har erfaren-
het av barncancer i familjen eftersom min lille-
bror var sjuk i leukemi när han var liten. Han blev 
friskförklarad till slut och det finns ingenting som 
vi i familjen är så tacksamma över som det, därför 
vill jag gärna vara med och bidra till Barncancer-
fonden som är en så otroligt viktig organisation, 
säger Malin Tejler. 

För ungefär ett år sedan startade hon projektet 
The Art of Charity, som går ut på att hon målar 
tavlor som hon sedan säljer och donerar hälften av 
intäkterna till Barncancerfonden. 

– Att måla är ju ett intresse jag har som jag kan 
kombinera med välgörenheten, sen att det finns 
någon som faktiskt vill ha mina målningar gör att 
det fyller ännu fler syften. Men det huvudsakliga 
är att samla in pengar, säger Malin. 

Hon arbetar annars heltid på Stadsbyggnads-
kontoret med tillsyn och som koordinator. Nu 
studerar hon dessutom en kurs på universitetet i 
arabiska, så hennes intressen är många. 

– Jag har målat mycket när jag var yngre och 
sen har det legat nere litegrann, men så tog jag 
upp det lite mer för några år sen. Jag har nog ald-
rig sett framför mig att det skulle vara en heltids-
sysselsättning men jag vill göra det så mycket jag 
kan, säger Malin. 

När hon hade kommit igång med måleriet se-

dan kanske ett halvår så fick hon idén att starta 
The Art of Charity. Det var en idé som kom plöts-
ligt och lika snabbt kom hon på namnet på sin 
verksamhet. Responsen har varit god och hon har 
redan samlat in 10 000 kronor till Barncancerfon-
den, genom sin försäljning. Hon målar mestadels 
i akvarell och ofta små motiv som är i blickfånget. 
Färgerna är ljusa och glada och mycket vitt domi-
nerar i många av hennes målningar. 

– Jag vill att det ska vara glädjefyllda och hopp-
fulla målningar, som huvudsakligen speglar något 
positivt, säger Malin. 

Hon målar allt inom spektra detaljer, som balle-
rinaskor, parfymflaskor, blommor och djur. Hon 
använder orden vackert, glatt eller gulligt som 
gemensam stil. På senare tid har hon även börjat 
måla i akryl och ser då möjligheter att måla större 
tavlor och andra typer av motiv. De färdiga tavlor 
hon säljer är samlade i tre kollektioner med olika 
teman. Den första kollektionen heter La première 
och består av 21 målningar med motiv som par-
fymflaskor och påsar med blommor, 21 är också 
Malins lyckotal. The Importance of Light är en 
kollektion med motiv som blommor och läskande 
kaffekoppar och Tomtom and his friends är en 
samling gulliga djur som panda, koala, giraff och 
kanin. 

– Jag tänkte att det är fint att samla målning-
arna i ett sammanhang så att de som är i de olika 
kollektionerna hänger ihop litegrann. 

Malin både säljer från sina färdiga kollektioner 
och målar tavlor på beställning. Hon är villig att 
måla det mesta som kunderna önskar men inom 
ramarna för hennes stil och det hoppfulla och 

glädjefyllda uttrycket. Inspirationen får hon från 
olika håll som andras konstverk på Instagram och 
sitt intresse för blommor som hon alltid haft ge-
nom sin pappa som arbetar med växter, hon själv 
har mycket växter och blommor i sitt hem. 

– Det är ganska utvecklande att hålla på med 
konst, man bestämmer sig inte exakt vad man vill 
göra och sedan gör man det utan det blir ju allt 
eftersom. Nu har jag precis börjat med akrylmål-
ning också, som jag höll på med när jag var yngre 
men inte gjort på många år och då kan det ta lite 
olika vägar beroende på vad man själv tycker är 
intressant och vad man blir nöjd med, säger Ma-
lin. 

När hon målar sitter hon oftast vid sitt mat-
salsbord hemma i Örgryte-Torp. En stadsdel som 
hon känner väl sedan sin uppväxt i Falkenberg, 
med farföräldrar som bodde i Örgryte. Malin och 
hennes fyra syskon var ofta där och har alltid känt 
en stark anknytning dit. Nu bor hon och delar av 
familjen i Örgryte. 

– Nästan varje dag tänker jag att jag nog inte 
kunde bo bättre än vad jag gör. Kombinationen 
nära till stan och närheten till naturen är fantas-
tisk och området jag bor i är väldigt trevligt och 
mysigt med en blandning av barnfamiljer och 
både yngre och äldre. Jag tycker det är en väldigt 
fin stadsdel. 

The Art of Charity hittar du på nätet thear-
tofcharity.se och på instagram @theartofcharity. 
Där kan man köpa från kollektionerna eller kon-
takta Malin för att beställa en tavla utifrån egna 
önskemål. 

Jennifer Hajdic

stÖttAr BArNCANCerFoNdeN. Malin Tejler med några tavlor som blivit resultatet av hennes engagemang i projektet Tha Art of Charity.
 Foto: William tejler

Malins konstprojekt har samlat in över
10 000 kronor till Barncancerfonden
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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)

Sommarblommor

Fr. 30:-/st
Blanda 4 för 100:-

Vår Sommarrea
Börjar V. 27

– då vi stänger för semester den 17/7
Vi är tillbaka igen onsdag 11/8

Vi önskar er alla
en härlig sommar!

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

Varmt välkommen att ringa för privat visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39.

Rymlig tvåfamiljsvilla vid Delsjöreservatet i Örgryte
Hemstigen 6   Örgryte   Skår   10 rok   276+75 kvm   Tomt 656.7 kvm   13.500.000 kr/bud

På en lugn återvändsgata i Skår, granne med Delsjöreservatet ligger denna rymliga tvåfamiljsvilla i funkisstil från 1934 med många möjligheter 
för en köpare. Total boarea är 276 kvm. Huset är beläget på en friköpt tomt och har en fin trädgård med uteplats med kvällssol. 

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

REASTART
21 juni – upp till

70%
RABATT

på kompletta
glasögon!

25%
RABATT

på solglasögon!

21 juni – upp till

SYN-
UNDERSÖKNING

ENDAST

299:-
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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

Vem tror Du läser denna upplaga av 
ÖHP? Jo, det är JU NI!

Det skall byggas ett fjärde Hotel Gothia vid 
Korsvägen. Hotell nummer fyra skall naturligt-
vis döpas till FYR-tornet.

HHH

Om Bromma Flygplats ska stängas och det 
blir villor och lägenheter i stället då blir det väl 
bostäder i flera plan!

HHH

Sommaraktiviteter: Ska Du med och paddla?
– No, I CAN NOT!
– Ska Du med och fiska?
– Nej, jag tål inte drag!
– Min treårige son kan väl få följa med, han 

brukar få NAPP!
HHH

Jag besökte hudkliniken på Sahlgrenska 
häromdagen för en undersökning och konsta-
terade: Här måste man verkligen HÅLLA SEJ 
I SKINNET!

HHH

Två aktuella jubiléer i BORGELIG miljö:
4:e juni GÖTE BORG – 400 år.
6:e juni  BJÖRN BORG – 65 år.

HHH

Ishockey-VM:s facit: Danmark vann mot Sve-
rige. Danmark var PÅ ISEN medan Sverige var 
UNDER ISEN!

HHH

Översta våningen på Karlatornet är en boyta 
på 385 kvm. Priset 64 miljoner kronor. På 
taket finns en bastu och swimmingpool.Men 
jag är inte avundsjuk. Jag bor i en enrummare i 
Bö. Jag har DAMM i sovrummet.

HHH

Inför sommaren: Vad lär man sej i simskolan?
– Att tala flytande!

HHH

– Vad är Ditt SEMESTERMÅL i sommar?
– Jo, att SE MEST ÄR MITT MÅL i sommar!

HHH

– Tror Du att det blir många röda kort under 
Fotbolls-EM?

– Jag vet inte, det får domarna UTVISA!
HHH

Två glassförsäljare möttes på gatan: 
– Har inte vi mötts förr?
– Jovisst, vi var ju GLASS-KAMRATER!

HHH

– Det var många skrikiga måsar på gräsmat-
tan i går kväll. Jag öppnade fönstret och bad 
dom HÅLLA TRUTEN!

HHH

Jag gick in på Systembolaget och frågade 
personalen: Har Ni ÖL PÅ LAGER?

HHH

Sommarlunch: Får jag bjuda på THAI-mat?
– Ja tack, det var bra TAJMAT!
Efter lunchen konstaterade jag att jag är 

178 cm lång. Jag blev nämligen MÄTT!
HHH

– Nu har jag varit riktigt LUSTI,
vi hoppar över juli och möts i AUGUSTI,
och kära läsare, om solen blir för stark 

anställ en detektiv som skuggar Er, men
undvik ett hörn ty där är det 90 grader. Och 

bada försiktigt och njut av 
KAFFE med DOPP!

En tidig onsdagsmorgon i början på juni 
och det känns som sommaren äntligen är 
på väg.

Vi tar i ytterdörren och kan konstatera 
att trots den tidiga morgonen så sprudlar 
det av liv på klubben som har öppet 365 
dagar om året.

För er som inte redan vet så driver GLTK en 
anläggning med 15 tennisbanor och 7 pa-
delbanor på Töpelsgatan 7. Dessutom sköter 
klubben även om Mossen tennisbanor och 
Majvallens tennisbana.

Klubben som bildades år 1900 började att 
etablera sig vid Lilla Torp 1967. Man startade 
med att bygga två utomhusbanor. Flytten från 
banorna vid Svenska Mässan hade därmed 
startat. 1968 byggs fyra utomhusbanor och två 
plasttält monteras över banorna för att kunna 
spela året runt.  I juni 1970 slås den sista ten-
nisbollen i Mässhallarna och all verksamhet 
koncentreras till anläggningen vid Lilla Torp. 
Genom att TV2 skulle starta sin verksamhet 
i Göteborg 1969 fanns behov av ett TV-hus 
utmed Delsjövägen. Innan detta stora och 
omfattande projekt blev verklighet byggdes en 
mindre byggnad vid Lilla Torp som skulle tjä-
na Sveriges Television från 1969 fram till 1971 
för att därefter omvandlas till tennishall och 
permanenta tennisbanor för klubben. Från 
detta tidiga 70-tal har klubben stadigt växt i 
omfattning till var den är idag.

klubben har i dagsläget cirka 2.100 medlem-
mar vilket gör den till en av de största fören-
ingarna alla kategorier i Göteborg och en av de 
största tennisklubbarna i Sverige. Klubben har 
en stor ungdomsverksamhet som samlar cirka 
750 ungdomar i dagsläget och över 81 000 
bantimmar produceras i klubbens regi. Detta 
motsvarar i runda slängar 300 000 idrottstim-
mar varje år!

Ulf Börjeson, som är klubbdirektör, möter 
upp och visar oss klubbens nya satsning med 3 
splitternya padelbanor och en innergård som 
skall inbjuda till socialt umgänge på klubben. 
Konceptet har tagits fram av klubben med 
hjälp av Markus Bergerheim, Liljewalls Arki-
tekter.

För knappt tre år sedan tog klubben steget 
att bredda sitt utbud till att innefatta även 
padelverksamhet. Det har varit en formidabel 
succé i takt med den padelvåg som har sköljt 
fram över landet och därför har steget känts 
naturligt att även bygga till banor utomhus. 
Alla utomhusbanor har elljus som möjliggör 
spel även när mörkret har fallit. I samband 
med detta så färdigställer klubben även sin 
utemiljö på anläggningen och därigenom hop-
pas man, att när livet återgår och möjliggör so-
ciala kontakter, att anläggningen skall vara en 

attraktiv mötesplats under hela året. Klubben 
har byggt till stora sociala miljöer ute, där man 
kan fika och äta tillsammans i en trivsam miljö 
efter sitt träningspass eller att man avslutar 
promenaden i Delsjöns storslagna natur med 
ett besök i restaurangen.

Martin Waktel, som arbetar med padel och 
marknadsfrågor, nämner att anläggningen har 
cirka 1 200 besökare per dag i en salig bland-
ning av män och kvinnor, motionärer, elit, 
unga som gamla. Det är också en perfekt plats 
för företag att nå sin marknad via klubbens ka-
naler. Martin berättar vidare att man inte får 
glömma att klubben är en ideell förening där 
inkomna sponsorpengar satsas på att utveckla 
morgondagens spelare och skapa livslånga in-
tressen.

Sebastian Ay som driver restaurangen Court 
21 i anläggningen välkomnar klubbens nya 
satsning som innebär utökade möjligheter året 
runt.

– I sommar ska vi bland annat visa stora ten-
nistävlingar och EM matcherna i fotboll på 
storbild.

– Sedan planerar vi för barbeque-tillställ-
ningar och mycket mer under sommaren. Till 

hösten kommer vi säkert med nya koncept för 
möjligheterna är oändliga nu. Redan nu får vi 
många förfrågningar på olika typer av events 
som är perfekta att hålla i lokalerna.

Erika Ohlsson, som från och med i höst 
skall axla rollen som sportchef på klubben 
tillsammans med Klas Ivarsson, välkomnar 
padel-utebanorna som innebär att klubben nu 
har banor både inne och ute i båda sporterna. 
På padelsidan innebär detta också möjligheter 
att ta emot fler ungdomar och introducera 
dem till padel.

– vi önskar ju alltid att våra ungdomar som 
spelar hos oss till vardags även spelar både 
spontant och i grupp hos oss även på somma-
ren, samtidigt som det alltid är roligt att se nya 
ungdomar komma till oss, säger Erika.

Erika berättar vidare att klubben har plane-
rat för en späckad sommar som kommer att 
vara full av aktiviteter för både barn och vux-
na. Sommarläger/kurser och olika aktiviteter 
som man bokar per gång.

– Annars fortsätter vi att jobba med att in-
förliva padel i vårt koncept och att alla skall 
uppleva att vi följer en röd tråd i verksamheten 
vi bedriver oavsett idrott.

– Vi skall även arrangera Tennisen Dag lör-
dagen den 21 augusti mellan kl. 14.00-16.00, 
där vi öppnar dörrarna för alla. Vi hoppas på 
fullt hus denna dag då man får chansen att 
testa på att spela.

Hösten är annars mer full än vanligt då pan-
demin har inneburit att flertalet tävlingar har 
flyttats fram till hösten. Junior SM kommer 
att avgöras under höstlovet och samlar cirka 
900 ungdomar från hela landet.

Efter avslutad pratstund kryddad med väl-
smakande lunch så lämnar vi klubben där det 
ständigt händer nya saker. ÖHP

gLtk satsar vidare!

365 dAgAr oM året. 17 timmar per dygn. Nu kan man spela tennis och padel i elljus. 
 Foto: GLTK

Lounge-miljö för socialt umgänge. Foto: GLTK Populära restaurang Court 21 med fullständiga rättigheter. Foto: GLTK

Den ombyggda innergården. Perfekt för en 
sommardag. Foto: GLTK
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Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2021-08-22. För öppettider och 
information om vår hantering av Covid-19 se:  www.opt ikka l laren.se

Kvalitet och service 
tilll rätt pris

Solglasögon i din 
egen styrka på köpet!

Vi bjuder på solglasögon 
i din styrka vid köp 

av glasögon

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

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

REA märkesbågar

Kostnadsfri synundersökning! 
Vid köp av kompletta glasögon Värde 395:-

UTVALDA
MÄRKESBÅGAR

50 %

Värde upp till 

4095:-

Bertilssons Stuga
Vi stänger den 25 juni men

Tjåsken är öppen
måndag till söndag, vecka 26-27 – kl. 11-16

Vi öppnar Bertilssons Stuga igen 11 augusti kl. 11.00

Vi tackar för denna säsongen och 
önskar alla en trevlig sommar – hoppas vi ses i Tjåsken!

Somriga hälsningar
Amanda och Kajsa

Delsjökärrvägen 26, Göteborg  |  Tel: 031-98 70 74
Ordinarie öppettider Ons–Fre 11–16, Lör & Sön 11–17
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HISTORISKT

HISTORISKT
med sören skarback
– författare med
Göteborg i fokus

Ånäsvägen 21, Göteborg
www.fl eranyanseravlivet.se

Välkommen till oss
på Flera nyanser av livet!

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

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

Allt för din hälsa och välmående!

Vilken ung Örgryte-kvinna gick i London i lära hos värl-
dens mest kända sjuksköterska Florence Nightingale?

Kvinnan, tydligen tillräckligt ung att lika gärna be-
nämnas flicka, var missnöjd med nivån på utbildningen. 
Hon ansåg kursen begränsad, och förtalade den.

Detta blev givetvis känt för miss Emily Nonnen, som 
på landeriet Liseberg vid Örgrytevägen var en av Göte-
borgs kulturella huvudpersoner.

Emily skrev till Florence Nightingale och frågade hur 
det förhöll sig.

I svarsbrevet som Florence vänligt men bestämt skrev 
till Emily står det bland annat: ”Vår kurs i England för 
sjuksköterskor har endast ett mål i sikte, och det är att 

utbilda goda sjuksköterskor, ej kvinnliga halvläkare.”
Stod Florence Nightingale (1820-1910) därmed för en kon-

servativ åsikt att sköterskor är kvinnor och läkare är män?
Nej, man bör aldrig ta en lösryckt mening ur sitt samman-

hang och grunda sitt omdöme där på. Hon hade i manssam-
hället alls inget emot sin tids nya tanke att kvinnor studerade 
till läkare, men de som valde yrket sköterska hade en viktig 
uppgift och kunde med stolthet uträtta oerhört mycket redan 
inom detta.

Flitige författaren Knut Häger, docent vid Lunds univer-
sitet, har sammanfattat: ”Efter mångåriga förberedelser för 
vad hon betraktade som sitt livs kallelse, uppryckning och 
nyorganisering av den tidigare helt försummade sjukvården, 
fick Nightingale vid Krimkrigets utbrott engelska regeringens 
anmodan att leda sjuksköterskearbetet inom militärsjukvården 
och utförde från 1854 på Krim under outtröttliga ansträng-
ningar ett banbrytande arbete för de sanitära förhållandenas 
och sjukvårdens förbättring; dödlighetsprocenten vid sjukhu-
sen anses härigenom ha nedbragts från 42 till 2 procent.”

sköterskors uppgift var (och är) stor. Men då Emily Non-
nen på Liseberg mottagit brevet från Florence Nightingale 
med formuleringen ”ej kvinnliga halvläkare”, blev nästa 
kvinnliga ”kafferep” på Kålltorps herrgård inte det vanliga 
småpratet, utan det växte till nästan hetsiga meningsutbyten i 
kvinnofrågor.

Engelskfödda Emily läste upp brevet både på engelska och 
i översättning till svenska, då till exempel Kålltorps värdinna 
Maria Charlotte Virgin och den närvarande mrs. Sara Grön-

Florence Nightingales Örgryte-brev

wall från Kallebäck Nordgården inte talade engelska mer än 
för ”den lättaste allmänna konversation”.

Florence Nightingale hade i London efter hemkomsten från 
Krimkriget alltså grundat den första utbildningsanstalen för 
sjuksköterskor och var dess chef (och förblev så till 1872).

Vem var den unga Örgryte-kvinna som genomgått åtmins-
tone två terminer i London och sedan förtalade utbildnings-
nivån? En otålig, bortskämd och måhända lite egocentrisk 
societetsflicka?

Vem vet? Men har vi inte alla varit unga och trott oss veta 
bättre än de äldre? Den otåliga kvinnan är i varje fall inte 
namngiven i de skrifter, vissa dagböcker eller Emily Nonnens 
memoarer ”Systrarna på Liseberg” där en stor del bekanta 
inom Örgryte socken och Göteborgs stad beskrivs. Allt från 
societetsfester till kvickt anordnade kurser i måleri. Och per-
sonliga små samtal.

kvinnosaksfrågor? Hur kom damerna vid kaffet på 
Kålltorps herrgård in på ämnet, förutom att Emily Nonnens 
uppläsning av miss Nightingales brev liksom tangerade dem?

Jo, ämhet låg alltid nära till hands, då Charlotte Quiding 
var bland dem som infunnit sig och ofta hade nyheter utöver 
de ytligaste att förmedla.

Jag har här i krönikan många gånger genom åren berät-
tat om männen Quiding på Vidkärrs herrgård (och i någon 
mån Fräntorp). Släkten Quiding ägde Vidkärr 1806-1898 
och i motiveringen till det stavningsförvanskade gatunamnet 
Qvidingsgatan i Kålltorp framhålls förstås två av karlarna. Jo, 
det var driftiga karlar, som märktes i trakterna.

Men kvinnorna, hustrurna, döttrarna då? Knappast är 
Charlotte Quiding ett namn vi räknar med i vår stads historia. 
Men tänk er hennes berömda syster – självaste Fredrika Bre-
mer, den svenska kvinnosaksrörelsens grundare!

När Charlotte Quiding i vissa av Mary Nonnens brev kall-
las bara Charlotte, kan man åtminstone vid två passager vara 
osäker på om det är hon eller Charlotte Nonnen, en annan av 
systrarna på Liseberg som åsyftades. Dessa två tillfällen gäller 
dock ”bara” äppelsyltning och en diktuppläsning.

Emily Nonnen (1812-1905) var inom litteratur en central 
person. Den lilla paviljong där hon sommartid satt och dik-
tade och skrev står kvar i en slänt inne i nöjesparken. Vissa av 
er minns från unga år att den varit postkontor med vykort och 
Lisebergs egen stämpel. (Jo, bostadshuset, mörkt grågrönt och 
kallat Wärdshuset, står också stadigt.)

trots egna författarskapet är Emily i efterhand mer 
känd som översättare fram och tillbaka mellan svenska och 
engelska. I synnerhet för Lewis Carrols ännu älskade barnsaga 
”Alice i Underlandet” som hon översatte 1870.

Då Emily med sikte på förlagshusen i London översatte 
Fredrika Bremer till engelska gav den store Viktor Rydberg 
goda råd om vad hon som ombud för Fredrika kunde begära 
i författar- och översättar-arvode. Men, ack, utgivet i Storbri-
tannien blev det inte. Vad skulle brittiska samhället med en 
utländsk kvinnokämpes nya djärva idéer till? Det utgavs dock 
i USA, där förläggarna var hårda och gav skamligt låg royalty 
till Fredrika och Emily.

Som sig bör ligger Nonnensgatan 
och Fredrika Bremergatan någorlun-
da nära varandra, båda i stadsdelen 
Bö men på varsin sida Delsjövägen.

Inspirerad av Bremer lät Sophie Sager från mitten av 
1800-talet höra talas om sig, i synnerhet som hon som 
23-åring i manssamhället 1848 hade lyckats föra sin egen 
talan och vinna i domstol mot en karl som misshandlat och 
försökt att våldta henne. Domen var sensationell.

Men detta skedde i Stockholm, så vad har hon med våra 
trakter att göra?

Jo, sophie sager som tidigt blivit moderlöst fosterbarn hade 
också kommit att bo hos sin moster Sara, som var hustru till 
stränge prästen Johan Gabriel Rising. Detta var i Varberg, 
men hans smärre ”skräckvälde” dessförinnan i Fattighus-
kyrkan på Stampen (numera kallad Mariakyrkan) och som 
magister med svidande bestraffningar åt pojkarna på Willinska 
fattigfriskolan där vid Fattighusån/Stampgatan redogjorde jag 
för i boken ”Farfars fars Göteborg”.

Precis när hon hade ordnat biljetter för att utvandra från 
Sverige kom Sophie Sager ut med boken ”Bilder ur lifvet eller 
Fosterbarnets avslöjade genealogi” (1852). Hon anslöt sig till 
kvinnorörelsen i USA, blev med tiden en förgrundsfigur. Men 
uppger era uppslagsböcker att hon avled 1901, så glöm det 
årtalet. En på senare år uppmärksammad notis i New York 
Times, 28 februari 1902, visar att Sophie var vid liv och aktiv 
in på det året.

På en i Holland hängande tavla föreställande Philippine 
Wijsman, gjord med kolstift och rödkrita, signerad M. N. 
(och faktiskt i Mary Nonnens typiska stil) ses åtta mindre 
kvinnoansikten runt omkring, varav ett är Sophie Sagers. 
Långt senare (1899) kom Philippine att översätta Viktor 
Rydbergs roman ”Singoalla” till nederländska – drygt fyra 
decennier efter originalet.

Men miss Nightingale då? I en föreläsning jag häromåret 
höll tillsammans med översköterska Tanja Virtanen nämnde 
vi att Nightingales oändligt viktiga rön inom sjukvården var 
samlade i en bok – översatt till svenska av Emily Nonnen, 
förstås. Katrineholms-Kuriren återgav inte just detta utan 
hellre hur Tanja och jag i allmänna frågestunden avkrävdes 
åsikter inom helt andra ämnesområden, som skälen till nutida 
matprishöjningar(!).

Med tiden svag efter ett uppoffrande liv blev Florence 
Nightingale på äldre dar mest sängliggande.Hon gladdes åt att 
Emily då kom farande på besök från Göteborg. I Emilys redo-
görelse efteråt (men noterad med väninnan Greta Holmgrens 
penna) uppges:

”Hon var mycket glad att få träffa den som översatt hennes 
bok till svenska, och att få tala med Emily om sjukvården i 
Sverige. Allt var så vackert kring miss Nightingale där hon låg. 
Överallt blommor och vid hennes fötter en stor vit persisk 
katt, ty miss Nightingale ansåg att det drog tankarna från 
sjukdomen att ha sitt favoritdjur så i sin närhet.”

Åter i Göteborg ombads Emily att på kapten Virgins Kåll-
torp hålla en berättarkväll handlande om miss Nightingale. 
Emilys nära väninna Jaquette Virgin, som var föreståndarinna 
för Kjellbergska flickskolan, lät ett tjugotal flickor komma och 
lyssna.

Faktiskt kom den sjuka och utslitna 
Florence i London att som detaljerad 
brevskriverska organisera sjukvården i 
Indien – och leva i dryga fem år efter att 
Emily begravts vid Örgryte Gamla kyrka.

trÄFFPUNkt. Här i Kålltorps 
herrgård fick Emily Nonnen 
berätta både om det småskar-
pa brev hon fått från Florence 
Nightingale – och långt senare 
i livet om det mycket trevliga 
besök hon gjort hos Night-
gingale. Foto: Sören Skarback

Florence Nightingale.
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Begränsat antal. Kort- och startavgift tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för ev. tryckfel.

sveriges
bästa träning

278 KLUBBAR

Läs mer på nordicwellness.se

TRÄNA PÅ EN 
VALFRI KLUBB

299:-
/MÅN

INGEN BINDNINGSTID

ERBJUDANDE 
JUST NU!

TRÄNA ÖVER GRÄNSERNA! I sommar kan du träna både gym och gruppträning på alla klubbar i hela Sverige, oavsett medlemskap.

F R U K O S T

B R U N C H
&

Här hittar du Göteborgs bästa burgare!
(alltid svenskt ekologiskt nötkött)

Lunch måndag - fredag  11:00 - 13:30
Middag tisdag - fredag  16:30 - sent
  lördag & Söndag  09:00 - sent  

 | Friggagatan 14b | 411 01 | Göteborg | www.burgersson.com |
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Tänk vad lite 
regn kan göra

Sommar är semester och solsken, med  vissa 
 regniga undantag. Hos oss får du hjälp med 
 projekten för mulna dagar, som till exempel  

att tapetsera om. Fråga någon av våra  
inredningsexperter för råd och inspiration.

TAPE
TERPR ISG

ARAN
T I

Göteborg
Danska Vägen 96    
031-337 55 50

Kungälv
Teknikergatan 7
0303-630 40

Mölnlycke
Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Partille
Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Stenkullen 
Färgvägen 6
0302-222 45 

Askim
Sisjövägen 49  
031-748 47 30

Olskroken

De startade sin verksamhet i en källare 
på Chalmersgatan 2004. Med åren ökade 
Cykelkungens verksamhet till att inne-
fatta verkstad, försäljning av cyklar samt 
uthyrning och sedan tre år har de sin 
lokal på Redbergsvägen 2 i Olskroken. 
Lokal serviceanda och personlig service 
är butikens motto. 

– Det kändes bra med Olskroken och 
sen hade jag tröttnat på att ha verk-
samheten mitt i stan med tanke på alla 
byggnationer och annat stök som pågår 
där, det var skönt att komma därifrån, 
säger ägaren Mikael. 

Det är Mikael som driver Cykelkungen ända 
sedan starten och nu tillsammans med en pas-
siv delägare. Han har en anställd som han job-
bat tillsammans med i nästan sju år. 

– Vi jobbar bra ihop och trivs med det, jag 
hade gärna haft fler kollegor men det funkar 
bra med oss två, tycker Mikael. 

Han har alltid jobbat med cyklar men hans 
fritidsintresse som cyklist är begränsat, det är 
mer motorsport som är hans grej. Han gillar 
att cykla som motionär och ibland tar han cy-
keln till jobbet från Lödöse. 

– Det är en bra bit men då har jag också en 
snabb cykel, säger Mikael. 

Annars sysslar han med lite av varje, frilufts-
aktiviteter överlag som kan innefatta sportdyk-
ning och klättring bland annat. När det kom-
mer till att välja cykel så är han ändå väldigt 
noggrann och vill att det ska vara kvalitet, men 
märket spelar ingen större roll. Något favorit-
cykelmärke har han inte. 

– Jag är en praktiker, det ska funka och vara 
bra grejer. Det viktigaste är inte vilket märke 
som står på, så jag är inte låst vid det utan jag 
vill att cykeln fyller en funktion. Jag väljer 
med omsorg, du får vad du betalar för, säger 
Mikael. 

Cykelkungen saluför ett begränsat antal 
märken och mestadels Nishiki, ett svenskt 
märke med verkstad i Göteborg där cyklarna 
byggs för hand. Cyklarna är framtagna för 
svenska förhållanden och det är något som är 
viktigt vid val av cykel, då behoven ser olika 
ut i olika klimat och väderförhållanden. Här 
i Sverige behövs till exempel rostfria kompo-
nenter mer än söderöver. 

– Beställer du en cykel från Asien till exem-
pel och får den hemskickad så är det inte sä-
kert att den är utformad så som om du köpte 
en likadan hos en lokal handlare, säger Mikael. 

Vad gäller märken så medger han dock att 
när det kommer till en högre prisnivå, som 
tävlingscyklar och liknande så kan det spela 
större roll ur ett kvalitetsperspektiv. Vissa mär-
ken är också bättre på design än andra. Begag-
nade cyklar är inget butiken saluför men vill 
man fynda en begagnad cykel så är det viktigt 
att ha klart för sig vad den ska användas till 
och hur det ser ut med slitage. 

– Köper man en vanlig treväxlad damcykel 
så kanske det räcker att växlarna och brom-
sarna fungerar. En mer avancerad cykel med 
massa växlar kräver att man ser till fler punk-
ter, det gäller att man har koll, säger Mikael. 

I sortimentet finns också elcyklar och det är 
något som har revolutionerat cyklandet.

– Elcyklar har ju öppnat upp många möj-
ligheter. Man behöver inte tänka på vart man 
ska eller vilka vägar man ska ta, om det är upp-
försbackar eller om man har svårt med rörlig-
heten. Man kan ta sig fram överallt och jag 
tycker det är fantastiskt. 

Cykeluthyrningen innefattar både elcyklar 
och vanliga cyklar, samt cykelkärror och last-
vagnar. Allt från en dag till en vecka, kan man 
hyra. Det kan passa bra för cykelsemestern och 
en del kanske väljer att hyra en elcykel om de 
inte orkar hålla samma tempo som sina med-
resenärer. 

– Det är ganska populärt idag till exempel 
att cykla Kattegattleden och ta cykeln med på 
Danmarksbåten för att cykla till Skagen och 
tillbaka över dagen, säger Mikael.

Cykelintresset ökar stadigt och är en av de 
utomhusaktiviteter som blomstrat under pan-
demin så efterfrågan har varit stabil, däremot 

har det varit leveransproblem och alla cykel-
handlare har just nu ont om nya cyklar. För-
säljningen är bra och man ska vara glad idag 
om man får tag i en cykel, enligt Mikael. Inför 
ett cykelköp ska man tänka igenom noga vad 
man ska ha cykeln till. 

– Ska det vara ett redskap att ta mig till job-
bet eller ska jag ha den mer sällan, kanske bara 
till stranden nån gång? Hur lång sträckan är 
man brukar cykla, är det mycket backar och 
så vidare. Det finns en cykel för alla typer av 
behov så det är viktigt att man funderar över 
vilka behov man har så får cykelhandlaren ta 
fram en cykel utifrån den beskrivningen. 

• Bör man ha flera cyklar?

– Ja framför allt om man har ett cykelin-
tresse. Säg att man gillar att cykla i skogen så 
är det bra att ha en mountainbike, likaså en 
racercykel om man gillar det och det använder 
man ju inte till vardags. Då kanske man behö-
ver en vardagscykel också. 

• Hur underhåller man sin cykel?

– Det är viktigt med regelbunden service 
men det beror på hur mycket man använder 
cykeln. Tvätta rent den då och då, håll kedjan 
ren och smord och pumpa däcken till rätt luft-
tryck, se över så att bromsarna fungerar och 
hjulen sitter fast. 

• När bör man byta ut sin gamla cykel mot 

en ny?

– Om man inte är nöjd med den eller vill 
satsa på nånting som är bättre. Men trivs man 
med sin gamla cykel kan det vara värt att serva 
den till dugligt skick även om det kostar några 
tusen. 

Jennifer Hajdic

CykeLkUNgeNs ägare Mikael i färd med 
att laga en cykel. Foto: jenniFer Hajdic

HÄr HUserAr CykeLkUNgeN!
STÖTTAdin lokalahandlare



Gäller 11/6 - 9/8 2021. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.*Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom 
-räntefri period (lägsta är 300 kr/mån). Uppläggningsavgift 595 kr och aviavgift 30kr/månad är inräknade imånadsbeloppet. Effektiv ränta 13,11 % vid 10 000 kr (mars 2021). Kreditavtalet löper tillsvidare.

KVALITETSREA
MÄNGDER AV MÖBLER TILL KAMPANJPRIS

EKENÄS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

16.990:-
ORD. PRIS 26.560:-

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

ADRESS   Danska vägen 96, 416 59 Göteborg ADRESS   Bultgatan 36, 442 40 KungälvTELEFON  031-51 95 50 TELEFON  0303-24 54 90

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

FOCUS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

17.990:-
ORD. PRIS 26.560:-

GREVEN FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

15.995:-
ORD. PRIS 20.918:-
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RESETIPSET

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

Trollbindande, exklusivt och oexploate-
rat. 

Denna vackra och förhållandevis 
orörda ögrupp var en gång känd som 
gömstället för en av historiens mest 
fruktade pirater: Olivier Levasseur. En av 
hans största skatter sägs finnas kvar och 
fortfarande gömd på en av öarna.  

På Seychellerna kan man få en strand 
helt för sig själv men det erbjuds så 
mycket mer än sol och bad. 

Massor med äventyr väntar för den 
som vill.

För den som vill gifta sig utomlands el-
ler göra en bröllopsresa brukar roman-
tik, lugn och vykortsvackra stränder 

ligga högt upp på önskelistan. 
Seychellerna kvalar in på topp 3 av världens 

vackraste romantiska resmål just för omgiv-
ningarna och möjligheterna till äventyr och 
naturupplevelser. 

Även barnfamiljer, golfare och dykare pas-
sar in här. 

Men att bara resa hit och bo på ett hotell 
utan att ge sig ut på upptäcktsfärder är bort-
kastad tid. 

Det här är landet som har så mycket att 
bjuda på. Möjligheterna är många.

Seychellerna ligger öster om Afrika mitt 
ute i Indiska Oceanen. Öriket har 41 ”inner 
islands” som mestadels består av granit. Ut-
anför i mindre atoller ligger 74 små korallöar 
som kallas för ”outer islands”.

Varje ö är väldigt olika i sin karaktär och 
det är som gjort för ö-luffning. 

Att röra sig mellan öarna sker enklast med 
båt, men för att nå vissa öar krävs det en 
flygtur.

MAHÉ och PRASLIN
Oavsett vilken ö som är slutdestinationen så 
passerar man alltid Mahé – den största och 
mest mångfacetterade ön. 

Här ligger Victoria, som är världens minsta 
huvudstad. 

Från luften ser man tydligt de stora och 
grönskande granitbergen i mitten på ön. 

Mot kusterna har dessa under en miljon år 
förvandlats till pudermjuk sand som går in i 
små bukter runt hela ön. 

Mahé är en vacker ö som bjuder på härliga 
naturupplevelser. Kör på serpentinvägar längs 
kusten och över bergen. Djungelvandra, dyk, 
snorkla, åk zipline och klättra i berg. 

På Mahé finns en jättevacker botanisk 
trädgård som är väl värd ett besök. Här finns 
mängder med ovanliga plantor. Trädgården 
är över 100 år gammal och började som en 
experimentträdgård för att sedan övergå till 
en besökspark. 

Från Mahé till Praslin kan man välja an-
tingen ett litet propellerflyg eller färja. Färjan 
kan vara lite av ett äventyr för den som lätt 
blir sjösjuk. 

Med 6 500 invånare är Praslin den näst 
största ön och ca 1 x 0,5 mil i omkrets.  En 
stor favorit hos många resenärer. Stränderna 
är helt enastående vackra och ön är stor 
nog för att kunna ge sig ut på en och annan 
dagsutflykt.

Golfspelare hittar Seychellernas enda 
18hålsbana på Praslin. Njut av spel och fan-
tastiska vyer över hav och stränder!

På Praslin ligger praktfulla Vallée de Mai, 
som är en av Seychellernas två platser som är 
med på Unescos världsarvslista. Naturreserva-
tet anses vara hjärtat av Praslin och kallas ofta 
för Edens lustgård. 

I Vallée de Mai växer en palmskog som 
varit orörd sedan förhistorisk tid.

6 endemiska palmträd växer i parken. 
Bland annat den legendariska Coco De Mer 
som har ca 6000 av sina träd här. Dess frö är 
världens största och är en stor nöt som kallas 
för kärleksnöten eller tvillingnöten. Den stora 
nöten kan väga upp till 25 kilogram.  

Praslin är en bra utgångspunkt för att nå 
kringliggande öar på dagsutflykt eller flerda-
garsturer. 

Utanför Praslin på kort båtavstånd ligger en 
liten och skyddad granitö med röd jord, grön 
flora och Coco De Mer-palmer. Namnet är 
Curieuse. 

Här har man inte utvecklat någon turism, 
dvs det finns inga hotell och restauranger. 

Men dagsbesökare kan bland annat njuta av 
att träffa jättesköldpaddorna, vandra genom 
mangroveskog och snorkla efter papegojfiskar. 

La Digue är en annan liten ö, som ändå är 
Seychellernas tredje största, som man också 
når med båt från Praslin. Pittoreskt boende 
och mysiga små caféer och restauranger finns 
här. Ön är känd för sina spektakulära granit-
formationer och världens mest fotograferade 
strand: Anse Source d´Argent. Det finns 
numera enstaka bilar på ön, men det är cyklar 
och oxkärra som trafikerar ön. Som besökare 
är det jättemysigt att hyra cykel och upptäcka 
stränder, vaniljodlingar och det rika fågellivet.  

SLÖSA MED LYX, SPARA PÅ NATUREN
Fregate Island är en äkta ekologiskt och lyxig 
retreat. Denna privatägda ö har sju stränder 
som tillhör världens vackraste. Tekniskt sett 
tillhör ön ”Inner Islands” men egentligen 
ligger den mitt i ingenstans. Inga besökare 
som inte bor på ön som gäst eller anställd får 
komma hit. Lugnet infinner sig direkt när 
man klivit av planet efter den 15-minuters 
långa flygresan från Mahé. 

Full butler service, maten serveras vart man 
vill ha den och boendet är utspritt på 17 vil-
lor runt om på ön. Alla är vända ut mot havet 
och fullständigt privata utan insyn. 

Här finns en fantastisk enlighet med na-
turen. Allt är genomgående organiskt och så 
mycket som möjligt odlas på plats för köket 
och spabehandlingar. 

FÖR FÅGELSKÅDARE
OCH ANDRA NATURÄLSKARE
Alphonse Island tillhör ”Outer Islands”. 
Naturälskare hittar mängder av flyttfåglar här, 
tack vare att ön ligger så isolerad. Alphonse är 
en privatägd ö med boende som passar både 
för bröllopspar och familjer. 

Flugfiskefantaster letar sig gärna hit då 
många anser att Alphonse bjuder på det bästa 
flugfisket i världen, och 
dykare har mängder med 
undervattensupplevelser att 
se fram emot här. 
Bird Island är en priva-

tägd ö med 26 bungalows i sann Robinson 
Crusoe-stil som man når med flyg från Mahé. 
Belägen längst norröver i en atoll som heter 
Aldabra.  Aldabra finns med på Unescos 
världsarvslista. 

Namnet skvallrar om vad som finns att 
upptäcka här. Ön är hem för tusentals tropis-
ka fåglar, jättesköldpaddor och ett hisnande 
vackert undervattensliv. 

Världens största landsköldpadda Esme-
ralda huserar här. Han (ja, det är en han trots 
namnet) väger ca 300  kg och är ca 170 år 
gammal. 

HÅLLBARHET
Hållbarhet prioriteras högt på Seychellerna. 
Det är ett tropiskt paradis och man arbetar 
hårt för att behålla det på det viset. Det finns 
mängder med projekt att stötta. Exempelvis 
rehabilitering av havssköldpaddor och åter-
plantering av skog. 

Man fokuserar på småskalig turism och 
värnar om det lokala i största möjliga mån. 

Det är dessutom lätt att ta sig runt med cy-
kel och till fots på de allra flesta öar,  man sat-
sar på solkraft och plastflaskor är förbjudna.  
Mer finns alltid att göra, och som besökare 
kan man göra sitt yttersta för att ta sitt ansvar 
när man är på plats genom att gynna den 
lokala ekonomin och det småskaliga. 

RESA TILL SEYCHELLERNA
Att resa från Göteborg till Mahé tar ca 14 
timmar totalt inklusive ett byte. 

Det går alldeles utmärkt att resa hit året 
runt då vädret är tropiskt och varmt hela 
tiden. Det som kan skilja säsongerna åt är i 
stället monsunvindarna.  

Från maj till oktober blåser den sydöstliga 
monsunvinden in och perioden är relativt 
torr. Men det kan blåsa en del så man får räk-
na med höga vågor på havet. I november drar 
en nordvästlig monsunvind in och då startar 

regnperioden. Regnet gör 
vegetationen grön och vin-
darna är lätta. Det är alltså 
tropiskt regn, mindre vind 
och väldigt vackert! 

seyCHeLLerNA
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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 bakar vi
picknicklevain

till alla sommarens
soliga dagar!

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)

I år håller vi båda bagerier, i Olskroken och Majorna, 
stängt fr.o.m. 18 juli t.o.m. 18 augusti.

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

VI ÖNSKAR ER ALLA EN 
RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

15% RABATT på allt
från Hestra handsken

Återförsäljare av

Följ oss på
Facebook!

Vi har normala öppettider i sommar och har fortfarande cyklar i lager.
Erbj gäller t.o.m. 31 juli 2021
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Volkswagen Göteborg
Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15

www.volkswagengoteborg.se

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

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

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

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

Nu kan du beställa ID.4 GTX. 
Elektrifierande fyrhjulsdrift.

Den eldrivna familjesuven ID.4 är på god väg att bli en Sverige-
favorit tack vare utrymmet, den långa räckvidden och det låga 
förmånsvärdet. I sommar kommer den också i den fyrhjulsdrivna 
versionen ID.4 GTX med dubbla elmotorer. Den gör 0 till 100 på  
6,2 sekunder och tar sig fram även i utmanande väglag. Dessutom 
är den generöst utrustad och du kommer upp till 48 mil mellan 
laddningarna. Välkommen att beställa din ID.4 GTX redan nu.  

ID.4 GTX från 565 900 kr (495 900 kr med klimatbonus)

Energiförbrukning vid blandad körning från 18,1 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Volkswagen Privatlea-
sing 36 mån, 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras 
utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vid beräkning av månadsavgiften har hänsyn tagits till utbetalning av klimatbonus. 
Volkswagen Serviceavtal ingår. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 1 500 mil (exkl moms), 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig 
ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Fullständiga villkor på volkswagen.
se. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. 

Business Lease 
inklusive service och  
försäkring från 

5 645 kr/månad* 
exklusive moms

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd från 

5 495 kr/månad* 

Förmånsvärde netto från 1 822 kr/månad.

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

www.volkswagengoteborg.se

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

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

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

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

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

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

ID.3. 100% el.
Upp till 42 mil på en laddning

Den elektriska eran fortsätter med ID.4 - vår helt koldioxidneutralt tillver-
kade SUV. Med sin snabba acceleration, höga komfort och uppkopplade 
möjligheter är den bekväm och underhållande på vägen. 

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

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

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd från 

3 695 kr/månad* 

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd ID.4 Life från 

4 695 kr/månad* 

ID.4 Life från 509 900 kr. (439 900 kr med klimatbonus). 
ID.4 City från 446 900 kr. (386 900 kr med klimatbonus).
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Volkswagen Göteborg
Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15

www.volkswagengoteborg.se

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

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

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

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

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

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

ID.3. 100% el.
Upp till 42 mil på en laddning

Den elektriska eran fortsätter med ID.4 - vår helt koldioxidneutralt tillver-
kade SUV. Med sin snabba acceleration, höga komfort och uppkopplade 
möjligheter är den bekväm och underhållande på vägen. 

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

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

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd från 

3 695 kr/månad* 

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd ID.4 Life från 

4 695 kr/månad* 

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

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

www.volkswagengoteborg.se

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

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

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

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

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

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

ID.3. 100% el.
Upp till 42 mil på en laddning

Den elektriska eran fortsätter med ID.4 - vår helt koldioxidneutralt tillver-
kade SUV. Med sin snabba acceleration, höga komfort och uppkopplade 
möjligheter är den bekväm och underhållande på vägen. 

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

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

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd från 

3 695 kr/månad* 

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd ID.4 Life från 

4 695 kr/månad* 

ID.4 Life från 509 900 kr. (439 900 kr med klimatbonus). 
ID.4 City från 446 900 kr. (386 900 kr med klimatbonus).
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Vi är stolt sponsor till årets fotbolls-EM. Välkommen att se hela  
vår laguppställning av elbilar och laddhybrider på volkswagen.se



Höj spänningen i sommar.
Vi är stolt sponsor till årets fotbolls-EM. Välkommen att se hela  
vår laguppställning av elbilar och laddhybrider på volkswagen.se
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Volkswagen Göteborg
Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15
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Backa Exportgatan 23A. 
Tel. 031-350 18 00
Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

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

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

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

T-Cross TSI 95
Förberedd för vardagen. Men aldrig tråkig.

Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 134 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0% 
särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 
Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt for-
donsskatt tillkommer. Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilarna på bilderna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. 

■	 Finns för omgående leverans

Med T-Cross får du en smidig bil med SUV-egenskaper. Du sitter högt med bra över-
blick, lastutrymmet är praktiskt och säkerhetsnivån är hög. Den är unikt mångsidig, 
ojämförligt kompakt. En blandning av trendig crossover och vardagligt slitgöra. 
Kort sagt, T-Cross är en modern äventyrare och en mästare på förändring. 

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd från

2 395 kr/månad*

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

www.volkswagengoteborg.se

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

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

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

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

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

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

ID.3. 100% el.
Upp till 42 mil på en laddning

Den elektriska eran fortsätter med ID.4 - vår helt koldioxidneutralt tillver-
kade SUV. Med sin snabba acceleration, höga komfort och uppkopplade 
möjligheter är den bekväm och underhållande på vägen. 

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

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

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd från 

3 695 kr/månad* 

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd ID.4 Life från 

4 695 kr/månad* 

ID.4 Life från 509 900 kr. (439 900 kr med klimatbonus). 
ID.4 City från 446 900 kr. (386 900 kr med klimatbonus).
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Sisjön Askims Industriväg. 
Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51 

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

Nya Arteon Shooting Brake eHybrid. 
Så mycket mer än laddbar. 
Arteon Shooting Brake R-Line eHybrid  
Ord. pris från 529 900 kr. Nu från 489 900 kr

Arteon Shooting Brake laddhybrid assisterar dig i körningen, undviker farliga  
situationer och anpassar instrumenteringen som du vill ha den. Dessutom 
kör du långt med låg förbrukning och klarar av vardagspendlingen helt på el 
upp till 61 km. Kontakta oss för att boka en provkörning. Eller två.  

Business Lease 
inklusive service och 
försäkring från

4 995 kr/månad*
exklusive moms

Bränsleförbrukning vid blandad körning Arteon Shooting Brake eHybrid från från 1,1-1,2 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 26 g/km.  
Energiförbrukning vid blandad körning från 12-12,1 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AP. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån, 1 500 mil/
år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Uppläggnings- och adminstrationsavgift tillkommer. 
Volkswagen Serviceavtal ingår. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Fullständiga villkor på volkswagen.se.  
Bilarna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 

Förmånsvärde efter skatt från 2 311 kr/månad.

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

www.volkswagengoteborg.se

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

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

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

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

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

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

ID.3. 100% el.
Upp till 42 mil på en laddning

Den elektriska eran fortsätter med ID.4 - vår helt koldioxidneutralt tillver-
kade SUV. Med sin snabba acceleration, höga komfort och uppkopplade 
möjligheter är den bekväm och underhållande på vägen. 

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

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

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd från 

3 695 kr/månad* 

Privatleasing 
inklusive service och 
betalskydd ID.4 Life från 

4 695 kr/månad* 

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

Ja, då är det snart halvlek för ”pandemi-
året” 2021. Det känns ju som det allra 
värsta är över och att vi går mot lite 
ljusare och bättre tider. 

Men, men … fortsätt att hålla avstånd 
och följ Folkhälsomyndighetens råd: än 
är inte faran över!

En positiv sak, som pandemin har 
fört med sig, är att många har fått lite 
andra rutiner under året. Till exempel 

verkar det som de olika naturområdena fått 
en hel del nya besökare. 

Inte minst har Delsjöskogen fått massor 
av nya (?) besökare. Stundtals har det varit 
”fullsatt” i skogen …

Fortsätt med denna trevliga vana!
Det finns plats för oss alla!
Vill du ha ett mål, för att fortsätta med 

dina motionsvanor framöver, så kan ett 
sådant vara att gå, jogga eller springa det nya 
Gotaloppet, som delvis går på den nya och 
uppskattade Gotaleden.

Ett naturlopp som säkert kommer at upp-
skattas av deltagarna. 

– Vi brinner för ett aktivt och sunt liv 
med löpning som en naturlig del och vill 
självklart ta vara på allas vårt nyfunna intresse 
av att vara ute i naturen. Därför känns tiden 
helt rätt för ett naturlopp, där löpning och 
naturupplevelse är i centrum, säger Annika 
Knutsson, projektledare på Gotaloppet. 

Lördagen den 14 augusti är det premiär 
för loppet. Du kan välja att starta mellan 
klockan 10.00 och 11.30. Sträckan är 2 
mil. Underlaget; 11 km naturstig, 6 km på 
löparspår i natur, vidare 1,5 km på skogsväg 

med grusunderlag samt 1,5 km stadslöpning/
vandring på asfalt. Loppet startar på klas-
siska Jonsereds Idrottsplats med målgång på 
Valhalla Idrottsplats.

Mer information finner du på gotaloppet.se
– Första delsträckan går 

från Jonsered till Partille/
Kåsjön och är en vacker 
naturupplevelse, mestadels 
på stigar i en trollskogs-

liknande miljö. Från starten i Jonsered gäller 
vandring eller löpning uppför i ca 1 km. 
Sedan övergår sträckan till en mer flack bana, 
innan du kommer fram till en brant backe vid 
Partille. Då har du avverkat 6 km.

– Andra delsträckan går från Partille/Kå-
sjön till Skatås och innehåller flera stigningar 
med bestigningen av ”Getryggen” som den 
mest spännande. Väl där uppe möts du av en 
fantastisk utsikt över Göteborg. Men andra 
delsträckan innehåller också partier av flack 
vandring/löpning i en fin naturmiljö där du 
kan sträcka ut och verkligen njuta av att vara 
ute i naturen. Sträckan är ca 9 km.

– Avslutande delsträckan går från härliga 
Skatås till Valhalla IP. Från Skatås frilufts-
område går första delen i naturmiljö för att 
sedan sluta i stadsmiljö från Örgryte in till 
klassisk idrottsmark med målgång på Valhalla 
IP. Detta är den lättaste sträckan, med mycket 
nedför i början för att sedan plana ut de sista 
2 kilometrarna. Sträckan är ca 5 km lång.

Ja, Gotaloppet kan vara ett sätt, bland 
många andra, att hålla motionsvanorna vid 
liv. Men det finns givetvis massor av andra 
möjligheter. Bara det att komma ut i naturen, 
var du än finns, är både fysiskt och psykiskt 
stärkande.

Något som absolut inte är bra är allt klot-
ter som finns i Delsjöskogen, bland annat 
på bänkar, avståndsstolpar och även på ett 
antal anslagstavlor. Men, varför gör man så? 

Det där måste bort och 
dessutom fort. Ju snabbare 
det åtgärdas, desto klarare 
står det för ”kladdarna” att 
deras handlingar inte är 

önskvärda.

sMAkProv På gotALedeN – visst ser det 
inbjudande ut! Foto: Gotaleden

Bra spångat här och där… Foto: StiG anderSSon

PÅ SPÅRET
med stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss Trist med klotter i vår fina Delsjöskog.

 Foto: StiG anderSSon

Sommaren ser positiv ut för fartygsmu-
seet Maritiman. Sedan öppningen i maj, 
har antalet besökare legat på nästan lika 
höga nivåer som innan pandemin. Nu 
skalar fartygsmuseet upp med en egen öl 
– uppkallad efter jagaren Småland – fler 
aktiviteter och generösare öppettider. 

– Vi känner oss starkare än vad vi hade vågat 
hoppas på med tanke på rådande situation. Vi 
har många Corona-anpassade aktiviteter på 
gång nu under sommarmånaderna att se fram 
emot, säger Emelie Leetmaa, marknadschef på 
Maritiman. 

Trots ett speciellt 2020 ser Maritiman en 
positiv återhämtning sedan öppningshelgen. 
Den officiella sommarsäsongen kickas igång 1 
juni, och därmed är besökarna välkomna om-
bord på Maritiman varje dag, mellan klockan 
10 och 18. 

Lagom till sommarsäsongen presenterar 
Maritiman dessutom en egen öl som ska säljas 
på anläggningen. I samarbete med Vegabryg-
geriet byter deras ”Azalea Lager” namn och 
etikett till ”J19”, en hommage till Maritimans 
egen jagare Småland.

– Det ska bli häftigt att kunna servera en 
helt egen öl! Vi ville ha något lokalproducerat 
som andades Maritiman, och Göteborg. Till-
sammans med Vegabryggeriet fick vi chansen 

och nu kommer jagarölen att finnas till för-
säljning hos oss framöver. Det blir ett jättebra 
komplement till vårt sortiment, säger Emelie. 

Sedan den 16 juni lägger Maritiman extra 
krut på att hålla kvällsöppna onsdagar, då det 
vankas västkust-atmosfär, vernissager, spel-

kvällar och andra roliga aktiviteter. Kaféet 
byggs under sommaren ut med en egen uteser-
vering på pontonen Ada 1. 

– Uteserveringen är en satsning för att kun-
na möjliggöra fler anpassade sittplatser till vårt 
kafé Matrosen och är något vi kommer ha stor 
nytta av framöver. Det blir en fulländad ute-
servering och en trevlig plats att slå sig ner på, 
säger Emelie. 

Maritimans tretton fartyg ligger redo att 
utforskas, och tillsammans med den nya lo-
kalen i Stora Tullhuset kommer fartygsmu-
seet fortsatt att kunna välkomna besökare till 
vandringsutställningen ”Sötvatten – en värld 
av liv”, den tillfälliga utställningen ”Remem-
bering Lampedusa” och årets nyhet ”Galleri 
Jagaren” där det visas en levande konstutställ-
ning hela säsongen ut. Audioguiden med de 
informativa ljudspåren kompletteras dessutom 
med en spännande och lärorik quiz för de yng-
re rekryterna nu i sommar.

Maritimans fartygsflotta är ett flytande kul-
turarv, väl förankrat vid Packhuskajen. Följ 
med på en resa genom en svunnen epok med 
hjälp av visningar, audioguider och utställ-
ningar. Varje dag finns ett program fyllt av 
barn- och familjeaktiviteter.

Missa inte ett besök i havslabbet, en fika på 
Matrosen samt barnens favoriter Virvelina och 
Tim. ÖHP

Maritiman tar sats inför sommarsäsongen – får sitt eget öl
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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.

Snart står 1800 nybyggda hyreslägenheter färdiga — 10 min från city.   
I Kallebäcks Terrasser väntar en smidigare vardag med restauranger, 
gym, butiker och kaféer runt hörnet. Addera mysigt häng i Terrassparken 
och promenader i Delsjöområdet. Inflytt sker våren 2022 — blir det du 
som flyttar hit?

Ställ dig i vår bostadskö och läs mer på kallebacksterrasser.se

KALLEBÄCKS TERRASSER

Välkommen till ett nytt stadsliv!
Inflytt våren -22
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BETRAKTELESER

Nu är det sommarsolståndet. Kortare 
än så kan natten inte bli, log Mona med 
känsla nästan av äventyr.

– Sen går det mot mörkare tider igen, 
sa Roffe med glimten i ögat. Men när en 
radiopratare i morse sa att midsommar 
blir ljusaste natten var det ju nästan rätt. 
Egentligen inget för vissa lyssnare att 
ringa in och ondgöra sig över.

– Torpakolonin, sa Kaisa-Martta. Säger 
du midsommar så säger jag bara Torpako-
lonin! Sån tradition förr i tiden!

Förr i tiden? invände Mona. Torpako-
lonisterna hann ju även i fjol, 2020, 
börja förbereda midsommar innan den 

på grund av pandemin ställdes in. Traditionen 
hör till även moderna tider och ska väl fort-
sätta in i det oändliga när livet och umgänget 
blir normalt igen, hoppades hon.

– 2018, eller i varje fall för bara några år 
sen var jag på Torpa och firade, instämde 
Kaisa-Martta. Att där deltog mer än fyra-
hundra vuxna, jag vet inte om siffran var en 
överdrift, ifall man räknar besökare under 
hela dagen och inte bara kring stången. Och 
några hundra livliga barn var där utan tvekan.

Särskilt ”fiskdammen” med chans att få 
en godispåse eller liten leksak på kroken var 
ju lockande, i början av firandet innan den 
lövade stången på slaget klockan fyra restes, 
tillade hon.

Jag fyllde på lite mer i hennes kopp. Vi fyra 
satt och snackade, lite lagom utspridda vid 
mitt långa bord på Örgrytekolonin.

det tillfälliga bordet var en dörr som 
Roffe tagit dit och lagt ovanpå två mindre 
bord. Handtaget borttaget, blommig lin-
neduk lagd ovanpå – och chans att montera 
varsin parasoll på bordskanten (dörrkanten) 
till regnskydd. (Jo, visst har Roffe sinne för 
praktiska detaljer i sina planeringar.)

– Torpakolonin, sa han och lade in en liten 
konstpaus då han bet i en syltmuffins med 
ljust rosa glasyr. Jo, på Torpa är dom ju tre 
gånger så många som på Örgrytekolonin. 
Så på Torpa har det alltid funnits dom som 
kunnat spela instrument och haft släkt och 
vänner som gjort det också. Sprittande glad 
och även smäktande vacker levande musik till 
dansen har dom alltid lätt ordnat till.

– Tja, det krävs ju mer än bara lite drygt 
40 stugor för att få ihop en lagom orkester, sa 
jag. På Torpakolonin är dom drygt tre gånger 
fler. En gång besökte jag förresten Torpa när 
några i föreningshuset höll försäljning av sina 
tavlor – i olja, akryl och akvarell.

– Man kan också ha egna druvor, suckade 
Kaisa-Martta lustfyllt, det har jag sett fantas-
tiska exempel på. Både hos Lärjeholms- och 
Delsjökolonierna. Purpurröda söta druvor...

– Tänk, sa Roffe, mina morföräldrar hade i 
några säsonger stuga på något som hette Här-

landakolonin. Den måtte varit bortröjd redan 
före min barndom. Men där behärskade man, 
enligt mammas minnen, att fira midsommar 
traditionellt, så där som i trevliga svartvita 
svenska gamla långfilmer. Eller som senare, 
på 60-talet, i ”Hemsöborna” på TV. Det var 
lantlig svensk midsommar, det!

– Jo du, log Mona. Svenskt obehärskad 
fylla, Allan Edwall som en otrogen Karlsson 
och Sif Ruud som en hjärtskärande gråtande 
madame Flod uppe på rummet i ljusa vackra 
natten. Jo du...

– Men Hemsöborna hade inga lotterier så 
som kolonier brukar ha, inflikade jag.

– Nej, Strindberg kom ju ut med boken, 
låt se, 1899, funderade Roffe. Men den forna 
Härlandakolonin hade lotterier, enligt mor-
mors gamla fotoalbum. Och på Torpa såg jag 
i barndomen lottstånd, för drygt ett halvsekel 
sedan. Vinsterna var inköpta till grossistpriser 
via Herman Hanssons Speceriaffär, tror jag, 
och Märtas Konfektyraffär. Båda på fanns på 
Björcksgatan hemma i Kålltorp, minsann.

– Inga vinstkorgar med egenodlad frukt? 
undrade Mona.

– På höstmarknad i skördetid, jo. Inte vid 
midsommar.

– Nej, na...naturligtvis inte, medgav 
Mona.

Hon tillade att i moderna tider hade hon 
på Torpa inte vunnit något. Inte på Välenko-
lonin ute vid havet heller. Nej, på Torpa hade 
hon fått mer valuta för slantarna hos deras 
tillfälligt ihopspikade korvstånd och café.

– Och tänk det gudsförgätna, synnerli-
gen lantliga Hålanda där en kusin och jag 
hyrde sommarnöje några år på 90-talet, sa 
Kaisa-Martta. Åtminstone du var hos oss två 
midsomrar, Alice. Numera är där så bebyggt, 
det är knåkfullt av villor och åter villor i halv-
rika göteborgares ägo. Skrytområden. Men 

på den tiden skämdes folk att säga Hålanda. 
Dom sa Skepplanda, som den modernare 
orten med välsorterad ICA där intill hette.

– Men Hålanda var okej, intygade jag. 
Där var midsommar äkta, så naturlig. Den 
generationen var mer haj på att binda bloms-
terkransar. Och barnen lekte så glatt. Där 
spelades fotboll av ungar, föräldrar och även 
äldre på en slagen äng med vitmålade och 
skapliga målställningar, gjorda lite mindre än 
i allsvenskan förstås.

– Men myggen, suckade Kaisa-Martta. 
Dessa eviga Hålanda-myggen, dessa svärmar 
av knott också. Svärmar så täta att man kun-
nat skära dom med kniv för att rusa emellan.

– Hihi, nu skarvar du allt, förmodade 
Roffe. Minnet är en ganska bedräglig sak.

– Men knott fanns där verkligen i överflöd, 
betonade jag. Men Hålanda var okej. Var 
Torpa toppen så var Hålanda åtminstone okej. 
Och jämbördigt i känsla, sommarglädje. Med 
råmande kossor genom 
dragspelsmusiken. Härliga 
valser för vuxna att dansa 
fram på kvällen när ringle-
kar och barnkalas var förbi.

Mona suckade:
– Tja, denna gången blir midsommar för 

mig nåt jag bara kan se på TV. Från Dalarna, 
hoppas jag. Traditionella orter som Leksand 
och Mora med alla sina spelemän vet hur 
man firar.

– Leksand och Mora, fnyste Roffe. Visst är 
midsommar där perfekt i varje detalj. Inbjud-
na folkdansföreningar, ungar som i veckor 
i skolor och på dagis har tränat ringdansens 
och lekarnas exakta rörelser.

Han fortsatte:
– Nä, tacka vet jag spontanitet med tafatta 

föräldrar och häpna barn kring stången. Glatt 
med skratt, men utan en tillstymmelse till 
perfektion. 

– Jaaa, sa Mona. Enkelt och naturligt ska 
det va. Men naturligt. Man kan aldrig göra 
om midsommar till nån annan sorts show, 
så som man på höstarna helt har stöpt om 
Alla helgons dag till Halloween. Vissa enkla 
små nymodigheter, som att Torpakolonin på 
senare år, senast 2019 före pandemin, arrang-
erat ansiktsmålning för barnen är ju kul. Men 
midsommar är och ska förbli midsommar.

– Och vet ni, mitt livs första Coca-Cola, 
sa Roffe, den drack jag som litet barn på den 
dåtida Fräntorpskolonin. Moster som tog mig 
dit hade vunnit flaskan där på lotteriet. Även 
om Coca-Cola förstås hade funnits flera år 
i Sverige då, så var det mitt livs första. Men 
vet ni vilket land som var först i Norden med 
Coca-Cola?

– Mitt Finland, log Kaisa-Martta. Pappa 
och hans kusiner kände sig tuffa och drack 
som ”alla” andra Coca-Cola kring Olympiska 
Spelen i Helsingfors 1952.

– Jag har läst i en av Skarbacks böcker, sa 
jag, att Björkens Vattenfabrik i Haga blev 
uppköpt och fick lägga ner hela sitt sortiment 
läsk för att i stället på licens göra enbart 
Coca-Cola inför introduktionen i Sverige till 
midsommaren 1953.

– Haha, skrattade roffe. Jänkarna trodde 
att midsommardagen var den 24 juni så som 
det alltid hade varit. De visste inte och kol-
lade inte upp att Sverige just 1953 ändrade 
så att midsommaraton alltid blev en fredag, 
midsommardagen alltid en lördag. Så när 
man storsatsade och fyllde butikerna och 
kioskerna med Coca-Cola inför midsommar, 
så var helgen precis redan förbi(!). Den hade 
varit kring den tjugonde, nånting.

– Men läsk, sa Mona bestämt, hör i tradi-
tionen inte till nån enda helg, även om den 
skulle vart att föredra framför supandet såväl i 
stan som på landet på midsommar.

– Blommor i håret, sa 
Kaisa-Martta. En midsom-
marstång, lite dragspel och 
blommor i håret räcker 
gott.

PANdeMIskt. På sina håll hade man i fjol börjat förbereda midsommar, innan pandemin 
gjorde firandet omöjligt. Bilden visar Torpakolonins dansbana tyst och ödslig, hur många 
fina och glada minnen den än genom åren skapat.

SPONTANT. Vår sinnebild av enkel naturlig 
midsommar på landet. Utan den perfektion 
som Dalarna visar upp på TV och internet.
 Foto: Alice Radomska

Torpa är toppen – Hålanda var okej

BETRAKTELSER
av Alice radomska
– författare
och konstnär

Under sensommaren kan medlemmar i SPF Senio-
rerna Örgryte spela minigolf, eller bangolf för att 
stärka förmågan att leva gott längre.

Under en vecka i maj hade SPF Seniorerna en folkhäl-
sovecka med tips om olika aktiviteter i ett stort utbud 
av möjligheter inom förbundet. SPF Seniorerna Örgryte 
anordnade golftävling på Gullbergsbro bangolf vid Ol-
bergsgatan. Dock var det få som hittade dit.

Ulrika Öberg och Elisabet Lindholm från SPF Senio-
rerna Örgryte är engagerade året om i folkhälsan. Ulrika 
för distriktet och Elisabet för Örgryte.

– Bangolf är en riktigt bra aktivitet att ägna sig åt. Det 
är koordination och precision. Det är möjlighet att tävla 
och skratta tillsammans med andra. Och få frisk luft, 
säger Elisabet.

På spfseniorerna.se/orgryte finns mer information.
eva dufva

Elisabet 
Lindholm 
och Ulrika 
Öberg SPF 
Seniorerna 
Örgryte väl-
komnade 
till bangol-
fen i maj. 
Ny chans 
att spela 
kommer 
i juli och 
augusti.

Livskvalitet för seniorer
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TACK TILL ALLA SUPPORTERS, PARTNERS,
LEDARE, SPELARE OCH UNGDOMAR.

VI ÖNSKAR ER ALLA EN HÄRLIG SOMMAR.

SM-GULD 2021 

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TEL: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

Vi är en Synsam franchise-butik belägen i östra centrum i Göteborg. 
Hos oss jobbar idag ett gott gäng med två erfarna optiker och fyra optikerassistenter. 

Våra öppettider Mån – Fre 9.30 – 18 och Lör 10 – 14 (lördagsstängt på sommaren). 

Vi får hela tiden mer att göra och behöver utöka vår verksamhet. 
Därför söker vi efter ytterligare en optiker som vill vara med på den här 

spännande utvecklingen. Vi har även funduskamera och perimeter.  

Vänligen ansök via mail till carolina.hoglund@synsam.se 

Kontaktperson Carolina Höglund, tel: 070 730 84 24

Vill du ha ett jobb som optiker i en butik 
där vi har tid att ta hand om våra kunder. 

Välkommen att ansöka hos oss!

Göteborgsvägen 89, Sävedalen  •  Tis–Fre 11–18 • Lör 10–15  •  Tel. 031-26 80 01

Gilla
oss på

Facebook!
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Retweet
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Google Talk
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Virb
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Design Bump

Share This

Update #1

Update #2

Google Buzz
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Gowalla

Xing

Podcast

Button Red

Picasa

Feedburner

ICQ

Paypal

Button Blue
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Bing

WordPress (blue)
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Heart

Button Orange

Button Light Blue Button Yellow

Meetup

Drupal

Yelp

Star
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IconDock Foursquare

Identi.ca

Coro�ot
Ember App

Hyves

Besök

oss på

Instagram!

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.

SOMMARREA!
50% - STARTAR

TORSDAG 17 JUNI kl. 08:00
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trIssLotter
I PotteN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 13 augusti 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 rebecca Lindqvist på Anders 
Carlssonsgata 1 i Göteborg 
4 Carina Andersson på Bildsnidare-
gatan 4 i Göteborg
4 Birgitta götborg på Hagforsgatan 
39 i Göteborg
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Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos
Närhälsan Olskroken

– din kompletta
Vaccinationscentral

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

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



NR 6-7 • juNi-juli 2021 Örgryte&HärlandaPosten 23

Fiskbodarna    Köttboden
Sven-Eriks Blommor

PÅ OLSKROKSTORGET!

PÅ OLSKROKSTORGET!

Vi önskar alla en
Glad Midsommar!

Här hos oss på
Olskrokstorget

finns allt för ett lyckat
Midsommarbord.

Vi har öppet hela sommaren.

Varmt välkomna!

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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Det var både glädjande och efterlängtade 
nyheter när regeringen annonserade 
att man planerar att släppa på restrik-
tionerna i fem steg, från 1 juni fram till 
september.

Ett tydligt tecken på att slutet på pan-
demin är inom räckhåll. Vid sidan av de 
goda nyheterna uppstår nu frågan om en 
lugnare bostadsmarknad är att vänta när 
vi återigen kan börja konsumera mer än 
bara boende.

Regeringen meddelade den 27 maj 
att man planerar att återöppna Sve-
rige i form av en femstegsraket med 

start 1 juni. Ett besked som av många motta-
gits med lättnad, inte minst bland företag och 
företagare som i vissa fall närmast drabbats 
av näringsförbud under långa perioder. Även 
hushållen välkomnar beskedet och kommer 
med största sannolikhet att successivt återgå 
till att konsumera enligt mer normala förhål-
landen vilket är glädjande nyheter för bland 
annat tjänstesektorn. Men vad innebär det för 
bostadsmarknaden?

Under pandemins initiala fas såg vi kraf-
tigt fallande prisförväntningar hos hushållen 
(SEB:s Boprisindikator), fallande tillväxt 
och stigande arbetslöshet. Kombinationen 
av dessa och historiska krismönster fick de 
flesta prognosmakare, inklusive vi på SEB, 
att tro på en rejäl sättning på bostadsmark-
naden. Resultatet blev som bekant en snabb 
och stark återhämtning i förväntningar och 
därmed också en rekordstark bostadsmarknad 
med tvåsiffriga prisuppgångar. Inte minst för 
villamarknaden som under en 12-månaders 
period steg med över 20 procent. Det blev 
tydligt att de så kallade pandemieffekterna 
underskattades. När vi inte 
längre kunde resa utom-
lands och hänvisades till att 
arbeta mer hemifrån sökte 

vi oss till bostadsmarknaden och efter större 
boenden.

om vi nu har ett återöpp-
nande av Sverige (och 
omvärlden) framför 
oss är det inte 
rimligt att anta 
att trycket 
på bostads-
marknaden 
kommer 
minska? 
Svaret är 
NJA. En 
klassisk 
halvgarde-
ring tagen 
direkt från 
90-talets 
tipslördag på 
TV4.

de så kallade pan-
demieffekterna kommer att 
klinga av och därmed dämpa trycket 
på bostadsmarknaden. Men det kommer ske 
successivt med en större tillbakagång först 
under hösten då vi förhoppningsvis är fullt 
vaccinerade. Det ska dock inte uteslutas att 
en del beteenden kommer att kvarstå. Många, 
både arbetstagare och arbetsgivare, har vant 
sig och sett vissa fördelar (både ekonomiska 
och arbetsmiljörelaterade) med hemmaarbete. 
Det rimliga är därför att anta att vi kommer 
fortsätta jobba hemifrån i viss utsträckning 
även post Covid-19. Därtill har vi både en 
del strukturella utmaningar på bostadsmark-
naden som kvarstår men också en ekonomisk 
politik som båda talar för en uppåtgående 

bostadsmarknad. Det låga 
bostadsutbudet i förhållan-
de till den stora efterfrågan 
är en känd utmaning som 

allt annat konstant pressar upp priserna på 
bostadsmarknaden. Det låga ränteläget har 
blivit en del av det nya normala och om 
något har pandemin lett till att det kommer 
att bestå ännu längre. Tesen stärktes ytterli-
gare när Riksbanken, i sin senaste prognos, 
aviserade om nollränta fram till mitten av 
2024. Sammantaget finns alltså fler krafter 
som talar för en fortsatt het bostadsmarknad 
än det motsatta. Hur het den blir avgörs i 
mångt och mycket av hur snabbt pandemief-
fekterna klingar av och försvinner från våra 
bostadsbeteenden.

så, vad ska du som bostadsköpare/säljare 
dra för slutsatser? Fastna inte i att försöka 
identifiera den exakta temperaturen på 
bostadsmarknaden. Pandemin har visat oss 
att ekonomiska förutsättningar kan förändras 
snabbt. Ta istället tillfället och gardera dig 
med en sund bostadsekonomi som håller oav-
sett temperatur. 1) Bygg upp en räntebuffert, 
2) Se till att ha en kombination av löptider 
i räntekorgen och viktigaste av allt, 3) Fatta 
långsiktiga bostadsbeslut och fastna inte i 
kortsiktiga bostadsprisrörelser.

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

Örgryte pastorat
4 Våra gudstjänster är öppna för deltagare – 
välkommen! För aktuella tider se 
www.svenskakyrkan.se/orgryte

Björkekärrs församling
4 Björkekärrs kyrka öppen sön 12–14 och 
när välkommen-flaggan står ute. Gudstjänst: 
Högmässa söndag kl 10.30 (livesänds också 
under juni månad på: www.youtube.com/
bjorkekarrskyrka.) Dessutom 26/6 Gudstjänst 
kl 18. 

Härlanda församling
4 Härlanda kyrka öppen mån-fre 9-16 och 
sön 10-14 med bl.a. barnpyssel och skatt-
jakt. Gudstjänst: Söndagsmässa kl 11. Även 
mässa 26/6 kl 11. Kvällsmässa onsdagar i 
juni kl 18.30. Ekumenisk gudstjänst i Härlanda 
kyrkoruin onsdagar i augusti kl 18.30. Ons-
dagsgemenskap kl 13 på kyrkplan utanför 
kyrkan. Musik och allsång i Härlanda kyrkoruin 
torsdagar i juli kl 13.

Sankt Pauli församling
4 Sommarkyrka med öppet v 24-26 och 
30-32 tis-lör 11-17. Gudstjänst: Högmässa 
söndag kl 11 – direktsänds även på Youtube, 
på www.sanktpauli.se och i närradion 94,9 
MHz. Även högmässa 26/6 kl 11. Högmässa 
söndag kl 18 i juni, kl 19 i juli. Fler högmäs-
sor på söndagar – se webben för aktuell info. 
Middagsbön med lunchmusik onsdagar kl 12. 

Örgryte församling
4 skårs kyrka: Öppen kyrka ons 23/6 kl 12-

16. Midsommargudstjänst 26/6 kl 17, sänds 
även digitalt. 
4 Örgryte gamla kyrka: Sommarkyrka v 27-
29: Öppet tis-tors kl 12-15 med musikaliska 
inslag.
4 Örgryte nya kyrka: Sommargudstjänst/
mässa söndagar kl 10. Sommarmusik sönda-
gar i juli kl 19 (sänds även digitalt). Reflex-
mässa på Örgryte församlingshems innergård 
torsdagar kl 18 (sänds även digitalt).
4 sommarcafé på Örgryte församlingshems 
innergård torsdagar kl 16-17.30.
Digitalt: www.facebook.com/orgryteforsamling

KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

Lättare restriktioner – början på slutet för en het bostadsmarknad?



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

Sommaröppet i kyrkorna!
härlanda kyrka 
Öppet mån-fre 9-16, söndagar 10-14. 

Möjlighet att sitta ner en stund. I kyrkan finns 
ljusbärare och också pyssel och skattjakt för barn. 

sankt pauli kyrka
Öppet v. 24-26 och 30-32 tis-lör kl 11-17.

dagsprogram: 
11.15 Sångstund för barn på kyrkbacken 
12:00 Middagsbön
14:00 Guidning i kyrkan
15:00 Andakt

örgryte gamla kyrka
Öppet v. 27-29 tis-tors kl 12-15. 

Med musikaliska inslag!

Fler sommartips!
fira gudstjänst i kyrkan
Våra kyrkor håller nu öppet för gudstjänst!  
Du hittar information om tider i Kyrkfönstret och 
på webben.

musik & allsång i härlanda kyrkoruin
Torsdagar i juli kl 13 tillsammans med gitarrist Peter 
Johansson. Ta med fikakorg och något att sitta på.

sommarmusik i örgryte nya kyrka
Söndagar i juli kl 19.00. Sänds även live via Örgryte 
församlings facebooksida.

4/7 Rythm Art Duo 
11/7 EWI, sång och orgel 
18/7 Konstellation Kvartett 
25/7 Familjen Fridolfson.

Läs mer om programmet på webben.

sommarcafé
Kaffe med dopp på innergården vid Örgryte 
församlingshem torsdagar juni-augusti kl 16-17.30. 
Stanna gärna kvar och var med på mässan kl 18. 

onsdagsgemenskap
Fika, goda samtal och andakt på kyrkplan utanför 
Härlanda kyrka. Onsdagar kl 13 (ej 4/8 och 11/8). 

 

Sommartid: Tid för högtid
Skolavslutning, student, dop, konfirmation och bröllop... Sommaren är 
för många förknippad med livsviktiga händelser och högtidliga minnen. 
Mycket firande har tagit en paus av förklariga skäl. Men kanske börjar 
vi nu se en ljusning. Med varsamhet kan vi nu träffas och fira det som är 
viktigt i livet. Välkommen att kontakta oss för att boka!

DOP Kanske har ni väntat med dopet och tänker 
att det nu kanske är försent för dop. Men dopet 
har ingen ålder! Kontakta oss för att boka en tid. 
Det finns en större dopdräkt (ca strl 86, se bilden) 
att låna för den som önskar och fler kommer. 

VIGSEL Vigseltider för 2022 för kyrkorna i 
Örgryte församling släpps den 30 augusti. 
Givetvis går det bra att boka vigsel också i 
övriga kyrkor. 

KONFIRMATION Information och anmälan till 
konfirmation 2021/2022 se svenskakyrkan.se/orgryte/konfirmation

BOKA LOKAL I skrivande stund har vi ännu inte öppnat upp för 
möjligheten att boka lokal utan avvaktar tills restriktionerna lättar och 
det blir möjligt att samlas fler. Följ oss på webben för aktuell info. 

HÄNDER delades ut 12-13 juni. Här kan du 
hitta inspiration till rörelse! Har du inte fått 
tidningen? Kontakta oss så skickar vi!

Och du vet väl att du kan gå en  
QR-vandring mellan våra kyrkor?!

svenskakyrkan.se/orgryte/vandra

Swisha din distans!
Ta dig ut i sommar - och ge samtidigt ett bidrag 
till Örgryte pastorats insamling till Act Svenska 
kyrkan. Gör så här:

1. Klara av den distans du har tänkt. Du kan gå, 
springa eller kanske cykla, tillsammans eller på 
egen hand.

2. Swisha din gåva till 123 331 
11 56 eller använd QR-koden. 
Ditt bidrag går till Act Svenska 
kyrkan. Du kan t.ex. swisha 
10 kr per avverkad kilometer. 
Märk gåvan med DISTANS och 
gärna antal kilometer. 

Med önskan om  
en härlig sommar!
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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

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

Under vinjetten på gång kan just 
din förening tala om vad som står på 
programmet. e-posta till annons@oh-
posten. 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 verksamhe-
ten 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 

salong glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i sveriges Medicinska Fotterapeuter

Boka in en tid för
en fotbehandling!

välkommen!

Ps: den 29 juli går jag
i pension – tack för den här 
tiden och trevlig sommar!

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

Kort hår 225:- Ord.pris 320:-

Mellanlångt hår 270:- Ord.pris 380:-

Långt hår 300:- Ord.pris 420:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 augusti 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!

ÖPPET HELA SOMMAREN!

Ånäsvägen 44 • Tel. 84 76 00 • Fax. 84 52 89

Vi gör reparationer och service

Komplett

skadeverkstad

OLSKROKENS BIL AB

Godkänd
enligt

KPL 2000Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

Semesterstängt v. 28, 29, 30 & 31

CYKEL
REPARATIONER

Norra Gubberogatan 12 Tel: 25 23 39

Semesterstängt
fr.o.m. fredag 19 juni

Öppnar
åter måndag

17 augusti

SS tt effeff ens
ens

CCykykels
er

els
er vicvic

ee

Var
d: 1

2–
18

 L
örd

: S
tän

gtSemesterstängt
från torsdag 17 juni

Öppnar åter
måndag

16 augusti

Semesterstängt
fr.o.m. 17 juli – 10 augusti

Vi öppnar åter
onsdag 11 augusti

Glad sommar önskar
fam. Jerkstrand med Personal

Vard 07.30-18.00  |  Lörd 08.30-16.00  |  Sönd 10.00-16.00

Danska vägen 110 Tel. 031-84 74 76

Glad sommar!

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

Club Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. torsdagar
kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, Dagcen-
ter. 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 informa-
tion tisdagar jämna veckor.

Info erik Jones 0704-78 50 36

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR
4 Vi hälsar våra medlemmar till Informationsmöte, 
Bingo. Lotteri. Kaffe och kakor. Musikunderhållning 
av Cissi och Rolf. Tisdagen den  22 juni KL 14.00 
Trätorget 2. Entre 40 kr.
Anmälan: Svea Olausson tel. 076 712 70 01. 
Väkommen!

SPF Seniorerna Örgryte
4 Minigolf spelar vi den 28 juli, 18 augusti och 

25 augusti. Under sommaren har vi flera aktiviteter 
som du som medlem kan delta i.  Vi planerar också 
för några andra aktiviteter under sommaren. Mer 
information på vår hemsida spfseniorerna.se/or-
gryte om detta och mycket mera. Ring för informa-
tion 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!

vI ÖNskAr er ALLA eN trevLIg soMMAr!
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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!
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undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 
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AKUT
TANVÅRD

INOM
24H

HOS OSS ERBJUDS DU EN MODERN
OCH TRYGG TANDVÅRDSUPPLEVELSE

Öppet hela
sommaren
vardagar
kl. 8-16

Vi följer nationella riktlinjer kring smittskydd.

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

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

Sommarpris!Sommarpris!Sommarpris!
149:-

Salong Nicole Han

Sofiagatan 6 Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93

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

Från midsommar har vi lördagsstängt t.o.m. vecka 29
och under sommaren stänger vi 17.00.

TrevligT sommar!

Alexandra: 

RÄTTELSE
4 I förra numret av ÖHP råkade Alice Radomska blanda ihop några datum, eller det som hän-
der just det datumet. Vi påstod att kronprinsessan Victoria har namnsdag den 14 juli, men det 
är hennes födelsedag. Viktorias namnsdag är den 12 mars.

Äntligen är värmen här efter en lång och 
ganska kall vår. Det är intressant hur 
ens väntan drar ut på tiden när man är 
fullt och fast övertygad om att något ska 
komma.

kanske är just denna vetskapen det 
som ställer till det för oss. Vi vet ju 
att sommaren är på väg, varför är 

den inte redan här, tänker vi kanske. När vi 
inte vet - när vi lever i en slags ovisshet - så är 
varje dag ett äventyr. Inget är givet och inget 
är förväntat.

Det vackra blir mer storslaget, det goda 
smakar så mycket mer och det som gör ont 
gör inte lika ont för vi förväntade oss inte 
motsatsen. Att se varje dag som en gåva byg-
ger på att vi inte förväntar oss gåvan.

Om du vill njuta extra mycket av den här 
sommaren, och alla andra dagar också för den 
delen, så se varje dag som en oväntad över-
raskning. Det är inte vad som händer under 
dagens lopp som är den stora överraskningen, 
utan det är din attityd mot det som händer.
4 1) När du vaknar, andas 
in djupt och smaka riktigt 
på syret som fyller din 
kropp. Känn luften fylla 
dig ända från magen upp i 

bröstet, och släpp ut den medvetet och tack-
samt. Sträck på dig och stanna upp innan du 
hoppar ur sängen. Kanske hinner du komma 
ihåg vad du drömde.
4 2) Gå barfota över en nyklippt gräsmatta 
och känn grässtråna kittla mellan tårna. Var 
medveten om känslan. Lägg märke till varje 
färgnyans du ser på gräsmattan, alltifrån 
djupt grön till gul kanske. Vad skulle du kalla 
de olika nyanserna. Kanske kommer du på ett 
nytt och finurligt namn.
4 3) När du äter, smaka verkligen på varje 
tugga. Bli medveten om dofterna, färgerna, 
konsistensen och smakerna. Blunda. Ta en 
paus mellan varje tugga. Kanske upptäcker du 
en ny smak.

exemplen kan bli oändligt många. Hemlig-
heten är att stanna upp i de vardagliga händel-
serna och se något nytt i dem. Men det gäller 
att inte ha bråttom. När du tar dig tid kan t o 
m dammsugarens virvlande dammoln ge dig 
ett tillfälle att studera dammkornens form och 
skådespel i ljuset.

Så stanna upp, ta dig tid, 
se dig om och var närva-
rande. Varje dag är en gåva.

Glad sommar!

Förvänta dig mindre och lev i nuet

LIVSCOACHEN
Alexandra tittus
– din personliga
strateg och bollplank

För alla barns rätt till 
hälsa, skola och trygghet

I länder med fattigdom, 
bristande sjukvård och 
människor på flykt blir 
pandemin förödande. Världens 
Barn ger stöd till alla barns rätt 
till hälsa, skola och trygghet. 
Stöd för barnen, när samhället 
stänger ned. Ett uppdrag som 
just nu är viktigare än någonsin.

BARNS RÄTT 
STÄNGER INTE NER

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE

Vill du ge av din tid? 
Mejla frivillig@varldensbarn.se
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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.

Provkör hos oss redan idag.


