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www.primartandvarden.se

artandvarden.se
Vi bjuder dig 25-29 år som inte

varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE: 399:-

Vid första undersökningen mot denna voucher
Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15

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

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

Erbjudandet gäller endast vid köp av 2 par glasögon med glas från Zeiss.
Rabatten dras av på det billigaste paret.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

www.primartandvarden.se
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BYGGER & SKAPAR
ALLT FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

21–22 juni

För dig som är
eller blir medlem
i Apotekets
kundklubb. Gäller
ej receptbelagda
läkemedel,
presentkort eller
tjänster. Kan ej
kombineras med
andra erbjudanden.
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Glayol
Salong

vid köp över 3

Apoteket
Redbergsvägen 4, Göteborg
Mån–Fre 8–19, Lördag 10–15
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

JONAS HELLQVIST, SNICKARE
Tel: 0708- 99 28 28 | E-post: info@2828bygg.se | www.2828bygg.se

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

20%

I Ö R A / NÄ S A

En skön salong för skönhet
– även brudhåruppsättning och makeup!
Måndagar–Fredagar 10–18 | Lördagar 10–14 – VÄLKOMNA!

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
salong.glayol
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SAMTIDEN BYGGER FRAMTIDEN. Under två veckor nu under vårterminen arbetade Samskolan i Göteborg med projektet ”Skapande Skola” då
Foto: Tommy Holl
eleverna i årskurs fem och sex fick skapa konst tillsammans med en inbjuden konstnär.

Eleverna visar skaparkraft
När Samskolan i Göteborg nyligen hade
projektet ”Skapande Skola” bjöd de in
konstnären Dlkhosh Sandin. Under två
veckor jobbade hon med eleverna i årskurs
fem och sex.

Samskolans slogan ”Samtiden bygger Framtiden”
kommer väldigt nära konstnärens egen värdegrund. Det var också det Dlkhosh Sandin använde som bas när hon klev in i projektet och mötte
eleverna. Hon menar att ungdomar tidigt använder digitala plattformar, som mobiler och datorer.
Och hon vill utnyttja det – inte motarbeta det.
– Dagligen blir vi överösta av bilder och symboler, ofta är det bilder utan en historia bakom.
Jag vill att barn och ungdomar lär sig att använda
allt som finns tillgängligt på ett smart sätt, att vi
lär de att vara källkritiska, att de vet hur de skaffar information. De fick många uppgifter som de
behövde mobilen till och sedan fick de redovisa.
Jag tycker att det är viktigt att vi försöker lära de
unga så mycket som möjligt för oavsett kommer
de fortsätta att tillbringa lika mycket tid på sina
olika skärmar, säger hon.
Dlkhosh Sandin växte upp i Sulaymania, Irak.
Rötterna till hemlandet är starka och hennes
konst har alltid präglats av det på ett eller annat
sätt. Hon har en gedigen utbildning och har livnärt sig på sin egen konst under många år. Beställningar på nya tavlor duggar tätt.
Dlkhosh är även engagerad i Cancerfonden,
Jontefonden och The Perfect World Foundation
och har donerat konst som samlat in en bra bit
över en halv miljon kronor de senaste åren. Men
hon har även fortsatt att studera och får snart en
kandidatexamen efter att ha fördjupat sig i den
digitala världens påverkan på mänskligheten.
– Den yngre generationen som bara har levt



Foto: Tommy Holl

DLKHOSH SANDIN
Född: 1975 i Sulaymania, Irak
Familj: Maken Torulf och sönerna Maddox,
Rocko och Keanu
Bor: Särö
Yrke: Konstnär
Lyssnar på: Ljudböcker
Tittar på: Filmfanatiker
Äter gärna: Älskar kryddstark mat
Instagram: dlkhosh_sandin_artist

med digital påverkan har ju inga referensramar.
Inget att falla tillbaka på. Vi har ingen aning om
hur man påverkas på sikt när man kan se rakt in
i varandras liv i den här utsträckningen. Med all
den press som exempelvis sociala medier medför.
Framtiden fåt utvisa det, men det är ett väldigt
intressant ämne att fördjupa sig i, säger hon.
Eleverna på Lilla Samskolan fick både besöka
Konstmuseet och göra egen konst.

Örgryte&HärlandaPosten

– Jag tycker att Samskolan är modiga som vågade ta in mig, jag tänkte ger de sig in i leken
får de leken tåla. De frågade vad jag behövde för
material. Sprayfärg var mitt svar. Jag ville utmana
tabut som finns kring sprayfärg, med klotter och
annat. Skolan var direkt med på noterna och de
som går i sexan gjorde helt fantastiska collage med
mycket färg, säger Dlkhosh och fortsätter:
– De som går i femman fick göra broschyrer.
Då använde vi oss material som redan fanns på
skolan. Det var ett helt otroligt givande projekt.
För mig också. Det kommer att påverka mig under lång tid, säger hon.
Redan som litet barn var Dlkhosh förtrollad av
konst. Hon växte upp i en familj rik på kärlek,
men med tuffa ekonomiska förutsättningar. Hon
hade inte råd med penslar och fick ofta använda
händerna i sitt konstarbete på skolan. Det är en av
anledningarna till att hon hellre använder sig av
vad som finns tillgängligt än att köpa in en massa
nytt.
– Det var otroligt vad de kunde skapa med det
som fanns. Och de hade så mycket frågor kring
konst, hur man prissätter, är det storleken på verket som avgör priset, vad är konst, och så vidare.
– De hade en nyfikenhet som var så häftig att
möta. På museet satt vi ner framför olika konstverk och lät det påverka oss. Det var så underbart
att se hur de gamla lokalerna i Konstmuseet, som
tyvärr står tomma alldeles för ofta, fick fyllas av
liv och rörelse. Eleverna hade aldrig varit där tidigare och det är synd. I konsten finns inga fel
eller rätt, det finns inga ramar man måste hålla
sig inom, det finns ingenting att vara rädd för i
själva skapandet. Allt det ville jag nå fram med till
eleverna och deras resultat visade verkligen att det
hade lyckats, säger Dlkhosh.
Rebecca Hedin
NR 5 • MAJ 2022

Veckan efter midsommar börjar
vår stora utförsäljning så att
vi kan tömma hela butiken inför
semesterstängningen.

apoteksgruppen.se

Erbjudandet gäller från 16 juni till 13 juli 2022

Vi har blommorna ni behöver till midsommar och även svenska jordgubbar!

Vi har semesterstängt
hela juli, 1/7 fram till 31/7.
Ha en underbart go sommar
så ses vi 1:a augusti igen!
Ronja med Personal

Det går även bra att ringa till butiken på
031-19 50 50 för att förboka er bukett eller
för att beställa utkörning inom Göteborg!

Redbergsgårdens Blommor
Varmt välkomna till oss!

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

Danska vägen 110 • Göteborg • Tel. 031-19 50 50
Måndag-Fredag: 10-18 • Lördag: 10-16 • Söndag: 10-15

S K A N Ö R - FA L S T E R B O

ÅRE

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

Underbar 20-talsvilla i
Örgryte med
centralt läge.

B Å S TA D

Olof Skötkonungsgatan 4
Örgryte | 8 rok
202 + 15 kvm | Tomt 593 kvm
15.000.000 kr bud

Varmt välkommen.

STO C K H O L M

GÖTEBORG

MALMÖ

HELSINGBORG

Magnus Helin. 0739-82 80 39.
magnus.h@sothebysrealty.se

© 2022 Skeppsholmen Sotheby’s International Realty
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Nu har nästan halva året gått
och många vitsar har Ni fått.
Hoppas Ni har fattat allt
i denna roliga ordvitsspalt!
I juni valdes en ny Ärkebiskop, Martin
Modèus.
– Han blev förTROENDEvald!
HHH

Ett nytt bakverk i Regerigskansliet:
– KAKAbeve!

HHH

– Jag köpte billig lakrits idag, de sålde den
SVART!
HHH

Västlänken ser ut att bli en dyr affär för
Göteborg. Ja, den kommer att UNDERGRÄVA stans ekonomi!
Det skrivs mycket om Västlänken i
Göteborgs-Posten.
– Ja, på GP finns grävande journalister!
Än så länge går Västlänken spårlöst under
Göteborg.
HHH

SAS har det jobbigt nu.
– Ja tyvärr. Hoppas dom får ordning på sin
PLAN-ekonomi!
– Hoppas att någon är villig att lyfta SAS!
HHH

– Jag köpte ett häfte frimärken med blomstermotiv. Det måste ha varit RABATTfrimärken!
HHH

R A M E L = Roligaste Artisten Med Elegant
Lekfullhet
HHH

Ett skyttecenter skall byggas i Delsjöskogen:
Torsdagen 9 juni träffades Kommunstyrelsen
för att godkänna beslutet.
Miljöpartiets reaktion:
– Kunde dom inte skjuta upp beslutet?
HHH

Varför får inte häktena byggas ut?
– Då ryms det för mycket!
HHH

Sweden Rock pågår i Sölvesborg: Blir det inte
för varmt med ROCK i juni?
HHH

MED SMAK FÖR DET GODA. Emeli Olén och Sanjay Larsson driver sedan ett år tillbaka Sävedalens Saluhall.

De är eld och LÅGOR
för sin saluhall i Partille
Ta en del ingenjör och lika mycket turnéledare. Båda med smak för det goda. Där
och då har vi Sävedalens Saluhall.

I juni arbetar meteorologerna för högtryck!
HHH

En fråga till en elev: Varför går du barfota?
– Jag har SKO-LOV!
HHH

I Stockholm parkerar jag min EL-bil nära
Strömmen!
HHH

Brukar du somna framför TV-n?
– Ja, eter-media!
HHH

Varför tog du på slipsen när matchen var slut?
– Jo, det slutade med TIE-BREAK!
HHH

I fotoaffären: Jag tänker köpa en kamera, tar
ni KORT?
HHH

Vilken ost passar bäst för herrar?
– De EDAMER!
HHH

Jag tappade en vinflaska i golvet i kön på
Systembolaget och jag fick köpa den som
HÄR-TAPPAT!
HHH

Kan man få en flaska hemskickad som flaskpost?
HHH

Vår KASSAAPPARAT har tyvärr gått sönder.
Det är nämligen en av våra KASSA APPARATER!
HHH

Valhallabadets 25-metersbassäng läcker vatten
– AQUA tråkigt…
4

Foto: ÖHP

Den ligger minst sagt strategiskt till på Göteborgsvägen. Närmaste grannar är Partilles absolut starkaste och välbesökta varumärken då
det handlar om varor som tilltalar ett av våra
sinnen.
– Vi finns mitt emellan Oves Gatukök och
Triumfglass butik. Det är naturligtvis en stor
fördel då det passerar mycket folk, som förhoppningsvis även upptäcker oss, säger Emmeli Olén.
Hon är en heltidsarbetande ingenjör – och
krögare på den fritid som blir över och tillsammans med Sanjay Larsson sedan knappt ett år
tillbaka ägare till Sävedalens Saluhall.
Även kollegan och kompanjonen är dubbelarbetande. Dagen efter ska han i väg med det
internationella metalbandet – över 2,5 miljoner sålda album världen över – In Flames.
– Jag är turnéledare och vi ska ut på ett antal
festivaler i Europa, berättar Sanjay.
Musik betyder och förenar – det är den inbjudande butik vi besöker ytterligare ett bevis
på. Björn Gelotte är gitarrist i In Flames och
käresta till Emmeli. Sanjay den som sköter det
praktiska för bandet.
På den kulinariska vägen är det. Sägas ska
också att ovan nämnda Björn samt Christine
Ogebro, fru till Sanjay, ingår i ägande och
drift.
– Vi var alla kunder hos de tidigare ägarna
i ett tiotal år. Då de bestämde sig för att sälja

bästa möjliga resultat och våra kunder vet ofdök tanken upp.
Utan någon större erfarenhet av att leverera tast exakt vad de vill ha med sig härifrån.
charkuterier och ost av högsta kvalitet.
– Det närmaste vi kommer är väl att jag haft För de som inte trivs lika bra med att ta på sig
kockrocken erbjuder Sävedalens Saluhall alteren servicebutik, inflikar Sanjay.
Uppenbarligen har praktikperioden varit nativ. En smakfull inredning och en enklare
både kort och framgångsrik. I de blänkande lunchmeny att välja från är en självklar service.
rostfria diskarna finns allt och mer därtill till Vad sägs om en kopp rykande het gulasch eller
exempelvis grillkvällen. Från heta korvar till varför inte en sallad byggd på fransk Chevrejapanska Wagyu, vilket sägs vara det finaste ost?
– Sedan är det inte så att vi stänger möjligköttet i världen.
– Varans ”Rolls Royce”. Överhuvudtaget heten till lunch 14.00, vi serverar helt enkelt
till stängningsdags. I största möjliga mån
har vi fokus på utländskt kött, mestadels
lagar vår kockpersonal mat av de råvafrån USA och Australien, säger Sanjay.
STÖTT
A
Dock finns det även en given plats di
n lokal ror vi säljer från disk. Dels innebär det
a ett minskat matsvinn, vilket är viktigt
för närproducerat. Inte minst i den
h
a
n
d
l
a
välsorterade ostavdelningen där såväl
re ur ett miljöperspektiv. Samtidigt som
vi vet att det innebär en kvalitetsstämNääs som Ale och Falbygden är reprepel på det vi erbjuder våra gäster, lovar mesenterade.
talmanager Larsson.
Emmeli:
För de som nöjer sig med något att släcka
– Kvalitet är a och o för oss. I dag är konsumenterna ofta oerhört upplysta och medvetna törsten med då solen tittar fram finns det sei fråga om tillagning, exempelvis vid grillning. dan en tid tillbaka såväl uteservering som tillVia nätet finns all information att hämta för stånd att erbjuda de fyra dagar (onsdag–lördag) som butiken håller öppet.
– Ambitionen är att utöka till sex dagar i
veckan. Just nu tar vi dock ett steg i taget och
vill skapa en så bra miljö som möjligt för både
de som kommer hit och handlar samt de som
väljer att äta och kanske ta ett glas på plats,
avslutar de båda och avslöjar dessutom att det
redan dykt upp förfrågningar om att öppna
liknande butiker på andra håll
En ingenjör och turnéledare har utan tvekan hittat ett vinnande koncept och recept.

ÖHP
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Sjukvården ska
styras av kompetens,
inte politik
Visste du att sjukvården organiseras genom fler än 700 politiska uppdrag, bara
i Västra Götalandsregionen? Politiker beställer sjukvård av sig själva medan
vårdköerna växer. Om du vill påverka din sjukvård och hur den organiseras,
så är det i regionvalet den frågan avgörs.
Rösta på det enda partiet som vill lägga resurserna på sjukvårdspersonal som
arbetar nära patienten, i stället för på politiker och administratörer. Vi demokrater
vill ställa krav på att administrationen arbetar närmare sjukvården och att de som
verkligen kan sjukvård ska organisera verksamheten. Om Demokraterna får
tillräckligt många mandat i regionvalet så kommer vi att arbeta för att riva upp
den beslutade politiska organisationen.
Dessutom måste personalen som vårdar patienten ha en förutsägbar lönetrappa
och tjäna mer än de som väljer att arbeta administrativt. Idag är det tvärtom.
Vi vill göra skillnad i sjukvården i din region.
Sakfrågor är vår politik – även i regionen!

Läs mer på demokraterna.se

HISTORISKT

Garden Party – ”svengelsk” tradition
Garden Party. Benämningen rymmer så
mycket av härligt tradition, gemenskap
och generositet. I mitten av 1800-talet
spred britterna den kring Göteborg, inte
minst i välskötta trädgårdar i Örgryte
socken.
Familjen Dickson på Överås och systrarna Nonnen på landeriet Liseberg var
bland stilbildarna

J

odå, de stora party-tälten stod uppställda på välklippta gräsmattor i den
sommarhetta som sällan tycks ha störts
av busväder – såvida vi inte läser vartenda i
efterhand upprättat festprotokoll extra noga.
Det var pajer och andra bakverk. Och
förfriskningar. Promenader på trädgårdsgångar kantade av blombuskar, lekar för
barnen, lotterier, spågumma, våfflor med sylt
och grädde. Och försäljning av handarbeten,
bröd, frukt, barnteckningar med mera för
välgörande ändamål.
När Örgryte Nya kyrka invigdes av biskop
Edvard Rohde den 6 juli 1890 hade en ganska så betydande del av kostnaderna täckts av
församlingsbornas genorisitet och tillställningar, typ Garden Party.
Störst var ju givmildheten alltid i salonger
i decembers julstämning. Men under vår,
sommar och höst var det i trädgårdarna som
herremännen öppnade plånböckarna, eller
börsarna.
Dessutom kunde prästen i gamla kyrkan när som helst nämna att penninggåvor
inkommit från de rikaste, som James Dickson
på Överås, David Lundström på Underås
och bröderna Ekman – Oscar och Emil – på
Stora Torp respektive Gubbero. Och inte låg
ägarna till Böö Gård, Kålltorp eller Widkärr
långt efter.
Herrarna skrevs in i tidningsnotiser,
församlingens kassabok och så vidare. Men
tillställningarna var det damerna som skötte.
Det gjordes på beprövat organiserade sätt,
med uppgifterna fördelade ungefär som av en
kommitté.
Hos värdparet, vars mark man skulle ha
festligheterna på, hade ju också tjänstefolket
sina uppgifter – baka pajer, klippa gräs och
häckar, sätta upp tält, spika upp stånd, duka,
servera.
Den brittiskt ättade Beatrice Dickson,
dotter i huset på Överås, var alltid en starkt
drivande kraft. Hon donerade med tiden
också den stora trävillan Skogshyddan till
att bli församlingshem, vilket den varit även
i moderna tider, före det nuvarande. Villan
har dock haft lite olika roller. En del äldre
örgrytebor kan säga sig vara födda där, då den
i några år var förlossningshem(!).
Örgryte Gamla kyrka var den närmaste
för de medelålders systrarna Nonnen, där de
bodde på Liseberg (visserligen på göteborgsk
mark, alltså inte inom Örgryte församling).
På deras trädgårdspartyn såldes åtskilliga av
deras målningar i akvarell och teckningar
med kolstift och rödkrita – oftast med gamla
kyrkan som motiv, sedd från bland annat
Lisebergs bergsknalle.
I början av sommaren 1890 hade de dock
i högre grad avbildat Örgryte Nya, och det
fanns ett porträtt (gjort av Mary Nonnen)
föreställande kyrkoherden Magnus Ekman,
som varit störste ivraren för bygget av nya
kyrkan. I takt med den flerdubbelt ökande
folkmängden räckte ju inte längre fyrahundra
platser i den gamla särskilt långt.
Även då syftet var att samla in pengar till
6

BOKTIPS? St Andrew’s Church Gothenburg
höll vid sitt Garden Party nyligen också en
välbalanserad bokmarknad, inomhus. Och
den 6 juli fyller kyrkan 165. Foto: Alice Radomska

att fullborda kyrkbygget, samt efter invigningen att komplettera nya kyrkans inventarier, så kunde den rubricerade orsaken till fest
vara en annan.:
Den 12 maj 1890 hade man (på fru
Eleanore Dicksons förslag) firat den engelska
hygien- och sjukvårdsorganisatören Florence
Nightingales 70-årsdag, som det skulle varit
om hon inte i sitt uppoffrande liv hade gått
utarbetad ur tiden åratal dessförinnan.
Florence Nightingales var ju aldrig i
Örgryte men hade brevledes goda kontakter
här. I synnerhet med Emily Nonnen, som på
sitt Liseberg satt och översatte Nightingales
epokgörande bok och andra skrifter, även för

utbildning av nya sköterskor, till svenska. Jag
tog upp Nightingales Örgryte-kopplingar
här i krönikan för exakt ett år sedan, vilket ni
på internet kan finna i Örgryte & Härlanda
Postens arkiv, juni 2021.
Faktiskt nämnde en kålltorpskvinna för
mig i förra veckan att hon vid ett englandsbesök 2019, före pandemin, hade lagt en blombukett på Nightingales grav på St Margaret
of Antioch Churchyard i den idylliskt tidlösa
byn West Wellow.
Jo, mer eller mindre brittisk känsla ska väl
varje riktigt Garden Party ha. Annars kan vi
lika gärna använda vårt svenska ord trädgårdsfest. Eller, om det lutar åt grillfest, så har den
amerikanska benämningen Barbeque varit oss
bekant i snart ett halvsekel.
Beskrivningen av ett regelrätt men ändå
uppsluppet Garden Party är i bokform oöverträffad i Agatha Christies roman ”Död mans
fåfänga”. Visst skildrar hon där serveringstälten, lottstånden, spådamens tält och något
i stil med poängpromenad, som detektiv
Hercule Poirot med flera då tar del av.
Men hurdant är det med Garden Parties i
dagens Göteborg?
Jo, det mest genuint brittiska hålls varje
försommar hos Engelska kyrkan, eller St
Andrew’s Church som den heter. Den ligger
centralt vid Hvitfeldtsplatsen och höll i år sitt
party den 28 maj.
Hur engagerat familjen Dickson, systrarna
Nonnen och andra britter kring 1890 än bidrog till byggandet av Örgryte Nya kyrka på
den lilla kullen ”Svaleberget i Böö”, så ville de
ibland ta del av gudstjänster och musikaftnar
på sitt modersmål.
De begav sig då in till stan, till St Andrew’s
Church, som stått färdig 1857 efter ritningar

av Adolf Ehrensvärd. Denne Ehrensvärd var
annars mest i Statens Järnvägars tjänst och
har skapat en del centralstationer, främst
Göteborgs och Östersunds.
St Andrew’s Church Gothenburg är en av
de mer än trehundra kyrkor som The Church
of England förfogar över utomlands.
Dess Garden Party den 28 maj hade skapligt väder, jämfört med hur ett flertal andra
kyrkors arrangemang två dagar dessförinnan,
på Kristi Himmelsfärdsdag, formligen hade
blåst bort. St Andrew’s höll dessutom i själva
kyrkan bokmarknad med många fynd att
göra.
Visst såg man resultatet av kvinnors organisatoriska sinnelag, kombinerat med spontanitet och värme. Bakverk – allt från brödlimpor
till småkakor – samt sylt- och honungsburkar
och annat salufördes glatt. Och det fikades
på uteserveringen. Prästen Alja Tollefsen,
skattmästare Jeanette Munro och sekreterare
Monica Edholm var säkert nöjda med partyt
och dess medmänskliga inspiration.
Men det är klart att även några karlar, som
kyrkvärden Thomas Fredén och i än högre
grad Ron Jones med sitt ansvar för kyrkans
environger, kan ha varit med om praktiska
förberedelser, så som det bland britter har
varit i många generationer.
Besökarna var åtskilliga. Men en saknades
djupt. Och kommer aldrig mer att närvara. Nämligen Göteborgs-Postens härligt
uppmärksamme London-korrespondent Per
Nordangård, som ju avled i Covid-19.
På bokmässor och kulturaftnar genom
åren talade Per och jag ibland kollegialt om
London; vi jämförde platser och känslor från
mina ungdomsår där med hans senare upplevelser av världsmetropolen.
Jo, inför varje majfest har några fallit ifrån,
men några nya samtidigt anslutit sig till
församlingen.
Hemsidan är förstås på engelska. Och
på partyt hördes språket med många skilda
accenter. Besökare av varje nationalitet är
välkomna i gemenskapen, där syftet är ”seeking God’s will through prayer and worship,
outreach, and nuturing community”.
Största gruppen digitala besökare är
boende i Sverige. Lite överraskande läses
församlingsnyheterna på hemsidan faktiskt
mer av amerikaner än britter. Och antalet
besökare från Finland är klart högre än av
norrmän och danskar tillsammans, åtminstone för närvarande.
På bloggen hörs böner, psalmer, den nya
svensk-engelska fredssången ”Wave to the
World” med mera. Och den 11 juli fyller
själva kyrkobyggnaden 165 år (medan som
jämförelse Örgryte Nya fem dagar dessförinnan blir 132).
Känslan på St Andrew’s party nyligen
gjorde att man lättare också förstod hur det
kändes på 1800-talets evenemang på Överås,
Liseberg osv. Nu saknades bara en pråligt uniformerad portvakt à la den forna Lisebergska
i flydda dar.
Men några herrskap att släppa in med
kusk, häst och vagn var det nu inte tal om,
vid Hvitfeldsplatsen i vår till stor del kaotiskt
uppgrävda stad.
HISTORISKT

RELATIVT NY. Byggandet av Örgryte Nya kyrka, invigd i juli 1890, bekostades till viss del
Foto: Alice Radomska
av vad församlingsbornas Garden-partyn inbringade.
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gym & Gruppträning

PADELcenter

wellness online

triggz bonusprogram

Crosscage, yoga eller
ungdomsträning – vi har
något som passar för alla
människor i alla åldrar.

På flera orter i landet erbjuder
vi moderna padelbanor. Boka
bana via Matchi, hyr padelrack,
köp bollar och tillbehör på plats!

Träna när och var du vill.
Streama dina favoritpass
direkt i mobilen, datorn
eller surfplattan.

Bli belönad varje gång du
checkar in på någon av våra
klubbar eller kör ett pass
med Wellness Online.

299:-
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BINDNING

/ MÅN

@nordicwellness
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BOLLENKOLLEN
Bra start av Lunden ÖBK
n Vårt elitlag i området – Qviding FIF – har
haft det kämpigt i division 1 södra så här
långt. En nykomling från Överåsvallen ser
däremot ut att fixa en topplacering som nykomling. Likaså imponerar FC Härlanda.
2021 vann Lunden/ÖBK division 5 i överlägsen stil. Kapaciteten räcker även en serie
upp i systemet.
Tyngre går det för herrarna i Qviding FIF,
som ser ut att få kämpa om att undvika nedflyttning i den södra ettan.
Notera dessutom att FC Härlanda per
omgående är på väg tillbaka till sexan.
Här är läget för våra lag med några omgångar kvar till sommarvila.
Qviding FIF herr, division 1 södra
n Tufft så här långt med endast
två vinster på de elva första
matcherna. Har ytterligare tre
omgångar kvar att spela innan
sommarvilan.
Leonardo Farah Shabin är med sina tre
fullträffar inledningsvis främsta målskytt.
Startar höstsäsongen med att möta Gais
på Gamla Ullevi 31 juli.
Qviding FIF dam,
division 2 Västra Götaland:
n Parkerar bakom topplagen Valinge-Derome,
Örgryte och Stafsinge.
Het match på Valhalla 18 juni, 17.00. Tar då
emot Öis. Avslutar våren med att möta Falkenberg på Valhalla IP, 1 juli, 19.30.
Främsta målskytt så här långt: Stella Andersson, 6 mål.
Gårda BK, division 4A
n Även Gårda har kommit igång och tagit sig
uppåt i serien. Bland annat 5–1 mot Utbynäs
sedan Jonatan svarat för två mål.
I sista uppgiften inför sommaruppehållet
väntar Semberija på Överåsvallen 1 juli.
Skyttebäst: Linus Skålberg Lindström, 5.

Qviding FIF B, division 4 dam
n De vinröda tjejerna har en mittenplacering.
Våravslutning mot Jonsered på Härlanda
Park 19 juni, 12.15.
Skyttebäst: Olivia Toreskog, 3.
RIK fortsätter satsa ungt
SPIKADE IGEN. Kevin Golestan höll nollan i
Foto: Privat
toppmötet med Jonsered.

Lunden ÖBK, division 4A
n Suverän seriesegrare i division 5 förra
året och uppflyttade i fyran. Ojämn start på
säsongen, vassare efterhand. Är med bakom
tabellettan Jonsered och tvåan Hisingsbacka.
Avslutar våren borta mot Nol IK.
Bästa målskytt efter nio omgångar: Sebastian Ovdahl, 4.

FC Kålltorp, division 6C
n Höga berg – och väldigt djupa dalar. Så
kan vi sammanfatta FC Kålltorps debutsäsong
i division 6 så här långt.
En bra vår avslutning skulle dock kunna
ge lite häng på topplagen Pusher och Hovås
Billdal.
Våravslut är det mot Chalmers Studenkårs
IF på Lemmingvallen, 18.30, 22 juni.
Målbäst: Jesper Jörnvik, 6.

FC Härlanda, division 7A
n Inlett seriespelet magnifikt med sex raka
vinster, där laget snittat tre mål per match,
sedan premiären i division 7A.
Sju av dem har Tony Micevski stått för.
Sista vårmatchen spelas mot Härryda IF,
tvåa i tabellen, på Heden, 22 juni 20.15.
Elisedal, division 7A
Vårt andra lag i 7A är Elisedal, som också
finns med på övre halvan. De rundar av del 1
med att möta Sjövalla borta 30 juni.
Mål: Simon Röhr, 3.

n Handbollsklubben Redbergslid tror på ungt
och eget även framöver. Två nya a-lagsspelare
har lyfts upp inför 2022/2023.
Anrika och mesta mästarna RIK kvalade sig
tidigare i vår kvar i Elitserien. Nu laddar de vita
eleganterna för höstens seriepremiär.
I truppen återfinns två unga pojkar, hämtade
från egna verksamheten.
Det handlar om:
Noah Larsson – vänsterkant – som funnits
med i klubben sedan handbollsskolan.
– En oerhört snabb och teknisk spelare.
Har varit otroligt duktig som ungdomsspelare
och det ska bli kul att se vad han kan uträtta
på seniornivå, säger Tony Larsson, sportchef i
RIK, till redbergslid.se
Tage Barne, talangfull målvakt som kom till
RIK från Bjurslätt som 14-åring.
Larsson:
– En lång målvakt med härlig räckvidd.
Utvecklingen de två senaste åren är fantastisk.

Mats – Årets Ledare i RIK
n I sex år har Mats Bergström lett, lotsat och
utbildat Redbergslids tjejer födda 2009. För
sitt stora engagemang har han tilldelats utmärkelsen Årets Ledare i RIK 2021/2022.

Supersuccé för pojkar 18 år
n Turneringen i franska Lille kan närmast
liknas vid Champions League för seniorer.
Tänk att RIK P18 tog sig hela vägen till final
mot PSG.
– En fantastisk insats av killarna, säger
coach Tony Larsson.
Pingsthelgen tillbringade Redbergslids pojkar födda 05 i Frankrike och med Challenge
Cup i handboll.

Det var svensk hänryckning även så långt
bort.
Även om det blev finalförlust mot giganten
PSG är en andraplats i denna cup en fantastisk framgång.
Coach Tony Larsson.
– Det var verkligen högklassigt motstånd
hela vägen fram till avgörandet.
Bland annat väntade Talent Plzen (Polen),
danska Skjern och Nancy (Frankrike).

Division 2 nästa för RIK:s tjejer
n Redbergslids damer spelar från och med
2022 i division 2, ett steg som är möjligt
sedan ett lag dragit sig ur. Och en välkommen
möjlighet.
Till klubbens hemsida säger nytillträdde
klubbchefen Kristoffer Myrfalk:
– Som ett led i klubbens utveckling så
har vi sedan några år tillbaka jobbat med att
bygga upp vår flick- och damverksamhet. För
att kunna vara en attraktiv förening så strävar
vi alltid efter att ha vårt representationslag på
damsidan så högt upp som möjligt. Detta för
att fortsätta kunna skapa bättre förutsättningar
för våra tjejer och damer så vi kan fortsätta
att utveckla duktiga handbollsspelare även i
framtiden.
Myrfalk fortsätter:
– I vår verksamhetsplan så har vi som
förening målsatt att vi ska som minst spela i
division 1 senast 2025.
ÖHP

SEB Örgryte har under våren
flyttat och vi sitter numera
hos våra kollegor på
SEB Kungsportsavenyn 20.
Varmt välkommen att kontakta oss för
att boka ditt rådgivningsmöte, eller om
du vill få hjälp med ditt serviceärende.
Telefonbanken privat 0771-365 365
Telefonbanken företag 0771-625 353

Varma hälsningar personalen
på Kungsportsavenyn 20
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DUKA FÖR FEST

BORNHOLM MATBORD
12.995:- ORD.PRIS 18.999:ORUST STOL
KÖP 6 ST - BETALA FÖR 5 ST
LAMINO FÅTÖLJ INKL. FOTPALL
18.990:-(ORD.PRIS 26.045:-)

ORUST STOL I MASSIVT TRÄ FINNS I FLERA FÄRGER, PRIS FRÅN 1.450:ADRESS

ÖPPETTIDER

Danska vägen 96
416 59 Göteborg

Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

TELEFON
031-51 95 50

ADRESS
10 - 18
10 - 16
11 - 16

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar.
Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Bultgatan 36
442 40 Kungälv

TELEFON
0303-24 54 90

STIKKAN PÅ SPÅRET

En mysig paus vid Härlanda Tjärn
När du är uppe i Delsjöskogen, så har du
säkert haft vägarna förbi Härlanda Tjärn.
Kanske har du också stannat till vid kiosken vid tjärnet för en fika eller ett inköp.
Om inte, så gör gärna ett besök där nästa
gång du är däruppe.
Kiosken har öppet under högsäsong alla dagar
mellan klockan 11.00 och 20.00.
Varför inte ta en god fika på den soliga
uteserveringen, med utsikt över både badoch lekplatsen.
Det finns även servering inomhus om
vädret inte är det bästa.
Caféet erbjuder hemgjorda bakverk, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, som
smakar ”mums”.
Där finns givetvis också kaffe och te, glass
och kalla drycker av olika slag.
Ibland, på helgerna, kan det erbjudas ”helgens överraskning”.

Snart närmar du dig Tjärnet efter en fin
vandring i grönskan…där det är lika fint på
Foto: Stig Andersson
vintern.

Jag bad Niklas Sjöström, som är ordförande
i innebandyklubben IBK Göteborg att berätta
lite grand om kiosken och hur de jobbar med
den.
– Ja, det gör jag gärna. Vi, IBK Göteborg,
har drivit kiosken i 30 år, sånär som på fyra
år, då ett privatbolag skötte driften som inte
blev så bra. Själv har jag varit aktiv i föreningen och i kiosken i alla år. Jag är också
grundaren av föreningen.
Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
– Vi driver föreningen aktivt med inneGötalandsregionen
namn till Närhälsan.
bandy,Västra
men jobbar
även intensivt med den
sociala biten, med och för medlemmarna.
Utöver den sociala delen har vi även t ex
helgaktiviteter. På sommaren kör vi lite sommarlovsaktiviter. Sedan ordnar vi också läger
för ungdomar i vår stadsdel.
– Vi sköter även driften av Torpahallen
KIOSKEN vid Härlanda Tjärn med den gula ”sommarcontainern” till vänster.Foto: Stig Andersson
och driver cafeét där, givetvis med hjälp av
– Förresten har vi också en liknande
så var en stor gul container placerad bredungdomar.
container på Björnplan i Torpaparken, där vi
– En annan, och angelägen del, är att vi har vid kiosken, jag frågade Niklas vad den där
också lånar ut allt möjligt. Från tennisracket,
olika integrationsprojekt, där vi ger möjlighe- innehöll:
beachvolleybollar, kubb med mera.
– Bra fråga. Det är en ”sommarcontainer”,
ten för nyanlända att arbeta och komma in i
Niklas igen:
föreningens arbete. Som du förstår är vi ingen som innehåller badleksaker, bollar, båtar,
– Slutligen en sak till: vi har föreningsvandflytvästar med mera. Det är tredje året vi har
traditionell idrottsförening utan en ”speciell”
ring i vårt område varje fredag och lördag
det och det har varit en hit, milt uttryckt.
förening.
mellan klockan 19.00 och 24.00. Det är våra
– Givetvis lånar man allt gratis och verkNiklas Sjöström fortsätter:
ledare och seniorspelare, som vandrar runt
samheten drivs av våra unga ledare i fören– Vår målsättning med kiosken är att ge
och pratar med ungdomar och besöker platser
ingen samt sommarjobbare. Den kommer
ungdomar ett sommar- eller helgjobb och
där de befinner sig. Vi är goda förebilder
att vara öppen mellan 14 juni och mitten av
att kiosken skall vara en självklar mötesplats
och trygga vuxna. Vi startade detta under
augusti.
för alla i stadsdelen och att ha rimliga priser
pandemin, då alla våra hallar var stängda,
– Det här är ett samarbete vi har med
samt att generera ett överskott till den ideella
Bostadsbolaget och Göteborgs Stad Centrum, men vi har fortsatt för att vi ser att vi gör en
idrottsverksamheten i föreningen.
liten skillnad i tryggheten för barnen och
något som vi är mycket glada över.
När jag var uppe i området i förra veckan

ende!
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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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se
10

Vaccinera dej hos
Närhälsan
Olskroken
Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
– din kompletta
Gamlestadsvägen 4. B15
Vaccinationscentral
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Fem
toaletter på
baksidan av
kiosken.

Du beställer smidigast på gaveln.
Foto: Stig Andersson


ungdomarna.
Ja, som framgår av texten, så är det en
förening som ligger i framkant, både vad
det gäller den idrottsliga verksamheten, men
också med ett stort socialt engagemang till
mångas glädje.
Ett inköp i kiosken, dessutom till plånboksvänliga priser, gör att du både bidrar till
och stödjer IBK Göteborgs stora och breda
verksamhet.
PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss

DE SOM DRABBATS AV KRIGET
I UKRAINA BEHÖVER DITT STÖD.
Tillsammans kan vi vara en tillflykt i oro, nöd och krig.

Helger 10.00–22.00

Den 15 april byt
Västra Götaland

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

Tack för ditt förtroende!
SWISHA TILL

900 1223
SKRIV: AKUT

svenskakyrkan.se/act
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Vi bjuder på
solglasögon i din
styrka vid köp
av glasögon!
Värde upp till 3895 kr. Gäller vid köp av kompletta
enkelslipade eller progressiva glasögon med vår bästa
ytbehandling Iprotection NT (1100 kr).

50 % rea på utvalda bågar från:

S

ET

LJ

Konsert!

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon. Värde 395:-

LIG
UV

ORB

Utförs av legitimerad optiker.

Artisterna Lies Hendrix och Joan Peiró
Aznar kommer och spelar upp sin härliga
musik den 6 juli från kl. 18 - 20.00 i
A’mon Studio. Varmt välkommen till vårt
annorlunda café i Munkebäck.

Redbergsvägen 17 Telefon: 031-19 84 70
A’mon Studio
Munkebäcks Alle 14
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Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2022-08-21.
För öppettider se: w w w. o p t i k k a l l a re n . s e

11

Arkeologiska fynd
från Västlänken
uppmärksammas
n I samband med utgrävningen av infrastrukturprojektet Västlänken i Göteborg
har flertalet arkeologiska utgrävningar
genomförts. I fartygsmuseet Maritimans
nya utställning Fragment får besökare
en inblick i livet som pågick i Kronans
Masthamn; en återupptäckt hamn från
1600-talet, belägen alldeles intill dagens
Maritiman.
– Besökare kommer få en inblick i de arkeologiska fynd som gjorts vid utgrävningarna vid Packhusplatsen. Däribland nio
olika skeppsvrak från tre århundranden,
säger Cajsa Rundström, utställningsproducent vid Maritiman.
Arkeologer har sedan en tid tillbaka
varit medvetna om att det under marken
vid Packhusplatsen finns rester av en äldre
hamn. Tillsammans med Arkeologerna
på Statens historiska museer samt Visuell
Arkeologi har utställningen om Kronans
Masthamn tagits fram för att nu visas på
Maritiman sedan den 1 juni.
Fragment visas i Stora Tullhuset och ingår i Maritimans ordinarie utbud under
säsongen 2022.

IK Sävehof räddar liv på internationella blodgivardagen
Den 14 juni var internationella blodgivardagen. Tillsammans med GeBlod uppmärksammade IK Sävehof dagen genom
att spelarna besöktr GeBlod i Nordstan
för att ge blod och bli blodgivare.
Internationella blodgivardagen arrangeras
av World Health Organization, WHO, med
syfte att uppmärksamma blodgivarnas betydelse och behovet av säker blodhantering.
Årets tema lyfte den solidariska aspekten av
blodgivning. I Göteborg uppmärksammade
IK Sävehof dagen genom att spelare från damoch herrlaget besökte GeBlod i Nordstan för
att ge blod.
– Blodgivningen är så viktig, det har vi spelare sett på nära håll efter att ha besökt barnsjukhusen här i Göteborg. Vi vill göra skillnad

FUNKIS. Koppartrans mack, byggd cirka 1956, kontrasterade i funktionalistisk stil mot Örgrytekolonins dåtida små
stugor i bakgrunden.

genom att uppmärksamma den livsviktiga
blodgivningen så fler blir blodgivare. Det gör
vi dels genom att ge blod på internationella
blodgivardagen, dels genom att vara ambassadörer för Blodomloppet den 8 september,
säger Sebastian Karlsson, lagkapten för herrlaget.
– Att bidra till samhällsinsatser som gör
skillnad på riktigt är viktigt för oss, säger
Anette Tingets, CSR-ansvarig på IK Sävehof.
Att det finns blodgivare är avgörande för
sjukvården, det behövs i snitt en blodpåse i
minuten, dygnet runt, året om i Sverige.
– Blod behövs bland annat vid cancerbehandlingar, operationer och vid svåra förlossningar. Varje blodpåse kan rädda tre människors liv, så att ge blod är verkligen en solidarisk

LUFTIGT. Röd gammal luftpump på en mack, som av färgen att döma kan ha varit Esso eller Caltex.

handling, säger Anna-Karin Norrman, enhetschef på GeBlod i Göteborg.
2021 var ett bra år för Västra Götalands
blodverksamhet, trots pandemi. Fler anmälde
sig för att bli blodgivare, fler gav sin första
blodpåse och antalet aktiva blodgivare ökade
i jämförelse med 2020. Trots det behövs fler
som ger blod i regionen.
– Vi behöver fler blodgivare och just därför
är IK Sävehofs initiativ viktigt för att sprida
kännedom om blodgivning. Spelarna är också
goda förebilder för många barn, ungdomar
och vuxna supporters säger Anna-Karin Norrman, enhetschef på GeBlod i Göteborg.
Statistiken är sammanställd av Svenska blodalliansen (Swedish Blood Alliance) och finns
i sin helhet på www.SweBA.se.

REGULAR. Verkmästare Robert Svensson vid Texacopumpar efter att Caltex-macken blivit omskyltad i mitten av
60-talet. Till Svenssons Volvo Amazon dög 94-oktanig Regular bra, medan lite finare bilar gärna kördes på Premium.

Mackar i minne vid pingstfirandet

Föreningen Vi-Fi-Ping (Vi som Firar
Pingst) höll på pingstafton den 4 juni fest
i en villaträdgård i Kålltorp och ordnade
samtidigt en tvådagars utställning, där
foton på bensinmackar i flydda dar fanns
att se på några skärmar.
Lite mer privat höll man (med kristna
förtecken) på annandagen den 6 juni det
firande som sammanföll med nationaldagen.

Bengt Olsson förklarade varför man på senare
år har firat annandag pingst:
– Regeringen har ju, för att göra en mer
högljudd religiös inriktning till viljes, gjort
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pingsten till vanlig weekend och avkristnat
annandagen till vanlig vardaglig måndag. Vi
ser gärna att även nästa generation får ha den
känsla av annandag pingst som vi bevarar, betonar Bengt.
Den utställning av bensinmacksfoton man
höll var folklig – hänryckande men inte andlig. Där syntes från gamla dar mackar i båda
ändar av Sankt Sigfridsgatan.
Inte många minns den mack som låg ganska nära Pepparkaksbageriet. Däremot minns
man ju tydligt den som för bara några år sedan
fanns vid spårvägens vändslinga på Sankt Sigfrids Plan, alltså Shell.
En bild visade Koppartrans på 50-talet och

med stugor på Örgrytekolonin skymtande i
bakgrunden. Byggnaden för kassa och minimal butik var funktionalistiskt oval(!). Men
Shell köpte upp bensinkedjan Koppartrans,
rev mackarna och byggde egna i vanligare stil.
En gammal Caltex-mack som i mitten av
60-talet skyltades om till Texaco syntes också
på utställningsskärm. Kunden som blev plåtad vid en röd Regular-pump var verkmästare
Robert Svensson från AB Göteborgshem, det
som numera heter Bostads AB Poseidon.
– Och förstås, säger Vi-Fi-Pings kassör Gunnar Johansson, så minns man ju i pingsttid
OK Munkebäck, där så många av glada tiders
bilsemestrar började med full tank och där

Örgryte&HärlandaPosten

man ofta vid pingst inledde med 2-3 dagars
bilutflykt, innan semestrarna i juli startade för
längre färder. Kanske kustvägen GöteborgKarlskrona med hela halländska och skånska
kusterna inräknade – det var tider, det. Och
OK hette IC.
Jo, bensinpriset var på den tiden överkomligt. Inget riksdagsparti strävade då efter att
skrota hela bilismen.
Och annandag pingst var inte heller skrotad.
Möjligen gör Vi-Fi-Ping år 2023 en lite större
manifestation, med lokalradio och allt(!?).
Alice Radomska
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Behagligare klimat - Inne

VÄLKOMMEN TILL
EN UNIK BUTIK!

plisségardiner - rullgardiner - persienner - lamellgardiner - gardiner - belysning

Köper och säljer
gamla affischer och tryck
Vi hjälper dig!

Vi hjälper dig!

från mätning till montering och service
Boka kostnadsfritt hembesök eller besök vårt showroom.

Från mätning till montering och
service
– boka kostnadsfritt
hem-AB
The Handyman
i Norden
031 25 53 02 - service@thehandyman.se - www.thehandyman.se
besök
eller besök
vårt showroom.
SHOWROOM
Stockholmsgatan
42 i Bagaregården.

Professionella inramningar utföres efter önskemål

och ute

markiser - pergola - terrassvärmare - gardiner - belysning

The Handyman i Norden AB | SHOWROOM Stockholmsgatan 42 i Bagaregården (Tisd & torsd 12-18)
Tel: 031 25 53 02 | E-post: service@thehandyman.se - www.thehandyman.se

Stockholmsgatan 42, Göteborg | Tel: 072 341 58 54
Instagram @oldprints4u
Ons 12-18 Tors 12-19 Fre 12-18 Lör 11-16 Sön 12-16.

Vid er sida de
första åren.
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.
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
Munkebäckstorget 6, 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.
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Olskroken

Butiken på Olskroken blev Årets Spelombud
För fem år sedan kunde de knappt något
om spel. I år blev de Årets Spelombud
för Svenska Spel. Genom hårt arbete och
genuint intresse har Gregor Stepanyan
och hans familj satt Olskrokens Spel
på kartan som den bästa spelbutiken i
Sverige.
– Det känns jättebra och är en bekräftelse på
det hårda arbete vi lagt ner, det är verkligen
jättekul. Vi har kämpat i flera år och kunde
fått priset ännu tidigare men ibland får saker ta sin tid. Fantastiskt att en liten butik i
Olskroken, som inte har varit känd alls, har KOLL PÅ SPELET. Gregor Stepanyan i full färd med spelande på Olskrokens Spel
kommit upp i nivån som bäst i Sverige, säger .
Foto: Jennifer Hajdic
Gregor Stepanyan.
– Vi förstod ju när de ville komma hit vill man vinna stort så är det bäst att ta till sig
Han driver butiken tillsammans med
och inspektera att det inte skulle vara information från andra källor också.
sin bror Arra och deras mamma ArSTÖTT
A
– Scorestand.com är en bra källa med myckmine. Det har gått fem år sedan de din l
okala omöjligt att vi fick pris, säger Gregor.
Prisutdelningen hölls i Stockholm et information om olika fotbollslag. På travtog över butiken som funnits sedan ha
ndlare
där Svenska spel bjöd in spelombud ronden kan man få mycket bra tips för travet,
1998. Under den tiden har de lärt
från hela Sverige till en stor gala och de är duktiga där. ATGs egna spelanalytiker
sig mycket och utvecklat en passion för
fest. Ombuden var alla nominerade i olika och kuskarna ger sina prognoser om hur de
spelverksamheten och butiksdriften.
– Det känns inte som att jobba, det är näs- kategorier som Årets Lottombud, Årets ATG- tror att det ska gå, sen kan man se på uppvärmningen av hästarna vilken form de är i
tan som en hobby att vara här för det är så ombud och så vidare.
– Det blev en stor fest och vi firade rejält, och utifrån det göra antaganden om resultatet.
roligt. Eftersom vi är familj och vi alla har lika
Gregor själv köper en liten andel då och då,
stor del i företaget så är alla lika engagerade, kan man säga, säger Gregor leende.
För att bli skicklig på spel måste man plugga när det är något över för att kunna vara med i
det är vårt liv och det jobb vi lägger ner går
tillbaka till oss. Alla är lika mycket chefer och mycket genom att ta till sig information från systemet. Det har blivit lite vinster.
– Det kommer när man bäst behöver det,
ingen känner sig mindre värd, det är nog en olika källor, förklarar han. Att läsa av hur hästar eller fotbollsspelare agerar i olika väder, om inte när man mest vill ha det. Konstigt men
del i att butiken går så bra, säger Gregor.
För att bli nominerade till priset Årets Spel- travbanan är våt och hur det påverkar häs- sant.
De som spelar mest hos Olskrokens Spel är
ombud fick de anmäla sig till Svenska Spel, tarna, hur hanterar fotbollsspelare att spela på
varpå representanter kom och inspekterade bortaplan, i regn och så vidare. Det finns olika män i övre medelåldern, mellan 50 – 65 år.
butiken utifrån olika kriterier. De kollade siff- spelsajter som har bra information och även Men de spelar oftast med lägre summor. De
Svenska Spel lägger upp på sin hemsida, men är lite försiktiga och har en viss budget som de
ror och hur bra butiken varit under året.

håller sig till, tror han. Kvinnors spelande har
inte ökat i deras kundkrets.
Att jobba i spelbutik tycks handla mycket
om det sociala. Men Gregor gillar allt med
jobbet.
– I princip allting är kul. Att prata med kunderna och höra deras historier på eftersnacket
dagen efter, om hur det var när de insåg att det
var vinst eller lika så när det inte blev vinst.
Alla har sina berättelser och det är alltid roligt att lyssna på dem. Spelen, att ha hand om
butiken, att umgås med människor och att ge
service är det bästa med jobbet.
Mycket av butikens spelverksamhet pågår
på nätet, därför är kundkretsen långt större än
man kan tro. De har kunder över hela landet
och ibland kommer de in och säger hej när de
har vägarna förbi, från Dalarna bland annat.
De kunder som spelar i butiken kommer från
hela stan. Det största spelet är Stryktipset, sedan trav med V75 och V86 samt Eurojackpot
som går på tisdagar.
– I framtiden vill vi bli större på nätet i
och med den ökande digitaliseringen, det blir
smidigare även för kunderna att spela med
oss både på travet och sporten. Det är väl åt
det hållet utvecklingen går i allmänhet i alla
branscher, spel är inget undantag. Det är dit
vi fokuserar.
För att spela hos Olskrokens Spel på nätet
går du in på Svenska Spel, Spela Tillsammans
och sök på Olskrokens Spel. Där finns alla
deras andelar. Butiken hittar du på Olskrokstorget 2.
Jennifer Hajdic
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Vi önskar alla en
Glad Midsommar!

Här hos oss på
Olskrokstorget
finns allt för ett lyckat
Midsommarbord.
Vi har öppet hela sommaren.
Varmt välkomna!
Fiskbodarna Köttboden
Sven-Eriks Blommor
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ZOO
GÖTEBORGS ZOOLOGISKA

ÖPPET ALLA DAGAR
Vardagar 10-19 Lördagar 10-16
Söndagar 11-16
Hitta till oss: Med spårvagn tar du linje 1 mot Östra sjukhuset och går av på Kaggeledstorget. Kör du bil tar du
E20 mot Stockholm/ Partille och svänger av på Torpamotet. Sedan tar du höger in på Torpavallsgatan kör c:a
500 m och sväger vänster in på kaggeledsgatan förbi biltvätten under spårvägen sedan kommer Kaggeldstorget.

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

Skäggagam
fr. 995:-

Undulat
fr. 595:Dvärgpapegoja
fr. 995:-

Vi har
inackordering
av smådjur,
fåglar och
reptiler

Tamråtta
fr. 195:-

Kanin
595:Hamster
fr. 249:-

STÖRST I STAN PÅ REPTILER

– vi har terrarium och alla tillbehör!

Stor djuravdelning, många från egen uppfödning.
Kaniner • Gnagare • Fåglar • Reptiler m.m.
DU HITTAR FÖLJANDE MÄRKEN I BUTIKEN:

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

www.gbgzoo.se

BETRAKTELESER

Midsommar, folkparker – och Torpa!

Folkparker och koloniområden ordnade
för generationer svenskar det folkligaste
midsommarfirande man kunde tänka sig.
Torpakolonin har sin dansbana kvar
och har ännu ett öppet och glatt firande,
fast det under åren 2021-2022 omöjliggjordes av pandemin.
Även Delsjökolonin håller goda traditioner vid liv – mixade med en del modernare.

M

en vad midsommar beträffar
är koloniernas storhetstid i våra
trakter i mångt och mycket förbi.
Örgrytekolonin rev sin dansbana på 1960-talet. Härlanda- och Fräntorpskolonierna är för
längesen bortröjda. Sävenäs likaså, fastän bara
för något tiotal år sedan.
Jo, dragspel och gitarr kan ljuda i enskilda
familjers trädgårdar på Örgryte, men hyr man
som koloniförening någon gång in en trubadur eller musiker, så är det inte för någon
tradition utan för någon tillfällig tilldragelse.
Trivseln kan vara på topp vilken dag som
helst. Det där är ju upp till varje människa.
Midsommarafton kommer fort och är lika
fort förbi. Men glädjen, oavsett hur vädret blir, bör man allt försöka hinna känna.
Gemenskap med mycket prat och skratt kring
räkor och sill på dukade bord på trädgårdarnas
små utedäck av hederliga gamla (eller nya)
bräder – det är midsommar, det!
– Jaaa, instämmer min kompis Anita. Det
är en högtidlig glädje att se Torpakolonins
majstång resas. Men dagarna efter midsommar
står den nästan vemodig. Tja, den kan stå nog
kvar i över en vecka – och liksom vittna om
att man är ett år äldre sedan sist.
– Eller, säger Roffe som stundtals är mer
optimistisk, den står kvar och vittnar om att
en jättefin sommar har börjat och leder till en
fin juli, fin augusti.
Han berättar att hans farfar och farmor var
bland de drivande festmakarna på Fräntorpskolonin, den som revs 1967-1970, för att det
påbörjade Östra sjukhuset skulle byggas vidare
till verkligt storsjukhus. Det har knappast
någon människa i tydligt minne. Inte ens de
som var där som tonåringar minns särskilt
många detaljer.
– Cirka hundra stugor var det väl...som
Fräntorp hade, funderar Roffe. Faktiskt revs
det då också några stugor på grannområdet
Torpa. Den saken är glömd. Speciellt som
Torpa som helhet är ett så sprudlande aktivt
koloniområde än i dag.
– Jo, instämde Anita. Torpakolonin hör till
Björkekärrs själ där det ligger. Men det gör
förstås också Östra sjukhuset. Så bortröjandet
av koloniområdet Fräntorp för över ett halvsekel sedan var ju viktigt ur en bred synvinkel
sett, för folks bästa.

LUSTIGA ATT SE. Eftermiddagens danser för barnen kring lövad stång följs senare på
Foto: Alice Radomska
kvällen av vuxendans på därtill avsedda tiljor.

Att Torpakolonins adress noga räknat är
Uddeholmsgatan, känner tillfälliga midsommargäster sällan till. Tar man spårvagnen
så räcker det att veta att man kliver av vid
ändhållplatsen Östra sjukhuset, där man
omedelbart är vid kolonins grindar.
– Ja, säger Roffe. Det vore onödigt krångligt
att beskriva kolonins läge som sydväst om
Fräntorpsskolan. Eller söder om Östra Torpavägen.
Hållplats Östra sjukhuset är enda tydliga
angivelsen, även om Torpakolonin som i fjol
fyllde 90 år har funnits långt innan spårvägen
förlängdes dit ut.
Örgrytekolonin i Krokslätt är förstås äldre,
fyller 107. Tänk att den i Lisebergs nöjesparks
första tid nästan var att se som en konkurrent
– med den blinde spelemannen och andra
musikanter på dansbanan ända in på 30-talet.
Och Örgrytekolonins första sponsorer – de
stora fabrikerna Kanolds och Lyckholms i
närheten – såg ju till att serveringshuset med
sin kiosklucka på gaveln sålde chocklad och öl
av bara deras fabrikat.
Under folkparkernas parallella storhetstid
var Spekeröd, Ellös, Kungälv och Varberg
ställen som drog stora mängder besökare på
västsvenska midsommar.
Även Liseberg vid Örgrytevägen är ju
klassat som en folkpark, men vissa år kring
millennieskiftet var där nästan lite ödsligt,
vemodigt mitt i skränet av halvtomma karuseller, när folk rest ut på landet över helgen.
Från Örgrytekolonin räknat är Liseberg inom
ett lätt promenadavstånd. Dess fyrverkerier
smäller och mullrar förresten ofta som om det
vore just intill.
Folkparkerna har alltid dominerats av
dansband, scen, skjutbana, varmkorv, kanske
pilkastning... och spunnet socker. Dansorkest-

rar har sommartid turnerat till så många som
möjligt.
Vissa gamla popband muterade till
dansband. Nu har även den epoken passerat
bäst-före-datum. Midsommar finns men blir
lite annorlunda.
The Shakers och Flamingokvintennen – två
band som det alltid var fest kring – har ägnat
den här våren åt avskedsturnéer. Flamingos
sista spelningar med Hasse Carlsson vid sångmicken ägde förresten inte rum i parker utan i
propra konsertsalonger.
Vid Flamingos allra sista framträdande – på
Jönköpings Teater – sjöng publiken med i
bandets välkända gamla hit, och många var
rörda att aldrig mer få höra kvintetten live.
The Shakers har efter sin svunna storhetstid ihågkommits mest som Anita Lindbloms
kompband. Anita var ju Sveriges mest
omskrivna kvinna under några säsonger på
60-talet.
När Sveriges drottning Louise hade avlidit
(1965) hade Anita ingen drottning att på
löpsedlarna konkurrera med. Må vara att LillBabs Svensson i folkparkerna drog ännu mer
publik, men i radio var Anitas mörka sensuella
röst mycket proffsigare – och på löpsedlar var
hon aldrig rädd att göra smärre skandaler.
Frontfigur i The Shakers var ju annars den i
Bagaregården boende Tommy Rander. Så sent
som i förra månaden skrev PS-tecknaren Sture
Hegerfors spontant i ett email till min kollega
Sören Skarback: ”Shakers var Göteborgs bästa
rockband, en sorts svenskt Rolling Stones där
Tommy Rander var Mick Jagger”.
Shakers avskedsturné var huvudsakligen i
mars. Mest märktes då deras spelning på Millners i Tibro, som radio och tidningar hade
skapat förväntningar kring. Tommy Rander
och hans gäng infriade dessa, med bland annat topplåten ”Tracks Remain” körd i radio

dagarna före. (Jo, det kan på Västgötaslätten
uppskattas inhemsk toppklass nästan mer än i
Göteborg.)
Tänk att i GT förr bläddra fram nöjesannonserna, där 25, 30 eller uppåt 40 folkparker
kunde annonsera och vara inom räckhåll för
bilburna göteborgare. Tänk Flamingokvintetten i Spekeröd, Hep Stars i Ellösparken,
Cool Candys i Kungälv, Sven-Ingvars med
Sven-Eric Magnusson i Varberg och (varning)
Shakers i Hallinden.
Hallinden – festplatsen vid tåglinjen Munkedal-Lysekil var västkustens mest beryktade
– och levde upp till platsens dåliga rykte från
1600-talet. Men i flydda sekler var där rån och
mord. I vår egen tid har det väl begränsat sig
till skrän och fylla.
– Nää, gemytligt ska det vara, sa Nettan
och drömde sig tillbaka. Tänk när Sten-Åke
Cederhök underhöll på Torpakolonin. Kan
ha varit när den fyllde 50 eller i varje fall inte
långt efter. Härlig stämning. Vänskap och
musik hör ju ihop, vet ni.
– Stopp där! protesterade Roffe så smått.
Vänskap och musik är två skilsa saker som
man måste hålla isär. Tänk bara på Melodifestivalen, där Ukraina inte gav EN enda poäng
till Polen, som man officiellt under våren gång
efter gång kallade för sin käraste vän genom
alla tider(!).
– Tja, det är klart att i politik är vänskapen
aldrig att djup. Bara fraser i ett utnyttjande
syfte. Tomma ord. Bara tomma, tomma ord.
Men gemenskapen i musikens tecken på
Torpa tycker jag nog är så sann den kan bli.
Och förutom Cederhök så hade man samma
kväll ett operettpar, men vad dom hette har
jag glömt, sa Nettan.
– Alltså inte Kjell och Gurli Eliassen, för
dem glömmer man inte, påpekade jag. Och
Gurli har varit här på Örgrytekolonin, inte
officiellt men suttit här vid bordet i min trädgård och spelat dragspel, hur mycket operettprimadonna hon annars än är.
– Gurli och Kjell hyrde en gång Storan för
sin Good Old Days Teater. Dom måtte vara
över nitti nu, med mycket fint att se tillbaka
på. Och i äldre göteborgares sinnen var väl
Cederhök som bäst i sina revyer på Liseberg,
och i TV:s ”Jubel i busken”, förstås, sammanfattade Roffe.
– Måtte midsommar bli frisk och fin,
suckade jag. Vissa festplatser har ju av
Covid-skäl ställt in firandet även i år. Efter att
Dagens Eko rapporterade om de nya Ba4 och
Ba5-varianterna av smittan, som konstaterades
i Sverige för en månad sen.
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

Spårarbeten i Olskroken i sommar

Delsjöarna – perfekt för paddling

n Olskroken är en Göteborgs Spårvägars mest trafikade punkter.
Betongplattan under rälsen är sliten och kommer i sommar under
långvarigt arbete att brytas ut.
Det spårarbete som började den 11 juni kommer att pågå under
i princip hela sommaren – till den 15 augusti.
Man räknar med att antalet resenärer i sommartid alltid är färre.
Och som helhet är det en stökig stad som turister kommer att
uppleva.
Spårarbeten behöver göras men upplevs alltid som störande för
passagerarna.
Nästa gång det lockas mer folk än vanligt till trakten blir förstås
vid Olskrokstorgets månadsmarknad – med knallemarknad – den
sista juni.

n Stora och Lilla Delsjön, berömda för vandringsstråk och
cykelstigar i skog och kuperad terräng, är lika kända för
möjligheten att paddla på de nästan alltid lugna vattnen.
De många små vikarna inbjuder till att ibland ta en fikarast – eller ett bad. Grillplatser finns också lite varstans
utöver den flitigt använda vid badplatsen.
Kanotuthyrningen, som nu närmar sig hössäsong, sköts
sedan ”evigheter” tillbaka av Näsets Paddlarklubb, vars canadensaruthyrning är bemannad vardagar klockan 10-20
och sön- och helgdagar 10-18. Flytväst ingår i priset.
Frågor kan ställas på uthyrning@npk.nu men under
högsäsong är det drop-in som gäller, alltså då inte förbeställning.

Alice Radomska
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SLIT OCH SLÄP. Tunga spårvagnar med
släp har ansträngt och slitit på betongplattan under rälsen, så det blir arbete
hela sommaren med att byta till ny platta.
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Alice Radomska
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Mitt i din sorg
skall du fatta
svåra beslut, så som
en begravning.
Vi på
Himledalen Begravning
hjälper dig med allt
som rör begravningen.
Vi som jobbar på
Himledalen Begravning
är alla högskoleutbildade
inom området. Vi gör
hela omhändertagandet
själva.
Vi köper även upp
dödsbon, röjer och
städar bostaden.

Himledalen Begravning
Danska vägen 81 | Göteborg | 031-18 00 17
www.himledalen.se
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❤ Fyllning: Västkustsallad ❤ Mimosasallad ❤
❤ Garnering: Räkor ❤ Skinka ❤ Ost ❤ Ägg ❤ Grönsaker ❤
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6-bitars
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PS: Vi har Semesterstängt fr. 16/7 t.o.m. 7/8

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 juli 2022

Marie Jerkstrands

REDBERGSGÅRDENS

KONDITORI

Danska vägen 110
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ÖPPET ALLA DAGAR!
www.redbergsgarden.se

Tel. 031-84 74 76
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Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
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422 57 Hisings-Backa
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Ulla Åberg
Gräddgatan 7, Göteborg
4 Lotta Parment
Stobeegatan 20, Göteborg
4 Joakim Lundin
Lådämnesgatan 3, Göteborg
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SOLA INFÖR SOMMAREN – VI HAR
NYA RÖR OCH DET BÄSTA FÖR ER!

Torpa Sol
DROP IN!
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För dig
som vill ha
kvalitet

Kaggeledstorget 3 • 0709 - 94 33 89
NR 5 • MAJ 2022

Mat med kvalitet till vardag & fest
Prova vårt utbud av:
Färskt kvalitetskött
Ostar & delikatesser

Vi köper ditt guld

Lyxiga presenter
Eko & närproducerat

Sälj i en trygg och säker miljö
till aktuella marknadspriser.

I bistron:
Ost- & charkbrickor
Varma rätter från köket

Vi är medlemmar i Guldalliansen som står
för korrekt, ärlig värdering och trygghet.

Vi har fullständiga rättigheter

Vi brinner för högklassiga råvaror, god service
och en familjär atmosfär. Välkommen in!

SÄVEDALENS SALUHALL
Göteborgsvägen 34 • Sävedalen • FRI PARKERING VID BUTIKEN
butik@savedalenssaluhall.se • Tel 031–320 10 01
Ons-Fre 11-19 Lör 11-17 • www.savedalenssaluhall.se
Facebook: @savedalensnyasaluhall • Instagram: @savedalenssaluhall

www.guldsmedshuset.se21,
Göteborgsvägen
21 Sävedalen
Göteborgsvägen
Sävedalen
031-26031-265798
57 98
tis-tors 10-18 fre 10-16:30 måndag stängt
Tisdag-Torsdag 11-18 | Fredag 10-16:30
www.guldsmedshuset.se

SÄKRA DIN PLATS REDAN NU!

Bertilssons Stuga
Vi stänger den 24 juni men

Tjåsken är öppen
måndag till söndag, vecka 26-27 – kl. 11-16
Vi öppnar Bertilssons Stuga igen 17 augusti kl. 11.00
Vi tackar för denna säsongen och
önskar alla en trevlig sommar – hoppas vi ses i Tjåsken!

KÖP DITT SÄSONGSKORT!

https://savehof.ebiljett.nu/List/Seasons
NR 5 • MAJ 2022

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

Örgryte&HärlandaPosten
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Alexandra:

Krydda sommaren!

Det är min första dag på semestern och
vad gör jag, jag städar ur mitt kryddskåp. Plötsligt står jag där omgiven av
kryddor från när och fjärran, en del ett
årtionde gamla och andra som jag inte
har en aning om vad de är eller vad de
ska användas till. Det var inte alls så
här jag hade tänkt mig att spendera min
semester.

N

u är det ju bara första dagen, men
är det inte ofta så att de där fina
planerna om att sätta sig ner med
en god bok, njuta lite av fritiden och ”bara
vara” får ge vika för praktiska bestyr som, även
om de är både bra och välbehövliga inte alls
behöver prioriteras. Jag är nog inte ensam om
att ha varit så mycket i farten innan semestern, att det nästan blir svårt att ta det lugnt
när jag väl får möjlighet till det. Medan jag
städade ur mina kryddor bestämde jag mig för
att jag behöver bli bättre på att inte bara krydda maten, utan även, och kanske i synnerhet,
krydda livet. Jag vet inte vad du skulle uppleva
som krydda i ditt liv, men låt mig ge några
förslag på vad jag tror kan hjälpa både dig och
mig att se tillbaka på den här sommaren och
tycka att den faktiskt blev riktigt bra.
H Planera. Liksom man planerar inför
en måltid, en fest eller en resa så kan även
dagarna hemma behöva planeras. Planera in
just det där mysiga, avkopplande eller spännande som du behöver för att må bra i själen.
Det behöver inte vara en överväldigande
eller minutiös planering, men se till att du
har planerat in två till tre saker som du inte
tummar på. Kanske det är en god frukost, en

skön skogspromenad eller en stunds soffhäng
med den där spännande boken. När du sedan
går till sängs kan du med ett leende säga att
du haft en riktigt bra dag. Du har ju gjort det
du ville.
H Gör det enkelt för dig. I stället för att
krångla till saker och ting sträva efter att göra
livet enkelt. Om det t.ex. är vackert väder,
varför inte göra en picnic. Det behöver inte
vara något extravagant. Ta vad du har i kylen,
en filt och gå ut. Du behöver inte ens gå långt.
Kanske det blir närmaste gräsmatta. Våga vara
spontan och gör det enkelt. Det är oftast de
här spontant enkla stunderna som blir mest
minnesvärda.
H Le. Varje gång du ser din spegelbild någonstans, t.ex. i en spegel, ett fönster, ugnsluckan,
… ja du förstår tanken: LE. Dra inte bara
på munnen utan le med ögonen. Det spelar
ingen roll vad som händer eller inte händer i
livet. Det blir så mycket lättare när vi ler, både
mot oss själva och mot vår omgivning.
H Gör något kreativt. Det behöver inte
vara något storslaget men när vi skapar mår
vi helt enkelt bra. Välj ett enkelt projekt (se
punkt 2) och njut av stunden. Kom ihåg att
resultatet inte alltid är det viktigaste. Själva
skapandet är minst lika viktigt.
H Sätt på din favoritmusik. Alla gillar vi
ett skönt soundtrack till en bra film. Skapa en
spellista som blir ditt eget soundtrack till en
riktigt lyckad dag.
Ha en riktigt skön sommar!
LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

270 nya hyresgäster på plats i Mejeristen
Nu har de sista nycklarna lämnats ut
och 270 nyinflyttade hyresgäster är nu
på plats i sina nya hem i Kvarter 11,
Mejeristen i Kallebäcks Terrasser. Högst
upp i området med en härlig utsikt över
Göteborg ligger de tre husen placerade
längs med Smörkärnegatan. Fullt utbyggt
kommer Kallebäcks Terrasser som område att erbjuda 1 800 nya hem, ett lokalt
torg med restauranger, caféer, närservice
samt kontor, skola, förskolor och gym.
– Att välkomna alla våra hyresgäster till kvarteret Mejeristen har varit lite av en milstolpe
för oss. Hösten 2013 tecknade vi avtal med
Arla Foods om förvärv av fastigheten som nu
är på väg att utvecklas till ett fantastiskt fint
område med mycket att erbjuda. Ett trivsamt
stadsliv med närhet till både stad och natur,
säger Louise Samuelsson, uthyrningschef på
Wallenstam.
Hittills har två kvarter med totalt 435 lägenheter välkomnat nya hyresgäster i Kallebäcks

Terrasser. Ett område där man som boende
kan flytta in i och ha tillgång en rad unika mobilitetslösningar som förenklar vardagen. Gratis medlemskap i bilpool och cykelpool med
specialcyklar, tillgång till cykelstudios och en
månads gratis busskort på Västtrafik är några
exempel. Dessutom är det enkelt att genom
Wallenstams app låna skruvdragaren av grannen eller kontakta kundservice om lampan i
trapphuset gått sönder.
– Intresset har varit stort för Kallebäcks
Terrasser. Lägenheterna förmedlar vi via vår
bostadskö. Näst på tur för uthyrning är kvarter 10, Hållbarheten där vi välkomnar nya
hyresgäster nu i höst. Det omfattar totalt 73
hyresrätter och 12 delningslägenheter för cirka
120 hyresgäster som hyrs ut via Colive, säger
Louise Samuelsson.
Just nu pågår byggnationen av sex bostadskvarter i Kallebäcks Terrasser och i den stora,
toppmoderna kontorsbyggnaden har både
CELLINK och Nordic Wellness redan flyttat
in.

Kyrkfönstret
Björkekärrs kyrka  
Lör 25/6 18.00 Gudstjänst på Midsommardagen
Hela sommaren:
Tis
19.00 Veckomässa
Sön
10:30 Högmässa  
Härlanda kyrka  
Lör 25/6 11.00 Mässa på Midsommardagen
Ons
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin 22/6, 29/6, 10/8,
17/8
Hela sommaren:
Sön
11.00 Mässa
Sankt Pauli kyrka
Lör 25/6 11.00 Högmässa på Midsommardagen
Vard.
15.00 Andakt när sommarkyrkan är

öppen (20/6–1/7, ej 24/6)
Må-O, F 12.00 Middagsbön (uppehåll
9/7–7/8)
Hela sommaren:
Tor
12.00 Mässa
Sön
11.00 Högmässa
Gudstjänsten direktsänds på närradio
94,9 Mhz, streamas (ljud) på
www.sanktpauli.se  
Musikgudstjänster:
Sön 3/7 18.00 En hymn går opp, av fröjd
och hopp. En musikgudstjänst i
sommarkväll, där vi med hjälp av
klassisk kyrkomusik, folkmusik och
folkliga koraler, tar sikte på hoppet
om en ljusare tillvaro framöver!
Linnéa Andersson och Andreas
Hjalmarsson.  
S 28/8
18.00 Solsommarguld. The Bauer

Quartet bjuder på nordisk musik
som spänner över det mäktigt storslagna till det sköra och finstämda.
Lisa Bauer, sång och fiol, Helena
Kahrs, flöjt, Jenny Tidqvist Karlsson,
piano, Anders Granström, bas.

Skårs kyrka  
Lör 25/6 17.00 Midsommargudstjänst
Under sommaren firas gudstjänsterna i Örgryte gamla kyrka  
Örgryte Gamla kyrka  
Hela sommaren:
Sön
11.00 Sommarmässa  
Musik i sommarkväll:
Sön 3/7 19.00 Jazztrio. Maria Palmqvist,
sång, Mikael Godée, sopransaxofon
och Thomas Markusson, kontrabas.  

Sön 10/7 19.00 Vind och sträng. Gustav
Bäckström, harpa, Astrid Eriksson,
tvärflöjt och Sofia Hansson, viola.  
Sön 17/7 19.00 Duo Tengstrand.  Annie Nilsson Tengstrand, tvärflöjt och Arne
Tengstrand, piano.  
Sön 24/7 19.00 Jernberg Åhrman duo. Fredrik Jernberg och Hannes Åhrman,
åttasträngade gitarrer.
Sön 31/7 19.00 Göta pianotrio.  Clara
Lindström, violin, Elisabeth Nilsson,
cello och Ruxanda Efros, piano.  

Örgryte Nya kyrka
Under sommaren firas gudstjänsterna
i Örgryte gamla kyrka
Musik:  
Sön 7/8 19.00 Konsert: Schnitgerakademin  
Fre 12/8 19.00 Konsert: Schnitgerakademin

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.

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00
Centrum
Kungälv
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Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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Foto: Sagar Kulkarni

Fira midsommar

midsommarfirande på enandergården
vid Landvettersjön onsdag 22 juni kl 19-21.
Midsommardans, grillning och fika samt
möjlighet till bad och promenad. Vill du
åka buss dit går den kl 18 från Härlanda
kyrka och kl 18.15 från Björkekärrs kyrka.
För gudstjänster på midsommardagen 25/6
se ”Kyrkfönstret”.

Upplev musiken

sommarmusik i örgryte gamla kyrka
Söndagar i juli kl 19.00.
musikgudstjänst i sankt pauli kyrka
Söndagarna 3/7 och 28/8 kl 18.00.
Se Kyrkfönstret i tidningen för program.
Hitta en musikupplevelse nära dig: Kyrkorna i
Göteborg har en gemensam kalender
www.svenskakyrkan.se/musikgoteborg

VÄLKOMMEN
SOMMAR!
”När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.”
psalm 200:4

Fika och prata

sommarcafé på örgryte
församlingshems innergård
Varje torsdag kl 16.00-17.30. Stanna gärna
kvar på reflexmässan som börjar kl 18.
sommarcafé i björkekärrs kyrka
Onsdagar kl 13.00-15.00 med gofika och
gemenskap hela sommaren.

Sjung tillsammans

sångstund för barn och föräldrar
Måndag-fredag kl 11.15 på kyrkbacken
vid Sankt Pauli kyrka under veckorna 25-27.
musik och allsång
i härlanda kyrkoruin
Torsdagar kl 12.30 veckorna 25-29. Sjung
med och njut av vacker musik tillsammans
med gitarrist Peter Johansson. Ta gärna med
fika och något att sitta på.

Hitta till kyrkan

Ladda ner appen kyrkguiden så hittar du
lätt till närmaste kyrka, både hemmavid och på semestern, Här kan du också
ta del av kalender och fakta. Är kyrkan
stängd kan det finnas möjlighet att se
kyrkan invändigt via Google Maps.

telefon 031-731 80 40 (exp)
e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb svenskakyrkan.se/orgryte
pastorsexpeditionen: herrgårdsgatan 2, öppet vardagar 09.00-12.00

Vandra i din närmiljö

vandra i örgryte pastorat
På webben och i våra kyrkor finns en karta att ta med sig ut på en vandring runt våra sex kyrkor och Härlanda kyrkoruin. Skanna qr-koden så
kan du ta del av intressanta fakta om kyrkan, få en tanke till meditation
samt en upptäckaruppgift för barn. Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/orgryte/vandra
vandra för klimatet
Hur långt är du beredd att gå för en bättre värld?
Använd gärna kartan och gå en vandring för reflektion hur du själv kan
leva mer hållbart och för att påverka beslutsfattare.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orgryte/klimatvandring
en stilla promenad
Måndagar hela sommaren kl 10.00 Vi promenerar runt Härlanda tjärn
och fikar vid bryggorna. Ta med eget fika. Samling utanför glasskiosken.

björkekärrs församling, sörensens gata 1
härlanda församling, härlandavägen 23
sankt pauli församling, mäster johansgatan 1
örgryte församling, herrgårdsgatan 2

BOSTAD SÖKES
55-årig snickare söker en
bostad om 1–3 r o k på grund av
separation. Är egen företagare
inom bygg och säkerhetsbranschen, hjälp med bygg och
fastighetsunderhåll kan erbjudas.
Ronny, T. 073 891 90 00
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o Köpes
o Säljes
o Bytes
o Djur
o Förlorat
o Tillvarataget

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

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

o �������������������������������������

VAR VÄNLIG TEXTA!

Fröken Rut Städ

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.
Rut 50% • Garantier
Bästa referenser finnes

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

Högbergsmåleri
Måleri och Golv AB
Alla förekommande
måleriarbeten
Ove: 0708-80 23 19
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Lägenhetsbyte Varberg-Göteborg
4 Finns: 2:a 56 kvm med mycket låg hyra
4689:- balkong i söderläge med utsikt över
takåsarna. Mycket bra förvaring 6 garderober
med överskåp i sovrummet. Väldigt centralt, 2
min till tåget eller torget. Är 12-15 års väntetid
på min lägenhet! Havsutsikt mot Getterön från

köket och sovrummet. En underbar lägenhet
som jag älskar men nu dags att flytta tillbaka
till rötterna (är född i Bagaregården). Sitter
inte i sjön så har ingen panik det ska kännas
rätt för oss. När det är rätt är det lätt. Söker
2:a helst med balkong och badkar, men ingen
krav vet att de flesta äldre lägenheterna inte
har balkong. Områden: Vidkärr, Härlanda,

Bagaregården eller kan också tänka mig
Majorna, Masthugget. Så är du sugen på att
flytta till Varberg så har du nu en enorm chans
på en unik lägenhet mitt i stan. Välkommen
att höra av er om ni har något intressant att
erbjuda.

Annki (annki_johanson@hotmail.com)

0721-636 340

EKONOMISKT

Ett nytt ränteklimat sveper in
En inflation som gröper ur hushållens
plånböcker och energi- och drivmedelspriser som inte tycks vända ner i första
taget får ett nytt ränteklimat att svepa in
med kraft i syfte att kyla ner ekonomin.
Ett klimat som en hel generation aldrig
upplevt tidigare och som slår igenom
med full kraft på hushållens boräntor.
Det sätter frågan på sin spets, hur bör du
som bolåntagare gardera din boendeekonomi i dessa nya och prövande tider?

I

nästan ett helt decennium varade
nollräntan och den extrema penningpolitik som färgat en hel generation. Under
de tio åren med extremt låga räntor har den
yngre generationen fått se bostadspriserna
slå rekord på löpande band. Det fick ordet
”bostadskarriär” att normaliserat eftersom
bostadspriserna inte kunde gå någon annanstans än upp. Börsen har tillhört en av de
stora vinnarna på det låga ränteläget, likaså
ett fondsparande folk som svenskarna, när
bristen på investeringsalternativ fått kapitalet
att flöda oavbrutet till aktiemarknaderna.
Därefter utlöstes en pandemi som förlängde
lågräntemiljön och fick även regeringar att
spräcka spargrisen och pumpa ut stimulanser
för att stötta såväl företag som hushåll.
Nu är läget ett helt annat.
1) Inflationen har seglat upp till sin högsta
nivå sen början på 90-talet och i många
länder har den nått betydligt högre nivåer än
i Sverige. Förenklat utryckt innebär det att
22

Vår bedömning är att Riksbanken höjer
priserna i ekonomin stiger snabbare vilket
2–3 gånger till redan i år vilket innebär att vi
gör att lönen i slutet av månaden räcker till
så småningom bör förvänta oss bolåneräntor
allt färre restaurangbesök, matkassar och
på det dubbla från dagens nivåer, runt 3–4
biobesök.
procent. Det är fortfarande långt ifrån de
2) Bostadsmarknadens kugghjul har börjat
tvåsiffriga bolåneräntor som äldre hushåll
snurra allt långsammare och den står nu och
fick uppleva under 90-talet. Men
väger mellan en gradvis nedgång
oavsett om de är låga i en
och ett brantare fall.
historisk kontext så är
3) Börsen visar på en
läget ett annat idag.
hög grad av turbuHushållen har
lens i takt med
tagit på sig allt
att riskaptiten
större skulder
dämpats unvilket gjort
der våren.
att ränte4) Sist
känsligmen inte
– både företagets och din privata
heten är
minst står
högre än
konjunktidigare
turen i ett
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
och
även
ganska
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
mindre
ömtåligt
eller 031-62 28 90. Välkommen!
räntehöjläge när
ningar kan
stagflationsfå betydande
signalerna,
genomslag
kombinationen
på plånboken.
av hög inflation
Hur bör du då som
och svagare tillväxt,
bolåntagare gardera din
växer sig starkare. Samtiboendeekonomi i dessa nya och
digt har centralbanker runt om
prövande tider?
i världen sedan en tid tillbaka påbörjat en
omläggning av räntepolitiken. Från nollränta
De bundna bolåneräntorna har sen flera
och kvantitativa lättnader till räntehöjningar
månader sprungit ikapp och förbi den rörliga
och kvantitativa åtstramningar. För svensk
3-månadersräntan.
del kom första räntehöjningen i april och fler
Det betyder att det ekonomiska argumenkommer den närmaste tiden.

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

Örgryte&HärlandaPosten

tet till att binda bolånet är svagare nu än vad
det var i höstas. Men betyder det att det inte
längre finns goda anledningar till att binda?
Svaret är nej. Förstås så bör beslutet att
binda föregås av grundregeln att aldrig
binda längre än vad du planerar att bo kvar
i bostaden. Men därefter bör det vara en
kombination av faktorer som vägleder dig i
räntebeslutet.
Det första är att det inte behöver handla
om rörligt eller bundet utan kan mycket väl
handla om en kombination av dem båda. Det
gör att du som bolåntagare känner en viss
trygghet i att veta vilken räntekostnad som
gäller framöver samtidigt som du drar fördel
av den ränta som är billigast för tillfället, den
rörliga 3-månadersräntan.
De egna privatekonomiska förutsättningarna spelar också en viktig roll. Med stora och
små marginaler varierar också räntekänsligheten.
Till sist bör räntebeslutet också baseras på
dina personliga preferenser, vilket innebär att
det för vissa resulterar i en större andel (eller
helt) bundet för att kunna sova gott om natten i tider där de privatekonomiska orosmolnen är många och utvecklingen svår att sia
om. Oavsett vilken sida av vågskålen du till
slut landar i bör man sikta in sig på att det
nya ränteklimatet är här för att stanna.
EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte
NR 5 • MAJ 2022

Vi gör reparationer och service
Semesterstängt
27, 28, 29 & 30
ÖPPET HELA v.SOMMAREN!

Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

Godkänd
enligt
KPL 2000

plett
ad
Kom everkst
d
ska

Vi söker
pensionärer
som vill jobba
med oss!

OLSKROKENS BIL AB
Ånäsvägen 44 • Tel. 84 76 00 • Fax. 84 52 89
PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

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

4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor.

Info Erik Jones 0704-78 50 36

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 031-84 24 52
eller kom som du är!

4 Under sommaren erbjuder vi flera aktiviteter. På vår hemsida www.spfseniorerna.
se/orgryte finner du Sommarprogram 2022.
Välkommen att kontakta den, för varje aktivitet,
ansvariga!
4 Den 14 september inleds höstens aktiviteter med besök av Sir Bourbon-orkestern, som
spelar trad-jazz. Då träffas vi i Redbergskyrkan
som vanligt kl. 11 till ca 13.
I augusti berättar vi mer om allt som händer i
höst.
Kontakta gärna Barbro Netz, b.netz@telia.
com eller 070 660 69 77, om du har frågor
och/eller synpunkter.

Club Singelton
4 Välkommen att spela bridge med Club
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25,
Dagcenter. 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
Gamla Redbergspojkarna
4 Redbergspojkarna, Uddevallagatan14,
har öppet (helgfria) torsdagar kl. 10-13 med
fika kl. 10.30. Gamla som nya är välkomna.
(Googla för Hemsidan: gamla redbergspojkar)

Tel. 031-84 56 99 (torsdagar)

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

Boka trädgårdsabonnemang inför
säsongen!

SPF Seniorerna Örgryte

GRÄSKLIPPNING • HÄCKKLIPPNING
OGRÄSRENSNING • PLANTERING, BEVATTNING
BESKÄRNING AV TRÄD & BUSKAR
ALTANRENGÖRING & MYCKET MER
VI FIXAR DET MESTA!

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

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

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

Trött på vänta för attINOM
få en tandläkartid?
AKUTTANDVÅRD
24 TIMMAR

AKUTTANDVÅRD INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

CYKEL
REPARATIONER
fr.o.m. fredag 19 juni
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Tandblekning
– nu endast
Semesterstängt
Semesterstängt
1.995 kronor!
från torsdag 16 juni

Tandblekning
Vi bjuder dig
– nu endast
25 – 29 år som inte 1.995 kronor!

gt

varit hos tandläkare
på två år på en gratis
undersökning!

Vi bjuder dig
25 – 29 år som inte
varit hos tandläkare
på två år på en gratis
undersökning!

Akuttandvård – boka online eller ring!
Öppnar
åter
Öppnar
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
måndag
åter
måndag
ÖPPETTIDER
– tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
Akuttandvård – boka online
ellerMån
ring!
15 augusti
augusti
17
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037

www.primartandvarden.se

Norra GuMån
bber–og
ata7:30
n 12–19 Fre: 8 –16 Lör: 10
Tel–
: 15
25 23 39
ÖPPETTIDER
tor:

www.primartandvarden.se
Vi bjuder dig 25-29 år som inte

Salong Nicole

Sofiagatan 6

Hon
& Han

Tel. 073-735 00 93

Semesterstängt fr.o.m. 24 juni t.o.m. 30 juli
Trevlig sommar/Nguyen-Phi (frisör)
Mån-Fre 10:15-18:00
Lördagar 10:15-14:00
Sönd & Helger stängt

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I SNART 30 ÅR!
NR 5 • MAJ 2022

varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS
UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE

399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher
Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15
www.primartandvarden.se

Örgryte&HärlandaPosten
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Välkommen till
Möller Bil Göteborg.

12 månaders Privatleasing
12 månaders Business Lease
Privatleasing:

Audi A4 Avant 40 TDI 204hk quattro S-tronic

5695 kr/mån

Audi A4 Avant är en av våra mest populära tjänstebilar och den senaste generationen har en
synnerligen generös standardutrustning med bland annat navigation, adaptiv farthållare,
sportsäten, LED-strålkastare och ett infotainmentsystem med 10,1" pekskärm. Välkommen in!

Business Lease:

5895 kr/mån
exkl. moms.

Audi A4 Avant Proline, 40 TDI 204 hk quattro S tronic. Bränsleförbrukning blandad körning 5,9–5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 154–138 g/km. Miljöklass Euro 6d. Privatleasingupplägg 12 månader, körsträcka
1000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2022). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Kampanjpris
på Privatleasing & Business Lease gäller fram till 2022-06-30. Audi Business Lease: 12 mån (exkl moms), 1000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2022). Eventuella övermil samt
onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Fullständiga villkor på businesslease.audi.se. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka
månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med
ramavtal eller andra rabatter.

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

Växel
031 - 393 99 00

Försäljning
031 - 393 99 20

Service
031 - 393 99 30

Reservdelar
031 - 393 99 40

