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

Carlberg’s etablerades 1967. Så nu tänker vi fira 
50-åringen hela hösten. Vi kickstartar höstens 
aktiviteter med ett kanonerbjudande från Zeiss.
Erbjudandet gäller hela september 2017 
vid köp av kompletta glasögon med Zeiss 
progressiva glas samt Duravision Platinum-
behandling.
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Fler jobbsugna 
veteraner sökes

Mäklarfirma

Vi hjälper dig i hemmet och på företaget. 
Välj mellan städning, trädgårdsarbete, enklare hantverk, tvätt 
& stryk, matlagning, barnpassning, ledsagning eller något 
annat du vill ha hjälp med. Vi har inga startavgifter eller långa 
bindningstider och du får samma resurs varje gång. 

Våra medarbetare är avtals- och ålderspensionärer som arbetar 
med stor glädje, inte för att de måste, utan för att de vill och kan. 
Vi servar bl a Örgryte, Härlanda, Olskroken, Lunden, Redbergslid, 
Strömmersberg, Munkebäck, Kålltorp, Bö, Skår och Björkekärr.

Visste du att vi även bemannar företag? Se 
vår företagsinfo på hemsidan. Nya och gamla 
kunder hälsas varmt välkomna!

Ny regi på Veteranpoolen Göteborg Östra. 
Kompetens, erfarenhet & trygghet. Vi ses!

Kontorsansvarig Ellinor Elg Rydén, Östra Göteborg
Ring 031-21 77 30  www.veteranpoolen.se

EN KONTAKT – ALL KOMPETENSwww.veteranpoolen.se
031-21 77 30 goteborg.ostra@veteranpolen.se

– Vill du jobba med trädgård, måleri, snickeri, 
bokföring, IT, el, vvs eller barnomsorg? Hos oss 
arbetar på egna villkor, får lön, nya kollegor och 
spännande uppdrag. Hör av dig till mig, 
Ellinor Elg Rydén, idag!

träna utan
bindningstid* 

prova en vecka gratis

*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. 
Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.

BOSTADSRÄTTER TEL 031 21 49 00. VILLA TEL 031 40 45 40 WWW.SVENSKFAST.SE

dags att värdera läget? Funderar du på att sälja bostaden och vill veta vad den är värd? Låt oss 
värdera den åt dig. Vi kan östra Göteborg på handens fem fingrar. Kontakta oss redan i dag, så bokar 
vi en tid för fri värdering. Välkommen till vår bobutik på Redbergsplatsen!

BOSTADSRÄTTER TEL 031 21 49 00. VILLA TEL 031 40 45 40 WWW.SVENSKFAST.SE

vad drömmer du om? En etta med balkong i stan eller en täppa på landet? Mer svängrum eller  
mindre tomrum? Hur drömmen ser ut, styrs nästan alltid av vilket läge i livet du befinner dig i.  
Hur den ska gå i uppfyllelse, kan vi ta reda på om du kommer in till oss. Välkommen till vår  
bobutik på Redbergsplatsen!
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Folkungagatan 10,  411 02 Göteborg
Tel. 031–15 60 25 | info@edlunds.nu

www.edlunds.nu

Sedan år 1894 har Edlunds fått
förtroendet att arrangera och ordna
begravningar i Göteborg. Vi hälsar er
välkomna till en modern och trygg

begravningsbyrå med lång erfarenhet.
Väl mött,

Jenny Backman och Tobbe Lander

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 8 l augusti 2017

Örgryte&Härlanda
POSTEN

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 •

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

Glayol
Salong

KLIPPNING
Herr, pensionär, barn: 150:-

Dam: 200:-
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:

ICA Kvantum Munkebäck • ICA 
Stabbetorget • Coop Nära på 

Trätorget • Lejonet & Björnen på 
Danska vägen • ICA Supermarket 

Olskroken • Lidl Olskroken • Vibergs 
Foto på Olskrokstorget • Kultur-

huset Kåken • Biblioteket Kåken • 
Coop Friggagatan • Active Wellnes 
• Handelsbanken Prästgårdsängen 
• SEB St. Sigfridsplan • Sally Bazar 

på Ånäsgatan • Träffpunkten 
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten
C/o Sally Bazar 
Ånäsvägen 20

416 67 Göteborg
redaktionen@ohposten.se

annons@ohposten.se

www.ohposten.se

Örgryte
Härlanda

annons@ohposten.se

Göteborg badade i sol då en strå-
lande glad pristagare gled in på 
Drottningtorget i sin egen spårvagn 
för att ta emot pris och hyllningar 
på scenen.

– Som göteborgare och Mölndals-
bo är jag uppvuxen med spårvagnar-
na. Jag minns ju hur man stått där 
och väntat på vagnen och tänkt: Nu 
kliver jag på Sonya Hedenbratt. Nu 
är det fritt fram för hela stan att kliva 
på mig. Det känns fantastiskt!

I år var det 22:a gången som Göte-
borgs Spårvägar delade ut priset. Per 
Andersson ansluter sig nu till skaran 
av kända göteborgsprofiler som till 
exempel Anna Mannheimer, Lasse 
Kronér och Håkan Hellström, som 
alla förärats med en egen spårvagn. 
Som Anders Källström, andre vice 
ordförande i Göteborgs Spårvägar 
och jurymedlem, uttryckte det:

– Vissa får en statyett, medan an-
dra får 32 ton kärlek av sin hemstad. 
Källström läste även upp motive-

ringen, med en leende Per Anders-
son vid sin sida:

För att han på bästa sändningstid, 
i allt ifrån debatter till duetter, visat 
hur äkta göteborgsk käftslängdhet 
ska låta. Och för att han med en hu-
mor präglad av värme bjuder in alla 
till att skratta i en tid då vi verkligen 
behöver det. Årets pristagare bekräf-
tar hela svenska folkets fördomar om 
hur en riktig göteborgare ska vara, 
och för det är vi väldigt tacksamma.

Det var i tvättstugan hemma i 
Balltorp som Per inledde sin hu-
morkarriär med hjältar som Povel 
Ramel, Galenskaparna och Monty 
Python.

Då, precis som nu, var det spår-
vagnslinje 4 som tog Mölndalsbor-
na in till centrum och det är även 
denna linje Per Andersson minns 
med värme. Från tvättstugan tog 
han klivet till Åbyskolan och vidare 
till Teaterhuset i Mölndal, där han 

tillsammans med barndomsvänner-
na Mattias ”Ejban” Abrahamsson, 
Kenneth Bodin, Martin ”Hövvet” 
Roswall och Mattias Pettersson satte 
upp en egen föreställning varje april 
– under åtta års tid.

Sedan dess har det rullat på – all-
tid med humorn som röd tråd har 
han intagit i stort sett varenda tea-
ter-, revy- och musikalscen runt om 
i göteborgsområdet och i Stock-
holm. Han är även en av grundpe-
larna i humorgruppen Grotesco och 
har såväl synts som agerat röst i ett 
flertal biofilmer. Dessutom har han 
gjort en rad oförglömliga insatser i 
populära tv-program som Parlamen-
tet, Så ska det låta, Allsång på Skan-
sen, Lotta på Liseberg, Melodifesti-
valen och Time out – insatser som 
gjorde Per Andersson känd för den 
breda publiken i landet.

Varje år utser Göteborgs Spårvä-
gar, tillsammans med Göteborgs 
Stad Kulturnämnd, en känd gö-
teborgsprofil till årets Kulturpris-
tagare. Förutom sitt namn på en 
spårvagn får Kulturpristagaren 10 
000 kronor och en skulptur skapad 
av formgivaren Carl-Johan Skogh. 
Vinnaren får också sin biografi upp-
satt i vagnen. Se hela listan över alla 
pristagare nedan. ÖHP

Per Andersson fick Kulturpriset
– och ”sin egen” spårvagn

Tidigare 
Kulturpristagare:
2016 Anna Mannheimer
2015 Weiron Holmberg
2014 Lasse Kronér
2013 The Spotnicks
2012 Gerd Hegnell
2011 Harry Persson
2010 Herman Fogelin
2009 Freddie Wadling
2008 Carin Mannheimer
2007 Galenskaparna och After 
Shave
2006 Carl Einar Häckner
2005 Jasenko Selimovic
2004 Maria Lundqvist
2003 Håkan Hellström
2002 Eva Bergman
2001 Pål Svensson
2000 Sven-Erik Dahlberg
1999 Lena Brogren
1998 Claes Hylinger
1997 Gunnar Bergdahl
1996 Jens Mattiasson

HHH 
Utöver dessa namngavs 150 
spårvagnar under ett event 
1992. Därefter har traditionen 
fortsatt genom att instifta Göte-
borgs Spårvägars Kulturpris och 
varje år namnge en ny vagn.

SÄgEr HEJ…om kanske inte just till publiken så vinkar i alla fall komikeresset Per Andersson från en spårvagns styrhytt. Nä, han har inte bytt kar-
riär, däremot har han fått en spårvagn uppkallad efter sig i sommar. Så vem vet, snart kan just du sitta på Per Andersson! Foto: Privat

Vid en ceremoni på Drottningtorget fick den folkkära komikern 
Per Andersson ta emot Göteborgs Spårvägars Kulturpris 2017 och 
därmed även sitt namn på en av stadens spårvagnar. Ackompanje-
rad av glada spårvagnsringningar körde han sin egen spårvagn till 
ceremonin där turister tillsammans med göteborgare och Göteborg 
Wind Orchestra väntade.
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RYMLIGT TOWNHOUSE I ÖRGRYTE
GULSPARVSGATAN 25, ÖRGRYTE, SKÅR, 202 + 100 KVM, TOMT: 353 KVM, PRIS: 8.500.000 KR/BUD

Med uppväxt och skyddad trädgård i härligt västerläge ligger detta stora 
radhus från 1946 med härligt kök, 6-7 sovrum och stor inredningsbar vind. 
Huset är ett tvåfamiljsradhus som är omgjort till en stor enfamiljsbostad. 
Huset kan enkelt återställas till flerfamiljsbostad genom installation av kök 

på plan 2. I källaren finns goda möjligheter för uthyrning av rum med egen 
ingång, för att få bra ekonomi i boendet. Här bor man mycket nära skola, 
förskola och bra kommunikationer. 
Kontakta Magnus Helin 0739-82 80 39 för mer information och visning. 

Kungsportsavenyen 18, Göteborg   •   031-18 22 00   •  www.skeppsholmen.se

Nu ännu större utbud av RIEKER  - välkommen in!

500:-
Elegant i kroko

550:-
Väska med 
fina detaljer

750:-
Snygg & Bekväm

- OLSKROKEN SEDAN 1897 -

Fraktfritt på  johanssons.se
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

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

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Här kommer månadens vits-ord 
från Anders Nielsen…bara luta dig 
te’baks och le.

EM i ridsport i Göteborg: 
– Det blir nog fina hopptävlingar.
– Ja, om det inte möter några hinder.

HHH

– Det är mycket arbete bakom en sådan 
tävling.

– Ja, många lägger manken till.
HHH

– Här gäller det att fatta galoppen…
– Hästarna har det bra som det ryktas!

HHH

– Jag är allergisk mot hästar, tyvärr!
– Jaså?
– Ja, jag är pållen-allergiker.

HHH

VM i friidrott:
Den norske guldmedaljören måste köpa 
en större trädgård, ty han vann 400 me-
ter häck!

För många löpare blev
det heat men inte längre.

Jag trodde att Indiens deltagare skulle 
vara bra i kast-grenarna!

Den unge Duplantis gick till final 
men gjorde tyvärr några stavfel.

Hur blev det med träden i London när 
alla grenar var avverkade?

HHH

Vår Svenska simmardrottning:
Sarah Sjöström sponsras av Telia. Hon 

fick ett SIM-kort!
HHH

– Frös Du på Ullevi när Coldplay spe-
lade?

– Nej det var ju rock som gällde!
HHH

Och så en en regeringsfråga: I som-
ras fick två ministrar avgå ur regeringen: 
Det blev röd avgång!

Härom veckan kunde barn i åldrarna 
7–12 år utan kostnad prova på tio olika 
sporter under fyra dagar i Kallebäcks 
Terrasser.

Mellan den 13 och 16 augusti fanns möjlighet 
att testa bl.a. basket, brottning, ridning, taek-
wondo och volleyboll.

Förhandsintresset var stort och många tog 
också chansen att testa många olika sporter. 
Sportskolan hade kick off i samband med att 

Minivarvet arrangerades på plats den 12 au-
gusti.

– Det här är ett nytt och spännande initiativ 
för samtliga involverade, syftet med sportsko-
lan är att främja fysisk aktivitet och förenings-
livet i Kallebäck. Föreningarna får en möjlig-
het till rekrytering och att visa upp respektive 
verksamhet vid arrangemanget, säger Magnus 
Pettersson på Västra Götalands Idrottsförbund 
och SISU Idrottsutbildarna som tillsammans 
med flera idrottsföreningar och Föreningsrå-

det Örgryte-Härlanda arrangerar sportskolan.
Sportskolan ägde rum i Kallebäcks Terras-

ser vid Mejerigatan 3 i Göteborg, ett helt nytt 
område som snart står inför byggstart. Med-
verkande föreningar i sportskolan var Delsjö 
Golfklubb, Guldhedens Idrottsklubb, Göte-
borgs Fältrittklubb, Göteborgs Roddklubb, 
Göteborg United Volleybollklubb, Idrottsför-
eningen IFO, Kaidi Taekwondo, KFUM Gö-
teborg Basket, Redbergslids Idrottsklubb och 
Örgryte IS Brottningsförening. ÖHP

TESTAR SIG FRAM. Prova på-dagarna i Kallebäcks Terasser lockade många att testa olika sporter. Foto: Privar

Succé för sportskolan i Kallebäck
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BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset),  Tel: 031-23 98 88 

MAJORNA Stigbergsliden 22,  Tel: 031-780 60 18

OLSKROKEN Redbergsvägen 17,  Tel: 031-19 84 70

KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3,  Tel: 031-795 22 30

KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80 

MÖLNLYCKE Allén 4,  Tel: 031-50 88 95

LERUM Brobacken 3,  Tel: 0302-138 83 Välkommen!

REA  70 %UPP 
TILL

Höstfynda 
märkesbågar!
PRADA I GIORGIO ARMANI I FREIGEIST I MICHAEL KORS I SAVILE ROW
LYLE & SCOTT I  BOOMERANG I  RADLEY I  SUPERDRY I  RAYBAN I  CAT
EMPORIO ARMANI I NEW BALANCE I HUMPHREYS I SKAGA I BRENDEL
CERRUTI 1881 I HENRI LLOYD I VERSACE I PILGRIM I MORRIZ OF SWEDEN

Gratis
synundersökning
Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!Värde 395:-, använd värdecheck!

Svenskdesignade högkvalitetsbågar

Synundersökningen avser glasögon och utförs av legitimerad 
optiker. Inget köptvång. Intyg, recept remiss etc. debiteras. 
Gäller t.o.m. 2017-09-24

Boka din synundersökning enkelt på: 
w w w . o p t i k k a l l a r e n . s e 

395:-
VÄRDECHECK synundersökning

!

GALANT PLAST
Odinsplatsen 2 (hpl. Ullevi N.) Tel. 031-15 28 16
Vard. 9-18  |  Lörd 10-14 www.galantplast.se

Möbelstuvar – Parti ��������������������������� 100:-
Galon – Jättesortment! ������������������� fr 159:-
Skrovbeklädnad ��������������������������������� 320:-
Kapellväv, Sunbrella �������������������������� 375:-
Markisväv ��������������������������������������� fr 129:-
Madrass kallskum Ex 80 bredd ����������� 1�195:-
Duschdraperier 10% rabatt      Badrumsmattor upp till 40%

Vi Syr Dynor!
Skumplast tillskärs och sömnad utförs efter mått och mall till
båt- & husvagnsdynor, bäddmadrasser, utedynor, kapell rep.,

balkongskydd m.m. Även till restaurang, hotell och offentlig miljö.

Den 17:e september är det kyrkoval!
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och 
över 16 år får rösta.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

I en öppen kyrka 
får man vara HBTQ
- och vara stolt!

RÖSTA PÅ
ÖPPEN KYRKA
- en kyrka för alla
Vi vill tolka Bibelns budskap in i vår tid. 
Därför vill vi ha en öppen kyrka där alla 
människor är välkomna.

Vi finns i Härlanda, Örgryte, S:t Pauli och 
Björkekärrs församlingar liksom i 
Göteborgs stift och kyrkomötet.

www.oppenkyrka.se www.facebook.com/okaorgryte
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När Hälsocenter Läkarhuset öppnar på 
Södra vägen 27 den 30 augusti får Sve-
rige sitt första hälsocenter, som är unikt 
i sitt slag med verksamheten knuten till 
Vårdcentralen Läkarhuset och Rehab 
Läkarhuset.

– Det är ett helhetstänk för hela män-
niskan och vi kommer ta emot både 
patienter och vanliga motionärer i alla 
åldrar, säger platschef Veronika Anders-
son. 

När Örgryte&Härlanda Posten träffar Vero-
nika i juli är det veckan innan hennes semester 
och uppbyggandet av det nya hälsocentret är i 
slutfasen. Det snickras och byggs fortfarande 
inne i lokalen och Veronika ger lite direktiv 
om det manliga respektive kvinnliga omkläd-
ningsrummen. 

Invigningsdagen onsdagen den 30 augusti 
ska allt vara klart. Då får alla som vill komma 
dit och lära sig mer om vad det innebär att 
träna på det nya hälsocentret. 

Träningsmaskinerna står redan på plats, 
redo för att användas. Veronika visar 
Örgryte&Härlanda Posten hur de fungerar. 
Det är vita maskiner i en ljus lokal. Fönstret 
vetter ut mot Heden och anläggningen ligger 
på markplan, så man behöver inte ta trappor 
eller hiss för att ta sig dit. Det känns nytt och 
fräscht och man blir sugen på att själv bli mer 

hälsosam och komma dit och träna. 
– Vi kommer att stötta och vägleda, men det 

är alltid upp till den enskilda individen att ta 
beslutet själva om de vill träna, säger Veronika, 
som sprudlar av energi och ser fram emot det 
framtida arbetet med att hjälpa människor 
mot ett hälsosammare liv. 

Hon är behandlingspedagog i grunden, per-

sonlig tränare, konstrådgivare och hälsokon-
sult. Att anställa henne som platschef verkar 
således ett klockrent val. Det känns tryggt för 
dem som tränar att de möter en person med 
både kompetens och erfarenhet av hälsa och 
träning. 

– Träning och hälsa kan vara nog så viktigt 
som mediciner. Många mediciner skulle rent 
av kunna undvikas helt om man skötte det, 
säger Veronika. 

Vid första besöket på Hälsocenter Läkarhu-
set får man en introduktion och får göra ett 
test som visar vilken nivå man ligger på jäm-
fört med andra i sin egen åldersgrupp. Detta 
test görs genom en scanner och sedan ställer 
maskinerna in sig automatiskt så att de anpas-
sas för den individuella träningen. Detta kallas 
Milon Care och innebär också att man följer 
ett fast schema där varje muskel tränas i logisk 
ordningsföljd. 

Vid första tillfället får man alltid träffa en 
personlig tränare, coach eller sjukgymnast som 
hjälper en till rätta och visar hur träningsma-
skinerna fungerar. Därefter får man avgöra 
själv hur mycket hjälp man vill ha, om man 
vill träna självständigt eller ha hjälp av perso-
nal. 

– Det finns olika behov för olika individer 
och vi kommer att vara lyhörda inför detta, så 
att alla får den hjälp de behöver. Detta ska vara 
ett hälsocenter både för den som vill titta in för 

att träna på lunchen och den som är sjuk eller 
äldre, säger Veronika. 

Hälsocenter Läkarhuset vänder sig till alla 
åldersgrupper och ger rabatt på medlemskapet 
för dem som fått fysisk aktivitet på recept och 
erbjuder också ett lägre pris för dem som listad 
på Vårdcentralen Läkarhuset. 

Att vårdcentralen och rehab avdelningen 
ligger i samma hus gör att det blir lätt att 
samarbeta med Hälsocenter. Till exempel kan 
patienter få sällskap av en läkare eller sjukgym-
nast. 

Man kommer också att erbjuda gruppträ-
ningar, vilka är ännu inte klart, men kol, stress, 
artros och cancer kan komma att bli aktuellt. 
Det finns också en grupp för dem över 85 och 
eftersom Hälsocenter ser 85 plusare som en 
viktig grupp är deras träning gratis. 

Yoga, pilates och mindfulness är andra 
gruppträningar som det kommer att gå att 
boka in sig på. 

– Att träna är ett viktigt sätt att reducera 
stressen i sitt liv och förebygga sjukdomar. 
Men det är lätt även för oss som jobbar här att 
glömma av att träna när det är som mest stress-
sigt. Nu inför öppningen för Hälsocenter har 
jag fått påminna mig själv om att jag ska träna. 
Det är lätt att prioritera jobb framför träning 
och glömma bort hur långsiktigt viktigt det är 
med träning, säger Veronika. 

Lena Andersson

Nu öppnar ett center
för hälsa och livsstil

Veronika är behandlingspedagog i grun-
den, personlig tränare, konstrådgivare och 
hälsokonsult. Foto: Lena andersson

Platschef Veronika Andersson visar hur träningsmaskinerna på Hälsocenter Läkarhuset fungerar. Foto: Lena andersson
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249:-
/ MÅN

GYMKORT FR.

152 
KLUBBAR

I SVERIGE! 

träna utan
bindningstid* 

prova en vecka gratis

*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

Kort hår 110:- Ord. pris 220:-

Mellanlångt hår 125:- Ord. pris 250:-

Långt hår 140:- Ord. pris 280:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 september 2017

Färgning av ögon-
bryn NU 50:- ord pris 100:-

Färgning
av ögonfransar
NU 50:- ord pris 100:-

Noppning av ögon-
bryn NU 50:- ord pris 100:-

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

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA

Björkekärr

Barndans • Barnbalett
Dansmix • Dansaerobics

Klassisk balett

Barn | Tonår | Vuxna | 65+
Nybörjar- och fortsättningsgrupper
 

www.barndans.nu
agneta.bank@telia.com

0738-09 51 11
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Ett kvartsekel efter rivningen lät 
Göteborgs-Posten i tävlingsform läsare 
höra av sig, skriva och berätta barn-

domsminnen med anknytning till staden med 
omnejd. Malin Adolfssons 
mormor Karin Nilsson 
(född Berntsson, 1905) 
berättade då om sin lyckliga 
barndom på Kärralunds 
handelsträdgård.

GP satte rubriken ”Ljuva minnen från 
Kärralund” och artikeltexten finns bevarad 
även i museiarkiv. Där handlar det alltså inte 
om Kärralunds historia från Carlbergs tid på 
1700-talet, som vi så många gånger har åter-
kommit till här i Örgryte & Härlanda Posten, 
utan om uppväxt och omgivning under tidigt 
1900-tal.

Karins far kom till Kärralund 1904, övertog 
arrendet och skapade handelsträdgården, som 
inte bara odlade självklarheter som gurka och 
morötter. En nymodighet (med göteborgska 
mått mätt) blev att odla tomater.

De fina blå druvorna berömdes också. Men 
specialiteten var honungsmelon.  Dess kärnor 
togs tillvara från år till år så kvaliteten behölls 
och arten garanterat var densamma. När 
kungen sommartid vistades på Särö var den 
honungsmelon som serverades förstås från 
Kärralund.

Då Karin Nilsson betraktade sin barn-
domstrakt 25 år efter Kärralunds bortröjning, 
stod där i stället moderna trevåningshus. 
Karin berättar i artikeln: ”Kommer man 
Delsjövägen och tar av vid Olbersgatan upp 
mot Kärralunds tältplats (till vänster ligger 

Havsörnsgatan) då kommer man upp till den 
plats där mitt barndomshem var beläget.”

Handelsträdgården hade kringbyggnader. 
Magasinsbyggnaden inrymde stall och lägen-

het och förstås förvarings-
utrymmen. Karin mindes 
från Kärralund nostalgiskt 
vinden som en spännande 
plats för lekar, då vinklar, 
vrår, stockar och andra 

bjälkar möjliggjorde både kurragömma och 
klättring. Jo, där var säkerligen mysigt även 
för tonåringar. Och sommaren hälsades 
med majstången i ståtlig dimension ute på 
gräsmattan.

Kärt barn har många namn, så ”Böö-bäck-
en” (som Karin kallade den) var flödet genom 
fruktträdgården. Bäcken var uppdämd, vack-
ert och praktiskt tillvaratagen. Men tiden har 
sin gång. Där drogs gator, byggdes bostads-
områden med mera efter rivningen 1947. Så 
var det på många håll runt om i Örgryte.

Karins dotterdotter Malin Adolfsson har nu 
i månaden upplevt en annan sorts förändring. 
Parkskolan, där hon är lärare, har som bekant 
flyttat och finns från och med den nyligen 
påbörjade höstterminen i paviljonger just vid 
Kålltorpsskolan. Där blir en smula trångt i 
några år tills man når en mer permanent lös-
ning för Parkskolan.

Malin har själv som bisyssla att bedöma 
och tipsa om anpassning och planering. Den 
omtyckta lilla skolan med cirka trehundra 
elever har profilerat sig bland annat med en 
hel del utomhus lektioner, där man till exem-
pel i traktens skogar upptäckt och diskuterat 

spår av bebyggelse från gamla tider.
Malin Adolfssons 15-årige son, Noah 

Adolfsson Hall, har en rad kulturintres-
sen, skriver och har redan gjort en del egna 
kompositioner. Noah sitter förstås gärna vid 
datorn; han är aktiv på Facebook. Söker man 
där ”Det gamla Göteborg” och ”Kärralunds 
gård” ser man foton han har lagt upp ur 
mestadels släktens gamla album. Därifrån är 
bilden vi här ovan visar med en glimt av Kär-
ralunds handelsträdgård i bakgrunden.

Noah gläder sig åt att även historikern Hal-
lén har hört av sig med intresse för bilderna, 
för att foga in i traktens historia med fakta 
och tolkningar till. Så de kommer att hittas 
på nätet i bredast tänkbara Kärralundssam-
manhang.

Även om Malin och Noah i sina kulturgär-
ningar inte precis har utrymme över till något 
brett sportintresse, berättar Malin gärna om 
”Ivrige Ivar”, det vill säga hennes morbror 
Ivar Nilsson, som var skrinnare i olympia-
derna 1960 och 1964. Han var nära men tog 
ingen OS-medalj. Men vid VM på Lenin-
stadion i Moskva 1962 vann han distansen 
5.000 meter – medan Jonny Nilsson (ej släkt) 
slog världsrekordet på 10.000 meter och tog 
sammanlagt guld medan Ivar tog sammanlagt 
brons.

– Morbror Ivar hade från svenska och 
nordiska mästerskap en massa medaljer som 
vi barn fick leka hur som helst med, ler Ma-
lin. Så den gode Ivar (född 1933, sex år före 
Malins mamma) har väl alltid sett mer till 
glädjen än till det materiella. Han snackade 
naturligt med prins Bertil (som kallades både 
Skridskoprinsen och Motorprinsen). Och det 
var omskrivet i Europa hur ryssarna på den 
fullsatta stadion i Moskva reste sig upp och 
applåderade dessa svenskar, trots att publiken 
i förväg trott på sovjetiskt dominans.

Ivrige Ivar, boende i Hindås där han på 

Nedsjöns is under de rekordkalla vintrarna i 
tidigt 40-tal väl lade grunden till sin skrin-
ning, vistades i barndomen också väldigt 
mycket på Kärralund hos släkten.

Men är då allting rivet? Nja, det lilla 
lusthuset finns kvar. Det flyttades, togs om 
hand av Rhösska museet och står numera hos 
Botaniska trädgården. Och faktiskt sträckte 
sig Örgryte kommun på sin tid långt in över 
Änggården, där Botaniska anlades från 1923, 
och där en gränssten markerade var grann-
kommunerna Frölunda och Fässberg tog vid. 
Lusthuset kan genom Noah Adolfsson Halls 
försorg ses på Facebook.

Mer centralt i Örgryte bildades år 1927 
Böö kommunalförening, som numera heter 
Örgryteföreningen och har cirka 700 med-
lemmar samt är utökad i sitt lokalintresse 
med bland annat Skår. Örgryteföreningen 
håller 90-årsfest med allmänheten hjärtligt 
välkommen till firandet i Villa Överås vid 
Danska Vägen nu alldeles snart, på söndag 
den 3 september.

Örgryteföreningen har satt upp historiskt 
berättande skyltar vid 25 intressanta fast-
igheter i området. Kärralund är som sagt 
rivet, men skylt nummer 18 med Birgitta 
Hellekants text om det gamla hemmanet är 
placerad vid infarten till Kärralunds camping, 
Olbersgatan 19.

Har ni tillfälle så besök gärna Villa Överås 
på söndag och prata med Titti Thorsell, Fred-
rik Blidberg och de andra entusiasterna, som 
ju inte bara blickar bakåt genom historien 
utan är ständigt aktuella med synpunkter för 
Örgrytes bästa rörande trafik, renhållning, 
buss- och spårvägslinjer, skolor, lekplatser, 
gångvägar och annat i vår vardag.

Och som sagt, Kärralund lär det på nätet 
talas mer om. Inte endast nu tillfälligt då det 
är 70 år sedan det skattade åt förgängelsen.

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

Kärralunds handelsträdgård i minne
SkrÄMMANdE? Den ganska lustiga fågelskrämman fruktades väl inte ens av fåglarna särskilt länge. Men bilden med de två glada kvinnorna vid hans sida är tidstypiskt charmig och 
ger en glimt av Kärralunds forna handelsträdgård. Foto: Privat

Det är 70 år sedan Kärralunds huvudbyggnad revs, men många av våra äldsta läsare 
kan förstås ännu minnas gården och omgivningen.

Även långt senare födda personer intresserar sig för hur det var vid Kärralund för 
två, tre generationer sedan. Malin Adolfsson, som är lärare på Parkskolan, forskar 
emellanåt tillsammans med tonårige sonen Noah i den saken.
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Broschen här med Skansen Lejonet 
gjuten i mässing, sa Nettan. Var placerar 
jag den?

– Broschen? Tja, nåla fast den på nån 
av sköldarna med klubbnålar, sa jag. 
Åtminstone tills vidare.

– Eller, tyckte min kollega Roffe med 
en pekning åt vindstrappan, lägg den i 
Skansen Lejonet-burken uppe i hörnskå-
pet. Så har vi Skansen-prylarna på ett 
och samma ställe.

vi sorterade i vår lokal egentligen 
tidningsurklipp. Sören Skarback och 
den mer kvällstidningsrappe Roffe 

satt vid Runda bordet och förpassade klippen 
i olika mappar. Mängden dagstidningar, som 
inte är antika utan bara kring så där femtio år, 
kan vi sällan bevara utan bara ta vara på det 
mest väsentliga ur.

Jag satt någon armlängd ifrån, vid ett 
småbord nedanför fönsternischen, där det på 
vimplarna eller standaren på sina små stänger 
kunde läsas Redbergslids Boxningsklubb, 
Teologiska Skolan Överås, Kålltorps Nedre, 
Västgöta Gille, Styrsö Trafik AB och Örgry-
tehemmet.

Tillbaka från vinden hade Nettan, med 
vänster ärm lite dammig, tagit Skansen 
Lejonet-kaffeburken med sig ner. Fabrikatet 
den var avsedd för var Mauritz Kaffe, förr i 
tiden annonserat som ”Emess kvalitetskaffe”.

– Emess, sa Skarback, var uttalet av ini-
tialerna MS, för Mauritz Svensson. I slutet 
av 60-talet var jag med några klasskompisar, 
kanske åttonde klass, och gjorde intervju hos 
Emess på Magasinsgatan. Några andra gick 
med block och penna till ett företag strax 
intill, det var kontoret för Esso, vars namn var 
uttalet av SO, för Standard Oil, tillade han. 
Dom kompletterade med intervju hos Esso-
macken på Redbergsplatsen.

– Redbergsplatsen? sa jag. Menar du inte 
nedanför Redbergsvägen där Statoil ligger?

– Nej, alla Esso kom visserligen sedan att 
bli Statoil, men det fanns en Esso på Red-
bergsplatsen.

Nettan stampade lite otåligt, lyfte upp 
Skansen Lejonet-burken, ställde den med en 
smärre smäll tillbaka på bordet och sa:

– Den lilla bunten med färgkort här i 
burken. Sa vi inte att det är foton som kan ha 
kommit på villovägar och som kanske bör ges 
tillbaka till...

– Jo, Götiska Förbundet! ropade Roffe. 
För på stenväggen bakom de högtidsklädda 
herrarna på bilderna sitter Götiskas emblem. 
Det ser ut att vara inuti skansen, ja säkerligen. 
Och siffrorna från fotolabbet... på kortens 
baksida... skulle kunna betyda 1997. Inte ser 
bilderna mer hemliga ut än att du, Alice, kan 
publicera en i din krönika. Så får dom höra 
av sig, ifall det skulle vara väsentligt.

– Götiska Förbundets Gustav II Adolfsloge 
i så fall, log Skarback. Tänker du besöka dom 
i jumper och jeans, Alice, får jag väl låna dig 
åtminstone en mantel från Trinity College du 
kan svepa utanpå. Eller, se inte så förfärad ut, 
det är schyssta grabbar, av frejdad stam.

– Känner du dom, undrade Nettan. Har 
dom anlitat dig?

– Nja, sa Skarback. Jag är bekant med 
vissa, men råkar vi ses på gatan talar vi bara 
helt allmänt och inget om den inre verksam-
heten. Det var Götiska Förbundets damklubb 
jag höll föredrag hos för kanske dussinet år 
sen, i en kyrka, jag minns inte säkert om det 

var Sankt Jakobs. Förbundets herrar var in-
bjudna att lyssna och ställa frågor. Efteråt var 
det en sittning med prat mest om självupp-
levda tider. Inte ett ord om det dramatiska 
läget i Norden 1811, när Götiska stiftades, i 
Stockholm till att börja med.

– Var inte överstelöjtnant Leif Ahlberg med 
till bords? undrade Roffe.

När Skarback sa att han inte mindes Ahl-
berg, förklarade Roffe att Ahlberg blivit ton-
åring året då tyskarna gick in i Danmark och 
Norge, 1940, och att känslan då för ett fritt 
Skandinavien torde ha påverkat hans yrkesval 
och att sedan bli med i Götiska, där nordisk 
frihet är idealet, kryddat med litteratur och 
poesi. Tydligen var nationalskalderna Geijer 
och Tegnér på sin tid (1800-talet) aktiva 
ordensbröder.

– Du, Alice, log Roffe. Ringer göterna dig 
ska du vägra byta ord med någon som inte är 
av tredje graden eller högre. Men se här, ett 
gulnat urklipp ur GP, 29 maj 1963: ”Beta-

niastiftelsen stänger sina sjukhem i Göte-
borg.” Sedan rev man alltså Betaniahemmet, 
gamla Jakobsdal vid Sankt Sigfrids Plan, och 
sovjetiska staten köpte marken för att bygga 
konsulatet, kanske nästan lika stort nere i 
berggrunden under jorden som ovan. Och 
kolla här ur poplinbagens djup, en kopparkit-
tel med ingraverat ”Bagaregårdens Egnahems-
förening 1915-1945”, en jubileumspryl, rätt 
så mörknad men bara att polera upp.

– Från auktionen på Tjörn, ja, sa Nettan.
– Men allvarligt talat, Alice, sa Skarback, 

så är Götiska Förbundet ett friskt och i stora 
delar utåtriktat sällskap. De har guidade 
visningar av Skansen Lejonet, kan hyra ut 
den för bröllop och brukar ha en årlig festdag 
med smärre historiska skådespel, skattjakt för 
barn och visning av själva ordenssalen uppe 
under lejonet.

Tänk också Sveriges största samling av 
tennfigurer, tillade han. Och deras stora 
samling av vackert utformade, sydda och 

broderade fanor...
– Nåja, vi har Svenska Lottakårens fana 

liggande uppe i skåpet. Så omsorgsfullt som 
dessa tygstycken ska förvaras får det räcka 
med den, sa jag.

Jag höjde mitt halvfulla Ramlösa-glas och 
deklamerade: ”Han mindes hur ofta från 
stridens ras, från segerns blodade fält, han 
kommit tröttad och tömt sitt glas, i Lottas 
bräckliga tält.”

– Du kan din Fänrik Ståhl av gode Rune-
berg, log Roffe.

– Åtminstone tillfälligt några verser som rör 
Lotta Svärd, sa jag, för i våras var det 140 år 
sen Runebergs dödsdag.

– Jag tror då inte en kotte kring Rune-
bergsgatan i Lunden eller Lotta Svärds Gata 
i Kviberg brydde sig, sa Roffe. Menar du att 
Lottakåren putsade gevären och bakade tårta 
dagen till ära? Eller var det bara ni tuffingar i 
hemliga tjejklubben?

– Spontant och civilt, men lottorna råkar 
i vår gemenskap vara i majoritet. Vi var 
uppe vid fjorden någonstans i Sverige. En av 
skålarna var det min sak att utbringa, i största 
enkelhet. Finskorna gör desto större baluns 
nästa år när Lotta Svärd-föreningen där fyller 
hundra, alltså lottarörelsens hundraårsdag, 
förklarade jag.

Kul att Lottakåren ökar i medlemsantal, 
även om orsaken, den massmedialt förmod-
ligen överdrivna hotbilden från en Öster-
sjömakt mot Sverige är orsak. Unglottornas 
sektion i åldern 12-16 är väl oförändrad, men 
många bra tjejer kring 25 år ansluter, fastän 
erfarna äldre förstås är lika välkomna.

Nettan, som ofta tycker tvärtemot, sa att 
hon tycker lottorna bara blir alltmer 
osynliga.

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

FYRKANTIGT FYND. Den enkla men dekorativa burken med bild på Skansen Lejonet var inte alldeles tom på loppisen i somras... 
 Foto: aLice radomska

Skansen Lejonets burk och bilder

ÄRANS MÄN. Ett av de elva foton på högtidsklädda ordensbröder som hittades i Skansen 
Lejonet-burken! FotograF okänd
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Odinsplatsen 11  |  411 02 Göteborg  |  031- 15 02 92
www.odinsparkgrill.se

Serverat fantastisk
mat sedan 1959

ODINS PARKGRILL TAR STREETFOOD TILL EN HÖGRE NIVÅ – VI JOBBAR MED NÄRPRODUCERADE RÅVAROR

VARJE ONSDAG INNEBÄR EN NY SMAKUPPLEVELSE
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VI LOVAR ALLA HAMBURGERÄLSKARE OCH GRILLMÄSTARE EN RIKTIG HÄRLIG UPPLEVELSE!
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FÖR VÅRA
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Kvalitetsmattor sedan 1970!

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

JUST NU:
EXTRA

FÖRMÅNLIGA
PRISER!

Etab 1970

Cannabis är väl 
ingen fara 
- det är ju lagligt 
i Washington.

Mångspråkig jour om 
ungdomar, droger och 
kriminalitet. Ring oss!
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En fantastisk historia, men också 
nyheter inför hösten. På familjefö-
retaget Johanssons skor kan man 
blicka både bakåt och framåt med 
stolthet. 

Det hela började 1897 på Bondegatan, 
bara ett stenkast från dagens butik i Ols-
kroken, då Johan Fredrik Johansson star-
tade ett skoföretag som lever vidare än 
idag. Nu ägs företaget, som idag har nio 
butiker och en webbshop, av Johan Fred-
riks barnbarnsbarn Marianne, Ählström, 
Lena Tropp och Christina Taurell. 

– Det är imponerande att ett 120-årigt 
företag håller sig så vitalt, säger butiks-
chefen i Olskroksbutiken, som själv job-
bat på Johanssons i snart 30 år. 

Det innebär så klart att hon har en 
gedigen kunskap inom skor. Precis som 
Johanssons i stort och något som ge-
nomsyrar hela personalstyrkan. 

– Skor är personalkrävande. Man 
måste kunna erbjuda en bra service och 
då krävs det personal på plats med god 
kunskap. 

En ständigt ung 120-åring ser nu fram 
emot ännu en höst som i vanlig ordning 
handlar mycket om boots på både dam- 
och herrsidan. 

– Så är det. Sedan finns det så klart 
både snörskor och sneakers som även 
fungerar på hösten. Men modebilden 
har inte förändrats jättemycket vad gäller 
höstskorna, säger Olskrokens butikschef. 

En ordentlig nyhet i Olskroksbutiken 
är dock en ny fin Rieker-avdelningen 
som invigs den 15 september. Rieker är, 
precis som Johanssons, ett familjeföre-
tag med gamla anor och har sedan 1877 
fokuserat på bekväma skor med skön 
passform. Idag är de ett företag med 
miljontals kunder som gillar de bekväma 
skorna. 

– Vi har en hel del Rieker-produkter 
redan nu, men det kommer bli ett ännu 
större utbud framöver. Det firas också 

lite extra när vi inviger Rieker-avdel-
ningen fredagen den 15 september. 

Men hösten innebär inte bara ny-
heter. Det är också en tid som sätter 
våra skor på lite extra prov i form av 
väder och vind. Då är det av stor vikt 
att man sköter om sin sko på bästa sätt. 
Något som så klart Johanssons hjälper 
till med.

– Ta med dig din sko så hjälper vi till. 
Sedan informerar vi alltid när vi 

säljer hur man sköter om sin 
sko så att den ska räcka så 
länge som möjligt. Och har 
man en gammal sko så kom 

in med den så hjälper vi till. 
Vi vet precis hur man gör.

Och det har man vetat i 120 år. 
Olof Lidh

Här sitter den förra chefen för Johanssons Skor, Rune Pettersson, som 4-åring 
på trappen till butiken på Bondegatan med sin mor till vänster och butiksbiträ-
den. Foto: Privat

VI PÅ
Ols-kroken

En pigg 120-åring



EN ÄKTA GÖTEBORGSK BLANDNING

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskroken

Lilla Restaurangens special erbjudande!
0,5 lit öl fr. 45:- Kan kombineras med mat

KVÄLLSERBJUDANDE inkl. dryck 129:-
HELGMENY 2  rätter 130:-
Pizza eller husmanskost 125:-
  inklusive öl eller vin
Även pizza pasta á la carte för avhämtning till hunsat pris!

Vi börjar även med livemusik ganska snart – välkomna!

LILLA RESTAURANGEN
031-21 14 04

BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING

Akademibokhandeln

Apoteket Korpen

Babykoncept

Beauty by Reale

Bostads AB Poseidon

Cumpane

ElectroMobil

Evanette

Folktandvården

Hjälpredan Rehabbutik

ICA Supermarket

Interfl ora Fresh

Johanssons Skor

Kias Servering

Knit & Purl

Lekextra - Fröknarna Bus

Life Hälsobutik

Lilla Restaurangen

Mer än Ost

Nordic Wellness

Nordiska Hemtextil

Närhälsan

Olskrokens Frukthall

Olskrokens Tips

Optikkällaren

Salong Klipp-1

Sweet & Cigars

Tasty Bake

Wranges juvelerare

LETA EFTER
SYMBOLEN!

LunchbuffÉ 79:-
Smörgåstårtor

Catering
Hyr vår lokal

Pensionärsrabatt!
KIAS SERVERING

031 84 40 04

Välkommen till Olskroken!
Plocka dina godbitar bland
alla våra erbjudanden.
Öppna struten och välj din favorit!

Augustikarameller

Välj bland 55 titlar

på 12 månader för 399:-
AKADEMIBOKHANDELN
031-84 45 70

Låna&Läs

Klipp ur och ta med
annonsen så får du

15% rabatt
på ett köp

(Gäller på ord. pris
t.o.m. 10 sep. 2017).

LIFE HÄLSOBUTIKEN
031 25 47 25

✁

Kom och träna
hos oss på Nordic

Wellness Olskroken.
Vi erbjuder

10% rabatt
på ordinarie pris – och 

bjuder på startavgiften!
Giltigt t.o.m. 31/9-2017 på

NORDIC WELLNESS
010-155 52 58

Kom och träna hos oss
på Nordic Wellness

Olskroken. Vi erbjuder

10% rabatt
på ordinarie pris – och 

bjuder på startavgiften!
Giltigt t.o.m. 31/9-2017 på

NORDIC WELLNESS
010-155 52 58 ✁

Här hittar du allt du behöver
för en lyckad kräftskiva!

KNIPPLA FISK
031-21 15 12

ASPERÖPOJKARNA
031-84 10 20

START ONSDAG 
22/2 2017 07:00

En klubb med  

4 FÖR 3
PÅ ALLA REABÖCKER 
FÖR MEDLEMMAR*
22/2 KL. 07:00-10:00

*Vi bjuder på den billigaste. 
Gäller medlemmar i 

Akademibokhandelns Vänner.

En klubb med  
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PÅ ALLA REABÖCKER 
FÖR MEDLEMMAR*
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En klubb med  

3 FÖR 2
DEN MED LÄGST PRIS PÅ KÖPET 

*

*Gäller endast Sloggi underkläder 

EVANETTE
031-21 05 03

JOHANSSONS SKOR
031-25 37 77

Johanssons Olskroken har fått större 
Reikeravdelning, välkommen in!

500:-

NYÖPPNING AV BUTIK!
Äntligen kan vi säga att samma bekanta ansikten kommer vara kvar
bakom kassan på Lekextra i Olskroken! Ny ägare och och det är härligt
att få meddela att det är jag som stått och servat er på vardagarna som
tar över spakarna tillsammans med min sambo.

✁

Finaste kvalitet då vi själva
väljer ut djuren från Dalsjöfors
Blandfärs (nöt/fl äskkött) 69:-/kg
– vid köp av minst 1 kg. 
Vid köp av minst 4 kg 59:-/kg Ord pris 99:-

SLAKTHUSETS KÖTTBOD (vid Fiskbodarna)

0735 028 351

✔ Rabatter i butiken
✔ Tipspromenad och tävlingar med 
fi na priser
✔ Fiskedamm (lör 12–14)

✔ Lämna tips till oss vad ni vill ha i 
butiken 
✔ Vi bjuder på fi ka och saft (lör)

KOM OCH FIRA MED OSS! Fredag 1 sept och Lördag 2 sept

LEKEXTRA
031-21 25 22
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Arthur Seaton dog visserligen 1912 och be-
grovs då vid Örgryte Gamla kyrka, men när 
sonen George lät bygga en av Europas pam-
pigaste gravkammare på Östra, och den stod 
färdig 1914, så flyttades kistan dit. Sfinxerna 
skapades av bildhuggaren Charles Friberg 
och lades på plats utanför gravkammaren året 
därpå.

George Seaton och de övriga närmast anhö-
riga kom förstås också att ligga inne i detta förr 

så berömda Seatonska mausoleet, som konst-
studenter även på kontinenten studerar på bil-
der ur alla vinklar och skriver om i uppsatser. 
Dock inte så ofta i England, faktiskt. Knappt 
ens i Northamptonshire som han var från.

Att sfinxer vaktar gravar har förekommit 
i 4 500 år. Sfinxen kan enligt legenderna vara 
våldsam, den är annars gravallvarlig och kan 
bevara en hemlighet. Säger vi att en medmän-

niska är som en sfinx, så är den gåtfull och svår 
att avläsa ansiktsuttrycken på. Alltså med po-
keransikte, kan vi också säga.

Ursprungligen i det antika Egypten symbo-
liserade sfinxen kungamakten och hade på sin 
lejonkropp ett kungahuvud. Det var i Grek-
land och Rom som den blev mer mytologisk 
och i stället fick kvinnohuvud, även bröst som 
en kvinna,

Tycker vi, med all rätt, att sfinxerna på Östra 
kyrkogården är stora, så är det inget mot den 
som är uthuggen ur en klippa vid Gizeh – den 
är 20 meter lång och ligger där vakande framåt 
i 73 och en halv meters längd.

Sfinxen som dörrvaktare vid monumentala 
byggnader har i legenderna ett gott anseende. 
Men i den grekiska sagan om Oidipus var 
sfinxen ett odjur som höll riket Tebe i sitt våld, 
tills Oidipus dödade det och som belöning fick 
gifta sig med änkedrottningen.

Hon var äldre och Oidipus som växt upp hos 
fosterföräldrar anade inte att hon var hans bio-
logiska mor.

Visst har vi haft sagodjur i folktron i norra 
Europa också. En grip är symbol för Skåne 
och enhörningen framhålls av apotekarna på 
åtskilliga skyltar..

Alice Radomska

ETT (SAG)ODJUR. Sfinxen 
ligger vaksam på Östra 
kyrkogårdens kulle. symme-
triskt med en likadan sfinx, 
som även den kom på plats 
1915. De var huggna  med 
skulptören Charles Fribergs 
hammare och mejsel på 
familjen Seatons uppdrag.
 Foto: aLice radomska

SAGOLIKT
– den vaksamma sfinxen
Inte bara en utan två rejäla sfinxer huggna i sten har i över hundra år legat på sina 
socklar på den pampiga gravkullen rätt nära Östra kyrkogårdens huvudentré.

Dessa två sagodjur med ursprung i antikens Egypten och Grekland vaktar den brit-
tiskfödde finansmannen Arthur Seatons storslagna mausoleum som byggdes 1914.
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JUBILEUMSPRIS

COLORAMA HAVÄNG 

399:-*

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Med reservation för lokala avvikelser och slutförsäljning.

MASSOR AV JUBILEUMSERBJUDANDEN I BUTIK!

COLORAMA HAVÄNG 
Haväng har en vacker, behaglig yta med den råa, obehandlade ekens ljusa utseende.  
Det är ett äkta, högkvalitativt plankgolv med en yta som lyfter fram ådringen. Den  
milda mattlacken gör också plankgolvet tåligt och slitstarkt. Ett extra lättlagt klickgolv.  
Mått 14 x 180 x 1800 mm.  
*Pris per m2. Ord. pris 499:-/m2. Erbjudandet gäller 4–17 september.

COLORAMA PERFECT PLUS
Coloramas nya laminatgolv som kombinerar en superstark, tålig och bekväm 
yta med utseendet av äkta ekplank – extra breda. Lätt att lägga själv! Finns i fyra 
varianter från vit till mörk, alla är hela 244 mm breda.  

*Pris per m2.

COLORAMA  
PERFECT PLUS 

199:-*

Partille • Mellbyvägen 33 • Tfn: 031-340 05 70
Mölnlycke • Hönekullavägen 21 • Tfn: 031-88 56 88
Göteborg • Danska Vägen 96 • Tfn: 031-337 55 50
Lerum/Stenkullen • Färgvägen 6 • Tfn: 0302-222 45
Askim • Sisjövägen 49 • Tfn: 031-748 47 30
Kungälv • Teknikervägen 7 • Tfn: 0303-630 40
Angered/Gårdsten • Salviagatan 1 • Tfn: 031-797 44 40

  

Alcro Bestå

Partille, Mellbyvägen 33, Tfn: 031-340 05 70
Mölnlycke, Hönekullavägen 21, Tfn: 031-88 56 88
Göteborg, Danska Vägen 96, Tfn: 031-337 55 50
Stenkullen, Färgvägen 6, Tfn: 0302-222 45
Askim, Sisjövägen 49, Tfn: 031-748 47 30
Kungälv, Teknikervägen 7, Tfn: 0303-630 40
Angered/Gårdsten, Salviagatan 1, Tfn: 031-797 44 40

Partille • Mellbyvägen 33 • Tfn: 031-340 05 70
Mölnlycke • Hönekullavägen 21 • Tfn: 031-88 56 88
Göteborg • Danska Vägen 96 • Tfn: 031-337 55 50
Stenkullen • Färgvägen 6 • Tfn: 0302-222 45
Askim • Sisjövägen 49 • Tfn: 031-748 47 30
Kungälv • Teknikervägen 7 • Tfn: 0303-630 40
Angered/Gårdsten • Salviagatan 1 • Tfn: 031-797 44 40

Vi firar 10 år!
I 10 år har Colorama hjälpt svenska folket att förverkliga sina drömmar.
Det firar vi med massor av fina jubileumserbjudanden i butik. Välkommen
in och ta del av erbjudandena och få tips och råd hur du snabbt kommer
igång med ditt eget renoveringsprojekt!
Erbjudandena gäller 20 februari – 12 mars (tapeter till 5 mars) 2017.

399:-
COLORAMA 
VÄTTLEFJÄLL

KAMPANJPRIS, PER M2

(ORD. PRIS 499:-/M2)

25%
KAMPANJRABATT

PÅ MASSOR 
AV TAPETER

399:-
COLORAMA 
VÄTTLEFJÄLL

KAMPANJPRIS, PER M2

(ORD. PRIS 499:-/M2)

25%
KAMPANJRABATT

PÅ MASSOR 
AV TAPETER

Med reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Alcro Bestå

Extrapriser hela sommaren! Svensk
kvalitetsfärg
från Alcro

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.

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.

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.

Här är våra vårdcentraler i Örgryte/Härlanda:
NärhälsaN Björkekärr
Stabbegatan 2B
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning:
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

TBE-vaccination
Ring för tidsbokning

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

NärhälsaN Torpavallen
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning: 
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

TBE-vaccination
Drop-in mån, ons, tors 13-15

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

NärhälsaN Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning: 
031-747 92 60
BVC på Ekmanska

TBE-vaccination
Drop-in mån–tor 13.30-15.30

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

NärhälsaN Olskroken
Redbergsvägen 6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Rådgivning och tidsbokning: 
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg

TBE-vaccination
Drop-in mån-fre 8-12

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

VID aKUTa BEsVär
KVällar OCh hElGEr
NäRhäLSaN Gamlestadstorget
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Öppet lör-, sön- och helgdag 
10.00–16.00

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

Nu pågår vaccination mot TBE – välkommen!
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Äntligen kommer den, boken som många har vän-
tat på. Som handlar om Delsjöområdets natur och 
kultur – om skogar och stigar, sjöar och åsar, om 
löpare och cyklister och om flanörer. Boken om 
den gröna kilen, där stad och vildmark möts. 

Naturfotografen Mikael Svensson och 
skribenten Anders Ejdervik arbetar just nu 
med en bok om Delsjöområdet. Boken byg-

ger på deras egna upplevelser. De tar in området med 
alla sinnen. En del av tidningens läsare har kanske träf-
fat på dem. De förekommer ofta i par. Mikael lägger sig 
gärna på knä och fotar, Anders kan plocka fram block 
och penna och anteckna. 

Båda har tidigare gett ut böcker. Mikael har en hel 
rad fina fotoböcker bakom sig, bland annat ”Nordens 
längsta vattendrag”, som handlar om Göta älv med sitt 
källflöde i fjällen. Anders har skrivit ett par böcker om 
Grövelsjön. Den senaste heter ”Gränslösa fjäll”. Nu är 
det Delsjöområdet som gäller för dem båda.

De har vandrat i den för många okända delen, ”den 
östra vildmarken”, stått på Vargklippan, tittat ut över 
de vidsträckta myrmarkerna, och de har krupit bland 
stenblocken i Bjälkes dal. De har hälsat på polishästarna 
– ”lika trygga, snälla och sociala som sina ryttare”. Vid 
Sjölyckan har de tittat in hos Sportfiskarna, i Skatås har 
de besökt gymmet. De har varit med skidungdomarna 
på träning i Ugglemossen. De har varit med där det 

händer. De har varit på Apslätten under picknickfesti-
valen och i Björkedalen under loppet ”Skatås ryggar”. 
De kryddar sina berättelser med historiska tillbaka-
blickar. 

Framförallt har de upplevt naturen. De har vandrat 
längs Finkbäcken med en kunnig biolog som guide. De 
har hittat Klockgentiana på Getryggen och tranbär och 
rosling på Bredaremossen. De har hälsat på Park och 
Naturs personal som håller området fräscht. De är båda 
lika imponerade som många av oss av det arbete som 
Park & Natur lägger ner. 

Trappor lagas, nya bryggor läggs ut, aktuella skyltar 
sätts upp. 

De har besökt platser som inte står öppna för allmän-
heten – Brudaremasten, vattenverken vid Kallebäck och 
Kåsjön. Där har de träffat kunniga och vänliga experter 
som kunnat berätta om verksamheten.

Boken kommer ut under våren 2018. Under hösten 
ska de båda herrarna komplettera texter och bilder. Se-
dan ska det finslipas och redigeras. Vi ser med spänning 
fram mot det färdiga resultatet.

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

En bok på väg att skapas.

En av oaserna – Delsjöbadet. Foto: stig andersson

Snart kommer boken
om Delsjöområdet
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 GÄLLER 18–31  
AUGUSTI

Ett perfekt tillfälle för dig som vill prova på att träna 
i höst, därefter betalar du bara 349:-/mån AG (ord. 
pris 499:-/mån). Kortet gäller alla aktiviteter, ingen 
bindningstid. Vill du inte fortsätta träna avslutar du 

enkelt ditt medlemsskap innan 30/11. 
Erbjudandet gäller endast nya medlemmar.

www.stc.se

ORD. PRIS 2 540:- 

DU SPARAR 1 550:-

STC GÅRDA, Norra Kustbanegatan 19
STC BJÖRKEKÄRR, Smörslottsgatan 26
STC MÖLNDAL, Flöjelbergsgatan 20B
STC ÅBY, Idrottsvägen 9
STC BACKAPLAN, Backavägen 3
STC LÅNGEDRAG, Redegatan 1 

BÖRJA TRÄNA DU MED!

w w w . k a r a t e a k a d e m i . s ew w w . k a n z e n k a r a t e . s e

BÖRJA TRÄNA DU MED!

KARATE
Göteborg Karate Akademi drar

igång höstens nybörjarkurser för alla
NYHET: Barn & föräldraträning där man
kan träna tillsammans med sina barn!

START från tisdagen den 25 augusti
Barn 5–8 år Tisdag kl. 17.45
Barn 9–12 år Tisdag kl. 17.45
Barn 5–8 år Torsdag kl. 17.45
Barn 9–12 år Torsdag kl. 17.45
Ungdom & vuxen Tisd & Torsd kl. 18.45

TRÄNINGSLOKAL
Kvibergs idrottscenter, Kvibergs

Kaserner, Byggnad 4. (Egen lokal)

KOMMUNIKATION
Spårvagnar 6, 7 & 11, hållplatsen ”Kviberg”

Bussar 21 & 58, hållplatsen ”Brovägen”

Varmt
välkomna

för en
provträning!

INFO
031–44 66 36

070–444 10 25

Start: Från den 29 augusti
Nybörjarträning:

Tisdagar & Torsdagar
Kurser:

Kl. 18.00 Lek-Karate 5-7 år
& barnkarate 8-12 år

samt föräldraträning kl. 18
Kl. 19.00 Ungdom & Vuxen

TRÄNINGSLOKAL
Kvibergs idrottscenter, Kvibergs Kaserner, 

Övre Kaserngården 4D.

För intresseanmälan till provträning, vägbeskrivning, karta
och mer information om våra kurser besök gärna vår hemsida!

KOMMUNIKATION
Spårvagnar 6, 7 & 11, hållplats Kviberg, 

Bussar 21 & 58, hållplats Brovägen.

Karate för alla!
Göteborg Karate Akademi drar igång höstens

nybörjarkurser i modern dynamisk karate.

Varmt välkomna
till våra

provtränings-
tillfällen!

INFO
Tel. 070-444 10 25

E-post:
kansli@karateakademi.se

VÄLKOMMEN TILL VÅR TRATTORIA!

Sten Sturegatan 25, Göteborg | Tel. 031-81 08 45
Tisdag till lördag 17.00 till sent

och vid alla större evenemang extra öppettider

www.hotelonyxen.se

Här kan du avnjuta god italiensk mat i nyrenoverade
lokaler med ett fantastiskt läge i centrala Göteborg.

Vi har arbetat med att fånga in den familjära känslan i vår
lilla restaurang. Hos oss möts du av vår erfarna serveringspersonal

på det personliga sätt som vårt hotell gjort sig känt för.
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Nu har det snart gått två år sedan 
Burgersson flyttade in på Friggagatan 14.

Och i höst väntar nya, spännande 
utmaningar. 

Björn Jansson och Johan Svensson äger och 
driver restaurang Burgersson på Friggagatan. 
De har också en annan restaurang som finns 
på Skanstorget 4 och som öppnade i maj 
2013. Restaurangen på Skanstorget har varit 
fullsatt sedan öppning och nu har götebor-
garna även fått upp ögonen för Burgersson på 
Friggagatan. 

Att man skulle öppna en till Burgersson res-
taurang var ingen självklarhet, men när loka-
len på Friggagatan blev ledig kunde duon inte 
stå emot frestelsen. Där fanns allt de letat efter: 
sex meter i takhöjd, öppna ytor, industrikänsla 
och möjlighet att sätta sin egen prägel på lo-
kalen.

– Klart man hoppades att det skulle vara 
mycket att göra, men den här utvecklingen 
överträffar alla förväntningar vi hade. Men vi 
nöjer oss inte med detta utan det finns hela ti-
den tankar på vad som skulle kunna förbättras 
och utvecklas, säger Johan. 

Det är i slutet av juni som Örgryte&Härlanda 
Posten träffar Björn och Johan på restaurangen 
på Friggagatan för att se hur arbete fungerar, 
höra hur det kom sig att de hamnat just där 
och vad de har för planer för framtiden.

Medan vi talas vid under den första dagen är 
det många kunder som bankar på dörren (eller 
rättare sagt på fönstret utanför) och försöker 
komma in för att äta lunch. Under sommaren 
håller restaurangen på Friggagatan stängt för 

lunch, men öppnar igen i augusti. Besvikelsen 
hos matgästerna som inte får komma in går 
inte att ta mist på. Någon skriker: ”Nej!” med-
an andra låter sorgen visa sig som en skugga i 
ansiktet.

– Våra hamburgare är så populära att 
många åker långt för att äta dem. I helgen var 
det en stor konsert på Ullevi och då vi inte 
kunde ta emot alla gäster här valde många att 
åka vidare till Skanstorget. Det känns väldigt 
bra och som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb 
att gästerna väljer att åka en bit för att äta vår 
mat istället för att gå till en annan restaurang i 
närheten, säger Johan.

Restaurangerna använder sig av ekologiskt 
nötkött från närliggande gårdar, de maler allt 
sitt kött själva och bakar sitt eget bröd. Om 
man inte ätit på Burgersson tidigare, kan det 
vara ett gott skäl till att gå dit om man vill att 

maten man äter ska bidra till en hållbar miljö 
och att djuren vars kött man äter ska ha haft 
det bra. 

– Vi samarbetar med lokala eldsjälar så 
mycket det går. Nu i sommar kommer vi till 
exempel att ha ett samarbete med Kajodling-
en, Sveriges första urbana farm i Frihamnen. 
De hämtar vår kompost och vi köper sedan 
in de växter och grönsaker som de odlar, säger 
Björn.

Varje månad har man en ”månadens bur-
gare”, som i juli gjordes i samarbete med Kaj-
odlingen. I höst blir det andra tema, men man 
försöker alltid att ha en säsongsbaserad ”måna-
dens burgare”.

Andra lokala företag som Burgersson jobbar 
med är Lejonen och Björnen, Poppels bryggeri 
och kafferostaren Per Nordby, som är nyska-
pande i kaffesvängen och som hjälpt restau-
rangen att ta fram ett eget kaffe: Husets svarta, 
som Örgryte&Härlandas reporter smakar på.

Det går inte att ta miste på att Björn och 
Johan har en kärlek till råvaran. Inte heller 
kan man betvivla att de älskar sitt jobb och att 
driva sina restauranger.

Hur började det då? Jo, Björn och Johan 
växte upp tillsammans i Askim. Efter skolåren 
skildes de åt då Johan flyttade till Spanien och 
Björn till Australien. I Spanien drev Johan res-
tauranger och barer medan Björn studerade i 
Australien.

När så Björn kom tillbaks från Australien 
började han arbeta på Swedbank, men efter 
några år fick han nog och ville öppna hambur-
gerrestaurang. Johan som då drev en restau-

rang i Göteborg nappade genast på förslaget. 
Tillsammans hade de en unik kompetens för 
ett vinnande koncept: Johan hade erfarenhe-
ten och servicetänket, Björn hade kunskap om 
marknadsföring och ekonomi. På den vägen 
är det.

När de startade den första restaurangen på 
Skanstorget var det helt rätt i tiden. Det fanns 
en stor efterfrågan hos allmänheten som var 
trötta på fine dining och som ville ha någon-
stans att gå utan att behöva klä upp sig och 
som vände sig till alla åldersgrupper, inte bara 
unga hipsters. 

När Björn och Johan tänker tillbaks på tiden 
de lagt ner på restaurangerna de senaste åren 
inser de att den har varit väl investerad.

– En del år bara kommer och går, men dessa 
har inneburit kvalitet, så som det gör när man 
jobbar med något man brinner för, säger Jo-
han.

Johan och Björn har också lärt sig att ta vara 
på sin fritid. I början jobbade de precis hela 
tiden utan att ta ledigt, men de har insett att 
om man fortsätter i det tempot går man så 
småningom sönder.

– Det är viktigt med återhämtning för att 
kunna jobba länge och framför allt för att 
komma med nya idéer, säger Björn.

När Björn och Johan inte jobbar reser de 
mycket för att hämta inspiration till sina res-
tauranger, både tillsammans och var för sig. 
De strävar hela tiden efter att alltid ligga i 
framkant och vara nytänkande. På så vis ut-
vecklar de ständigt konceptet.

Lena Andersson

Burgerssönerna kan man ju säga
om succéduon på Friggagatan

Burgersson bakar sitt  eget  bröd. Björn 
Jansson visar bröden för Örgryte&Härlanda 
Posten. Foto: Lena andersson

REDO ATT HUGGA I. Johan Svensson och Björn Jansson är barndomsvännerna och driver Burgersson på Friggagatan tillsammans Foto: Lena andersson
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goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60

Halva 
prisetefter RUTavdrag

Vi klipper och vattnar
din gräsmatta

Vi kan tvätta altan
och fasad

Vi beskär träd och buskar

Vi städar

Vi rensar ogräs

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

INGEN VANLIG BUTIK – INGA VANLIGA PRYLAR

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

Välkommen till Terräng. Vi har utrustning för uppgiften.NY 
BUTIK

W E B B S H O P :

B U T I K E R : Kungsholmsgatan 20, STOCKHOLM
Friggagatan 10D, GÖTEBORG
Sallerupsvägen 152, MALMÖ

terrang.se

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

5.11 TACTICAL RAVEN TIGHTS  
Komfort och slitstyrka för henne.

ARC’TERYX LEAF NAGA HOODY 
Följsamt och varmt mellanlager.

SNIGELDESIGN 40L SPECIALIST 
Mångsidig ryggsäck med MOLLE.

2 550 kr1 995 kr995 kr
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RESEXTRA

Safari betyder resa på swahili. Och resa 
kan man verkligen kalla det, när man 
flyttar in i de vilda djurens hemmiljö och 
får chansen att stå öga mot öga med The 
Big Five – leopard, lejon, elefant, noshör-
ning och afrikansk buffel. Häng med till 
färgstarka Afrika och upplev äventyret!   

det finns många former av safari 
och boende. Lyxigast är femstjärnigt 
vildmarksliv och att utforska omgiv-

ningarna till fots eller med jeep – alltid i säll-
skap med kunniga, lokala guider. Varje land 
är unikt, så nöj dig inte med en resa! Gör flera 
och gör dig rik på minnen och upplevelser! 
Men måste du välja ett land – välj det som är 
rätt för dig:

Botswana ses ofta som den ultimata, 
exklusiva safari- och naturupplevelsen som 
du kan uppleva. Okavangos vackra labyrint 
av öar och slingrande vattendrag är en perfekt 
livsmiljö för flodhästar och krokodiler, medan 
lummiga skogar döljer lejon, elefant och 
antiloper. Mokorokanot och game drives till 
fots är häftiga alternativ till jeep. Moremi 
Game Reserve är en av de största parkerna 
med ett brett utbud av djur, fågel- och växtliv 
inklusive den utrotningshotade afrikanska 

vildhunden. 
Kenya, å andra sidan, kombinerar safari, 

stränder och storstadsliv. Hit reser du för 
att uppleva vilda djur på oändliga savanner, 
sol och hav vid kilometerlånga stränder och 
korallrev – och människor med skiftande 
kulturer, landet är som ett Afrika i miniatyr. 
Här på du i tält eller lodge och missa inte 
heller det svenskägda guldkornet vid kusten. 

Huvudstaden Nairobi är verkligt kosmopoli-
tisk och alldeles utanför ligger Karen Blixens 
farm, som du säkert minns från filmen Out 
of Africa.

Bli en av dem som upptäcker Namibias 
enorma naturreservat, vidsträckta öknar 
och dramatiska kust. Namibia är ett tryggt 
och säkert land att resa i och Windhoek, 
huvudstaden som inte är större än att du 

kan ta din runt till fots, är en given utgångs-
punkt. Utforska 400 meter höga sanddyner i 
Namiböknen och pricka av The Big Five från 
din bucketlist. Här finns flera härliga lodger 
med fantastiska lägen i den häpnadsväckande 
afrikanska naturen.

Alla älskar Sydafrika! Här är det värt att 
lägga minst ett par veckor för att göra en 
rundresa: Tio nätter på lyxiga hotell eller 
guesthouses och fyra nätter på safari. Det är 
lätt att göra utflykter med egen hyrbil och 
safari är en dröm för alla som uppskattar 
natur och vilda djur. Dessutom är Sydafrika 
fantastiska viner, läcker mat och glada och 
gästvänliga människor överallt.

I Zimbabwe duggar sevärdheterna och 
världsarven tätt. Här får du The Big Five, 
världens största vattenfall, en av världens 
största konstgjorda sjöar, den mäktiga Zam-
bezifloden och ett djurliv utöver det vanliga. 
Vill du ha mer än vilda djur och impone-
rande natur? Res hem från Sydafrika istället. 
Boka exklusiva Rovos Rail som tar dig mellan 
Victoriafallen och Pretoria i Sydafrika i vackra 
renoverade tågvagnar i klassisk edvardiansk 
stil.

Marlene Kettil
Lime Travel, Sankt Sigfridsgatan

Safari Är att resa
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Sport Training Club, STC, är på stadig fram-
marsch i Västsverige. Snart öppnar klubb 
nummer 40 och i Göteborg har kedjan för 
tillfället sex träningsanläggningar. I Björkekärr 
tog STC över den tidigare Life-klubben och 
här erbjuds nu ett komplett gym med bra till-
gänglighet.

– Tanken med våra mindre klubbar är att 
vara just nära och tillgängliga. Det är inte 
ovanligt att människor har fler gymkort idag. 
De kanske tränar på en större klubb ett par 
gånger i veckan, men vill också kunna sticka 
ner en snabbis efter jobbet och göra ett ryck. 

Då är närheten nummer ett, säger Antoni Ku-
tics:

– Andra tycker att det räcker att träna kon-
dition och styrka. För dessa människor är ett 
gym som vårt i Björkekärr allt de behöver. Det 
är dessutom oerhört prisvärt.

Träningsbranschen är under stark utveck-
ling och konkurrensen mellan alternativen 
stor. Det är inget som oroar Antoni Kutics.

– Andelen människor som tränar ökar sta-
digt. Det är idag så nära en självklarhet man 
kan komma. Ju fler som marknadsför och pra-
tar om träning desto bättre. För oss gäller det 

att bevara vår nisch som träningsföretaget med 
en tydlig tyngdpunkt på de mjuka värdering-
arna. För oss är glädje, passion och gemenskap 
det absolut viktigaste på klubbarna. Våra med-
lemmar ska verkligen känna att det är skillnad 
att träna hos oss, säger han.

Den senaste tidens expansion i framför allt 
Skaraborg och Karlstad gör att STC snart 

finns representerat på 40 platser, men tack vare 
ett unikt samarbete med Klubb Sverige kan 
STC:s medlemmar träna ytterst förmånligt på 
över 200 klubbar i Sverige.

– Ja, det är en riktigt bra ”deal” och möj-
lighet som våra medlemmar har. Det är per-
fekt för de som är ute och resor. I regel hittar 
man alltid ett gym som är kopplat mot Klubb 
Sverige och då fungerar STC:s medlemskort 
utmärkt även där. Du betalar endast en min-
dre administrationsavgift om 6 kronor, sen är 
det bara att träna på som vanligt, säger Antoni 
Kutics.

Planen för Göteborg innehåller också fler 
klubbar.

– Vi tittar ständigt på nya lägen och fastig-
hetsägarna är inte sena att erbjuda förslag. Om 
förutsättningarna är rätt tvekar vi aldrig att slå 
till, avslutar Antoni Kutics. ÖHP

STC har landat i Björkekärr
STC, en av Västsveriges snabbast växande friskvårdskedjor, har landat i Björkekärr.

Den mysiga klubben på Smörslottsgatan har renoverats och fått en toppmodern 
maskinpark.

– Vi samarbetar bara med världsledande leverantörer och det gör att standarden är 
hög även på våra lite mindre klubbar, säger etableringsansvarige Antoni Kutics.

Antoni Kutics.
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Klädlagret AB
Med barn- dam- och herrkläder samt mycket mer Alltid generösa priser

OLSKROKEN – REDBERGSLID

Klädlagret AB   Hökegatan 32   416 66 Göteborg Tel. 21 76 00
Erbjudandena i denna annons gäller så långt lagret räcker med reservation för tryckfel.

• • • Ö P P E T T I D E R  • • •
Månd-Fredag kl. 10-18
Lördagar kl. 10-15

• • •
Stängt söndagar

och alla röda dagar.

99:-
RYGGSÄCK

10:-
per styck!

SKOLSTART!

per styck!

FÖR ANDROID OCH
IPHONE 6 & 7

29:-
FÖR ANDROID OCH

USB

39:-
FÄRGPENNOR

39:-

15:-
SKRIVSET

15:-

25:-
TUSCHPENNOR

20:-
TSHIRT BARN

Den 28 augusti–2 november är   
Restaurang Dickson stängd för renovering. 

Vi hoppas på er förståelse för detta och hälsar er välkomna igen den 3 november. 
Under renoveringstiden hänvisar vi till restaurangen på Björkekärrshus och till 
Restaurang Kaggeled. För öppettider och menyer,  se goteborg.se/bjorkekarrshus och 
goteborg.se/kaggeled

Välkommen igen den 3 november!

Restaurang Dickson
stängd för renovering

www.goteborg.se

Restaurang Dickson 
Örgryte-Härlanda
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 Vi hjälper dig med  
hela din ekonomi
– både företagets och din privata

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

EKONOMISKT

EKONOMISKT
med Jan Berger
– kontorschef
på SEB i Örgryte

Svensk ekonomi är fortsatt stark. 
Samtidigt är inrikespolitiken turbu-
lent och osäkerheten lär fortsätta in 
på hösten. Chanserna till politiska 
överenskommelser i närtid har mins-
kat samtidigt som sannolikheten för 
räntehöjningar ökat.

För den som är intresserad av 
politik har det varit en spännande 
sommar. Och den här gången 

är det inte bara turerna i Vita 
Huset och Donald Trumps 
arga morgontweets 
som roar och oroar. I 
stället är det svensk 
inrikespolitik som 
står i centrum. Efter 
oppositionens ut-
talade misstroende 
mot flera ministrar 
ombildade Stefan 
Löfven sin regering men 
turbulensen är knappast över 
för det. Dels kvarstår oppositionens 
misstroende mot försvarsministern, dels 
fanns det redan innan den här senaste 
konflikten bröt ut, stor osäkerhet om 
höstens budgetprocess. Där har opposi-
tionen meddelat att vissa skattehöjningar 
måste tas bort ur budgeten, annars kan 
det bli aktuellt med fler misstroende-för-
klaringar, möjligen även mot finansmi-
nistern.

Om det är ostadigt och lågtrycksbeto-
nat i politiken är det desto mer hög-
tryck i ekonomin. Tillväxten överraskar 
positivt. Sysselsättningen är rekordhög. 
Hushållens tro på den egna ekonomin är 
stark och få oroar sig för att bli av med 
jobbet. Dessutom visar de senaste infla-
tionssiffrorna att Riksbanken nu är på 
eller mycket när sitt mål om två procents 
prisökningstakt i svensk ekonomi.

Läget på bostadsmarknaden står och 
väger. Under juli talade några tidnings-
rubriker om ett trendbrott och fallande 
priser på bred front. 
Vid en närmare titt 
var dock avvikelserna 
från det normala sä-
songsmönstret mycket 

små. Sommaren innebär alltid lägre 
aktivitet och en avmattning i prisutveck-
lingen och det är först ett par månader in 
på hösten som vi vet hur priserna fortsät-
ter att utvecklas.

Men även om just rubrikerna om 
sjunkande bostadspriser bör tas med en 
nypa salt, kan sommarens ekonomiska 
och politiska utveckling påverka bostads-
marknad och låntagare på flera sätt:

1) Möjligheten att i närtid få 
till en bred politisk överens-

kommelse om bostads-
marknaden närmar 

sig noll. Strukturella 
åtgärder, som ändrad 
skatt vid försälj-
ningar, minskade 
ränteavdrag eller 

ändrad fastighetsskatt, 
lär dröja till åtminstone 

ett tag efter nästa val.
2) I brist på politisk 

handlingskraft faller ansvaret för 
hushållens skulder även fortsättningsvis 
på myndigheterna, i första hand Finans-
inspektionen. Räkna därför med att det 
skärpta amorteringskrav som tidigare 
presenterats kommer att genomföras. 
Mer kan komma.

3) Pressen på Riksbanken att börja 
höja räntan ökar. En urstark svensk 
ekonomi, inflation i linje med målet och 
andra centralbankers successiva åtstram-
ning, gör den svenska minusräntan 
alltmer extrem. En första höjning kan 
därmed ligga närmare än prognosma-
karna hittills trott.

Det är fortfarande inte så att stora och 
snabba räntehöjningar är huvudscenariot 
men det är mycket troligare att det går 
uppåt än nedåt. Att dela upp sitt lån 
i flera delar med olika bindningstider 
är därmed klokt. För närvarande är 70 
procent bundet (helst uppdelat på t.ex. 
3 och 7 år) och 30 procent rörligt, en 
rimlig avvägning för de flesta. Och sedan 

gäller det att hålla 
ögonen på det ekono-
miskpolitiska klimatet 
när sommar blir höst. 
Mycket kan hända.

Blandat sommarväder – högtryck
i ekonomin men ostadigt i politiken

Små barn ställer oändligt många frågor. 
Barn är nyfikna och frågor kan ju leda till 
svar. När vi blir äldre avtar kanske inte vår 
nyfikenhet men vi förväntar oss inte lika 
ofta svar som små barn gör. Men frågor är 
bra. Nyfikna människor vet mer.

under livets långa resa är kanske de 
viktigaste frågor vi kan ställa: Varför är 
jag här?, Vad vill jag, egentligen? och 

Vart är jag på väg?
Det sägs att framgångsrika människor, om 

vi mäter framgång som ständig utveckling och 
en känsla av tillfredsställelse, ofta ställer sig just 
dessa frågor, funderar över dem, justerar sina liv 
så att de närmar sig vem de vill vara och vad de 
vill få ut av sitt liv. De gör vad bonden i djupaste 
Afrika inte gjorde i berättelsen om diamantfältet. 

Det var en gång en bonde som hörde talas 
om värdet av diamanter. Han beslutade sig för 
att sälja sin gård och ge sig ut på jakt efter dessa 
dyrgripar. Vad han inte visste var att marken han 
just sålt var full av diamanter. Han kände inte 
till att diamanten bara är en svart sten som först 
efter slipning får sin skönhet och glans.

Många av oss påminner om bonden där våra 
diamanter istället är dolda möjligheter. Hur kan 
vi då känna igen dessa möjligheter under vår resa 
genom livet.

Precis som vi idag ofta tar en karta till hjälp 
när vi ska ut på okända vägar krävs det att vi vet 
vart vi vill. Google maps skulle inte hjälpa om 
vi inte knappade in destina-
tionen. Så, vart vill du vara på 
väg? Vad vill du, egentligen? 
Varför vill du vara här? Det 
handlar om att komma på 

vad det är du VILL. När du väl vet det så börja 
”slipa” dina möjligheter.

Nedan kommer några frågor som kan hjälpa 
dig på vägen:

Vad ger just dig glädje och tillfredsställelse?

Alla längtar efter att känna glädje, och här pra-
tar vi inte om den flyktiga glädjen som kommer 
av en tur på Lisebergs bergbanor utan om varak-
tig glädje. Du vet, den där känslan som känns i 
hela kroppen, som får själen att sväva och fyller 
ögonen av varma tacksamhetstårar.

Vad är det som gör det så tillfredsställande?

Ibland längtar vi efter något men vi kan inte 
sätta fingret på vad det är. Så länge du inte kan 
det kommer det att vara bortom ditt räckhåll. 
När du kallar saker för vad de är, ger dem ett 
namn, så omvandlas de till verklighet.

Hur kan du få mer av det?

Nu kommer vi till planen på hur du kan nå 
dina ”diamanter”. När du vet vad det är du vill 
ha så behöver du se över vad som kommer att 
krävas av dig. Är du villig att betala priset? Kom 
ihåg, du behöver bara ta ett steg i taget. 

Många känner sig överväldigade av den an-
strängning som det ser ut att innebära att nå ett 
avlägset mål. Vad de glömmer är att de bara be-
höver ta steg på steg. Resan är ju halva nöjet och 
för varje steg så kommer nya perspektiv som gör 
det lättare att ta nästa steg. Dessa perspektiv har 
vi inte i början av vår resa men de är som små 

diamanter på vår väg. Så se dig 
om, vilka dolda möjligheter 
omger dig för att få den glädje 
just du längtar efter?

Allt gott!

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

Livet är en resa
– vart är du på väg?



Redbergsvägen 6  •  031–25 35 37  •  Måndag–Lördag 10–19  •  www.cigaro.nu

– ditt första val i Olskroken– ditt första val i Olskroken
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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
På vår Drop-In vaccinerar vi med de flesta resevaccin samt
HPV-vaccin, TBE-vaccin och influensa-vaccin till låga priser

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

Tack för ditt förtroende!

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

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

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.

Susanna är en av våra 2000 frivilliga som övar i alla 
väder för att du ska känna dig trygg till sjöss. Stöd 
oss och bli medlem på sjoraddning.se.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Processingenjör Susanna Dahl.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

TriSSLOTTEr
i POTTEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 10 september till

Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar 
Ånäsvägen 20

416 67 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”
Eller så besöker du Sally Bazar
och lämnar in det personligen.

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 Marianne Hedin, Hökegatan i 
Göteborg
4 Ruth Johansson, Vidkärrsallén i 
Göteborg
4 Margareta Vanhanen, Gånglåten i 
Västra Frölunda
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ÖPPET ALLA DAGAR!
Danska vägen 110 Tel. 031-84 74 76

Fräscha
sallader!sallader!sallader! 70:-

Inkl. bulgur,
pasta el. quinoa,
33 cl dricka, bröd & smör.

Härlanda 031-21 79 70
Högsbo 031-82 20 90
Lundby 031-22 16 45
Majorna 031-14 97 54

Olskroken 031-19 46 90
Sävedalen/Partille 031-26 55 22
Torslanda 031-92 02 20
Västra Frölunda 031-29 06 36

www.fjallmans.se

Härlanda  031-21 79 70 
Högsbo  031-82 20 90 
Lundby  031-22 16 45
Majorna  031-14 97 54 

I tre generationer har Fjällmans 
stöttat andra i stort och smått. Tack 
vare våra egna fl orister, jurister och 
transporter kan vi arbeta omtänk-
samt över hela Göteborg.    Oskar Fjällman

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

I tre generationer har
vi på Fjällmans varit
ett stöd för anhöriga
i sorg.
Tack vare våra egna
� orister, jurister och 
transporter kan vi
arbeta omtänksamt
över hela Göteborg.

       Oskar Fjällman

VI HAR FLYTTAT TILL ODINSPLATSEN 

Ett 30-tal elcykelmodeller i lager från 9.000:-  

och uppåt. Välkommna in och provkör. 

www.batbike.se 

Friggag. 3A | 031-38 80 705 | info@batbike.se 
Öppet: Mån-Fre 11-18 | Lör-Sön 10-15 

Örgryte-Härlanda

Nämndsammanträde 
Tisdag 29 november
Kl 17.00 börjar ”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att
närvara, men inte att yttra dig. Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på: www.goteborg.se/namndhandlingar

Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen. 
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.

   

 

Välkommen!

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

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

Tisdag 29 augusti
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KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

Vi har lokaler i olika storlekar
som passar från styrelsemöten

upp till stora samlingar.

Konferensutrustning och bredband.
Boka via hemsida el. ring 031-19 66 31

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

www.nordengarden.se

NU STARTAR HÖSTENS AKTIVITETER

Modern dans till levande musik 
Fredag 8 sept. kl. 12.00 – 14.00

Entré 40 kr inkl. kaffe och smörgås 
Arrangör: PRO Östra

BARN OCH UNGDOMSAKTIVITETER 
Måndagar 17.00–18.30 

Pysselverksamhet för unga, 7–13 år 

Fredagar 17.00–18.30 
Fredagsmys med tävlingar

och häng för unga, 12–16 år

För information om Klättergruppen och
övriga aktiviteter se goteborg.junis.org

För information om UNF aktiviteter (14-25 år)
Se Facebook-sidan

UNF Göteborg och Bohuslän

Björkekärr församling

För mer info om församlingens
verksamheter

www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Tisdag 29 augusti
 19.00 Veckomässa med förbön,
 Ragnar Olinder
Söndag 3 september
 10.00 Upptaktshögmässa & Sön-
 dagsklubben, Björn Nilsson,
 Ragnar Olinder
Tisdag 5 september
 19.00 Veckomässa Taizé med
 förbön, Björn Nilsson
Söndag 10 september
 10.00 Högmässa & Söndags-
 klubben, Ragnar Olinder
 17.00 Sjutton Jämnt Eftermiddags-
 gudstjänst, Ragnar Olinder
Tisdag 12 september
 19.00 Veckomässa med förbön,
 Björn Nilsson
Söndag 17 september
 10.00 Högmässa & Söndags-
 klubben, Björn Nilsson
Tisdag 19 september
 19.00 Veckomässa med förbön,
 Ragnar Olinder
Söndag 24 september
 10.00 Högmässa & Söndags-
 klubben, Ragnar Olinder
 17.00 Sjutton Jämnt Eftermiddags-
 gudstjänst, Ragnar Olinder

Sankt Pauli församling

Middagsbön i kyrkan
måndag–fredag 12.00-12.15

Söndag 27 augusti
 11.00 Högmässa, Daniel Bennsten
Onsdag 30 augusti
 11.00 Bibelsamtal – inför söndagen.
 Björn Larsson
 18.30 Veckomässa, Björn Larsson
 19.30 Föredragskväll ”Kristen på
 sociala medier” Anders Orsander
Lördag 2 september
 15.00 Mendelssohn & Schubert.
 Konsert med Duo Drougge Konkoli
Söndag 3 september
 11.00 Högmässa
 18.00 Musikgudstjänst ”Sjung en
 ny sång”.  Monica Norén m.fl.
Tisdag 5 september
 11.00 Gemenskapsträff med andakt,

 Björn Larsson
Onsdag 6 september
 13.00 Bibelsamtal inför söndagen,
 Daniel Bennsten
 17.30 Bön för församlingen, i kyrkan
 18.30 Veckomässa, Björn Larsson
 19.30 Studiekväll i Pauligården
 – för alla intresserade.
Lördag 9 september
 10–13 Stilla dag i Pauli – retreat
 med mässa, vila och fördjupning
Söndag 10 september
 11.00 Högmässa, Daniel Bennsten
Tisdag 12 september
 11.00 Gemenskapsträff med andakt,
 Daniel Bennsten
Onsdag 13 september
 13.00 Bibelsamtal inför söndagen
 Sköldengen
 18.30 Veckomässa, Bertil Hanberger
 19.30 Studiekväll i Pauligården
 – för alla intresserade.
Söndag 17 september
 11.00 Högmässa, Johannes
 Sköldengen
 18.00 Musikgudstjänst ”Minns
 du sången?”
Tisdag 19 september
 11.00 Gemenskapsträff med andakt,
 Johannes Sköldengen
Onsdag 20 september
 13.00 Bibelsamtal inför söndagen,
 Johannes Sköldengen
 18.30 Veckomässa, Bertil Hanberger
 19.30 Studiekväll i Pauligården

 – för alla intresserade.
Söndag 24 september
 11.00 Högmässa, Hans-Olof
 Hansson 

Örgryte gamla kyrka
Söndag 27 augusti
 10.00 Sommargudstjänst, Lönnblad,
 Nilsson
Torsdag 31 augusti
 18.00 RefleX-mässa med Sommar-
 café från kl 16, Ånestrand, Berg

Örgryte nya kyrka
Söndag 3 september
 11.00 Högmässa sammanlyst,
 Brasskvintetten Musica in Excelsis,
 Andersson, Jutvik, Hildén
Torsdag 7 september
 18.00 RefleX-mässa, Andersson,
 Hildén
Torsdag 14 september
 18.00 RefleX-mässa, Jutvik, Persson
Söndag 17 september
 11.00 Mässa för alla med buller och
 bång, Skårs kyrkokör, Lönnblad,
 Leijon, Lundahl, Källstrand, Bruze-
 lius, Lundgren
Torsdag 21 september
 18.00 RefleX-mässa, Lönnblad,
 Hildén
Söndag 24 september
 11.00 Gudstjänst, Örgryte kyrkokör,
 Andersson, Hildén

Skårs kyrka
Söndag 10 september
 11.00 Upptaktsgudstjänst med små
 och stora, Lönnblad, Lundahl, Leijon
Onsdag 13 september
 13.00 Gemenskapssamling ”Fjället
 i mitt hjärta”, Stig Fredriksson, lärare
 och naturfotograf
Söndag 24 september
 11.00 Högmässa, Lindh, Myrberg

Örgryte församlingshem
Onsdag 6 september
 13.00 Gemenskapssamling ”Burmas
 väg mot demokrati”, Ingrid Görans-
 son och Martin Spaak
Torsdag 14 september
 18.30 Studiegrupper terminsstart
Söndag 17 september
 09–20 Kyrkoval

Högmässa sön 11.00, Veckomässa ons 18.30 
Middagsbön må-fr 12.00 

Välkommen till 
Sankt Pauli församling!

www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

Intresserad av livets frågor  
och kristen tro? Vill du  
upptäcka eller återupptäcka 
den kristna tron?  

Gå en Alpha-kurs i höst.
10 tisdagskvällar i höst  
med med mat, föredrag och goda samtal.  

Start 12 september. Mer info och anmälan på 
hemsidan www.svenskakyrkan.se/sanktpauli 

Då är Alpha något för dig.  
Under trevliga former får du  
ta del den kristna tron,  
ifrågasätta, diskutera  
och ta ett steg vidare om  
du vill. Gå en Alpha-kurs i Sankt Pauli i höst!
10 tisdagskvällar (18.30-21) med mat, föredrag om  
kristen tro, följt av samtal & diskussioner. 

Vill du upptäcka eller återupptäcka den kristna tron? 
Gör som hundratusentals människor i Sverige och 
över världen har gjort, gå en Alpha-kurs du med!

Start 12 september, anmälan via hemsidan. Ledare 
är Björn Larsson. bjorn.larsson@svenskakyrkan.se

Har du funderingar om vad  
du egentligen tror? 

läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/ 
kyrkoval

KONFIRMATION I BJÖRKEKÄRRS KYRKA – SÖNDAGEN DEN 11 JUNI 2017. Konfirmandpräst Ragnar Olinder. 
Rad 3 fr.v: Signe Källström/fadder, Calle Lindström/fadder, Elliot Eliasson/fadder, Max Horttanainen/fadder, Finnja 
Becker/volontär, Mårten Novaholm Lindström/fadder. Rad 2 fr.v: Erik Nyqwist, Ragnar Olinder/präst, Kaspar Lifmark, Olle 
Klingberg, Joel Horttanainen, Fride Lorentzon, Johan Reftel/församlingspedagog, Jan Jidsten/musiker. Sittande fr.v: Smilla 
Skog, Ella Malmeström, Moa Lundberg, Linnéa Inghammar, Thea Hjärn, Erika Claesson, Elin Swärd, Brenda Ewane. 
 Foto: thomas samueLsson/sPortFoto/väst



Vi välkomnar till 
höstens verksamheter och Han lever! Himlen är hans stol

och jorden är hans fotapall.
Han lever, och du leva skall. (Sv ps 469:5)

Vad har du för val??
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra 
åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till 
kyrkomötet på den nationella nivån, det är alltså tre val du kan göra.  
I den nya organisationen väljs ett kyrkofullmäktige för Örgryte pastorat, dvs för de fyra 
församlingarna gemensamt. Detta fullmäktige utser sedan de ledamöter som sitter i kyrkorådet i 
pastoratet. 
Nu kan du påverka vilka som ska bestämma över de verksamheter församlingarna ska bedriva, 
som ska sköta om personal och fastigheter och sträva efter ett inkluderande församlingsliv!

Vad vill våra förtroendevalda göra i Örgryte pastorat?

Valdebatt 3/9 kl 15.00 
i Härlanda församlingshem. Kom och ställ frågor!  
Moderator: Torgny Lindén

Förtidsröstningen 
I Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2 
4-8/9 och 11-15/9 öppet 14.00-17.00
Kvällstid 5/9 och 12/9 17.00-20.00
Lördagarna 9/9 och 16/9 öppet 09.00-11.00
Söndag 17/9 (valdagen) 09.00-11.00

I Härlanda församling, Härlandavägen 23
Torsdagarna 7/9 samt 14/9 17.00 – 20.00

Oavsett var du bor kan du förtidsrösta på vilket ställe som helst

Du som är medlem i Svenska kyrkan och senast 
på valdagen fyllt 16 år får rösta.

Röstkortet kommer i brevlådan runt 30/8, 
där står vilken vallokal du kan gå till på 
valdagen och tider för öppethållande.

Mer info finns på: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Du kan rösta i Nordstan
From 4/9 vardagar öppet 10.00-20.00
lördag 9/9 och 16/9 öppet 10.00-18.00 
söndag 10/9 stängt
Valdagen 17/9 öppet 10.00-17.00

Gudstjänster i Örgryte
Sön 3/9 kl 11: Sammanlyst högmässa i Örgryte nya 

kyrka som öppnas för hösten. Brasskvintetten Musica in 
Excelsis, Andersson, Jutvik, Hildén.

Sön 10/9 kl 11: Sammanlyst upptaktsgudstjänst 
med små och stora i Skårs kyrka som öppnas för 

hösten. Lönnblad, Lundgren.

Sön 17/9 kl 11: Sammanlyst mässa för alla 
med buller och bång i Örgryte nya kyrka. 
Skårs kyrkokör, Lönnblad, Leijon, Lundahl, Käll-
strand, Bruzelius, Lundgren, Persson.

Gemenskapssamlingar
Onsdag 6/9 kl 13, Örgryte församlings-
hem: ”Burmas väg mot demokrati”, Ingrid 
Göransson och Martin Spaak.

Onsdag 13/9 kl 13, Skårs kyrka: 
”Fjället i mitt hjärta”, Stig Fredriksson.

Orgelkonsert 3/9 kl 18
 i Härlanda kyrka

I Luthers sällskap - musik av Scheidt, 
Bach, Mendelssohn, Micheelsen 

Organist Ulf Lindström

Valdagen 17/9
 i Härlanda kyrka

Söndag 17/9 kl 11 Upptaktsgudstjänst
Under valdagen har vi olika verksamheter igång i 

den öppna kyrkan. Passa på att titta in när du kom-
mer och röstar! Vi avslutar dagen i kyrkan med:

Sinnesrokväll: 
Att ta emot ensamkommande barn i 

sitt hem Glädje! Möjligheter! Svårigheter?
Malin Aghed har flera erfarenheter av att ta emot nya barn från olika 

delar av världen i sin familj. Hon kommer att dela med sig av sina berät-
telser och erfarenheter. Malin är också aktiv inom organisationen Agape som 

arbetar med ensamkommande barn i vårt närområde.
17.00 Drop In Fika
17.30 föredrag av Malin Aghed
18.30 Sinnesrogudstjänst

Bokningscentralen Öst
031-731 80 40
Herrgårdsgatan 2
Må-Fr 09.00-12.00, 12.30-16.00

Björkekärrs församling   Sörensens gata 1  www.svenskakyrkan.se/Bjorkekarr

Härlanda församling  Härlandavägen 23   www.svenskakyrkan.se/harlanda

Sankt Pauli församling Mäster Johansgatan 1 www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

Örgryte församling Herrgårdsgatan 2 www.svenskakyrkan.se/orgryte
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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 Sally Bazar.
Att. Annons, Ånäsvägen 20, 416 67 Göteborg. Du kan också lämna in den i vår låda hos Sally Bazar på Ånäsvägen 20.
OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och frankerat kuvert.

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 200:–
  o Hantverkare
  o Bilservice

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

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

SÄLJES
4 Komplett fotogenlampa. 1.500:-.
 Tel. 070-609 53 33

SÄLJES
4 Turkiska tändsticksaskar, tomma. 200 
stycken. Djur, sport, kläder, 50 berömda män, 
stjärntecken. Säljes för 250:-.
 Tel. 031-44 31 71

MATTOR KÖPER
4 Önskar köpa gamla mattor. I första hand 
orientaliska, men också svenska m.fl. av 
intresse. Även skadade och smutsiga. Ring 
David för överenskommelse.
 Tel. 0737-235 052

JOBB SÖKES
4 Chaufförsjobb önskas, gärna natt. AB. 
Pensionär.
 Tel. 073 655 39 91

KÖPES
4 Enstaka exemplar av tidningen Rekord-

magasinet från 1950–1958 önskas köpa. 
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@ 
yahoo.se eller

Tel. 0730 780 336, 0760 963 722

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

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

KÖPES
4 Nålmärken från sportklubbar eller rederier 
samt militära märken och medaljer. Även hela 
samlingar. 
 Tel 070–583 11 93

Salong Glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Boka din
fotbehandling här!

Unna dig och dina fötter 
en medicinsk/klassisk 

fotvårdbehandling.

Välkommen
Berzeliigatan 26

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

Vi söker dig som är 
pensionerad målare och 
vill jobba på egna villkor!

www.veteranpoolen.se

Ring 031-21 77 30

goteborg.ostra@veteranpoolen.se
Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr,

eller gåva. Pg 90 15 04-1

Troligtvis stöder du oss
redan i hjärtat.Tack.

Men vi behöver 
pengar också. Tack igen.

Flitiga Fruars städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 

Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989

Tel: 0736-94 84 31

FÖNSTErPuTS
Rut 50%

Svensk Hemtrefnad 
Magnus, tel 0761-060906

Nordens Ark
-djurparken som gör skillnad!

Foto: Tom Svensson

1 timme från Göteborg
15minuter från Smögen

Salong Nicole Han

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

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

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

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRAALLTID BILLIGT – ALLTID BRAALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

Här
fi nns
gott

om P-
platser!

MÖT HÖSTEN MED
EN NY SKÖN FRISYR!

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

KÖPES
4 Bilar köpes, även skåpbilar. Fr. 500 till 
50.000 kr – allt av intresse! Även def. Häm-
tas. Kontant. Tel. 073-761 44 78

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

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

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

Tel 073-708 47 14

Möt hösten med
Energi & Balans - Lugn & Närvaro

4/9 startar 2 klasser i Yoga 
Avslappning & Meditation

20/9 Mindfulness 
– att leva & vara mer i nuet.

Behöver du sova bättre,
stressa mindre och må bättre?

Välkommen till

(sen 1989)

Lili-Ann Kleén, hälsopedagog
031-19 84 06 • halsohornan@hotmail.com

www.halsohornan.com
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WestCoast Elite – en anläggning
som erbjuder det lilla extra

Ett ställe för dig som vill känna dig
speciell, prioriterad och utvecklas.

Ett Performance Center för dig
som vill ha ut lite mer av din träning.

Vi erbjuder också workshops,
inspirationsdagar, kurser, events,

företagskonferenser och mycket mer.

Se vår nya uppdaterade hemsida:
www.westcoastelite.se

LÄS MER PÅ
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LÄS MER PÅ

FACEBOOK.COM/SODRAVAGEN

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

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

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

Isblommans Pensionärsförening
Iskällareliden 14
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas ge-
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo, 
musik m.m. Program finns för avhämtning.
 Tel. 031-365 60 22

Kulturhuset Kåken
Kålltorpsgatan 2
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken på onsda-
gar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata 
svenska. Arrangörer: Röda Korset
 Tel 0705-53 42 98

SPF Björkekärr
14 sept månadsmöte 

Haga förr och nu  Gudrun Lönnroth
16.00 Björkekärrshus

 Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
Månadsmöten kl 16.00 i Björkekärrshus

4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gym-
met Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret 
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden

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

SPF GöteborgsVeteranerna
Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Möte med underhållning och information kl 
11.00 andra torsdagen i månaden.
Dessutom boule, teater,studiebesök och 
resor.
 Info. SuzanneHedin tel.207022

SPF Skår
Skårsgatan 93 www.spfpension.se/skar
4 Månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i
Skårs-kyrkan (buss 50 eller 62). Efter en kort 

föreningsinformation följer föredrag eller an-
nan underhållning. Därefter blir det kaffe med 
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

PRO Björkekärr

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

SPF Seniorerna Örgryte

Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 På vårt program (spfseniorerna.se/orgryte) 
står trevliga sammankomster med intressanta 
föredrag och underhållning samt bridge, 
utflykter och studiebesök. Vi arbetar också i 
flera sammanhang för bättre villkor för äldre.
Vill Du veta mer, kontakta Monica Påhlsson
 0707 43 46 63

HHH

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

MIK-Knuten

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

Trivselbridge Club Singelton

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

Örgryte-Härlandas Träffpunkter

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

4 Iskällarelidens träffpunkt
Iskällareliden 14 A 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Kallebäcks träffpunkt
Omvägen 13 031-365 60 24
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25



rösta på posk i kyrkovalet 
läs mer på www.posk.se/orgryte-pastorat/
läs om våra kandidater som du kan rösta på.

posk har som vision 
att svenska kyrkan 
ska vara en gemen-
skap som speglar 
guds vilja i guds-
tjänst och liv och 
som talar tydligt 
om jesus kristus.

Björkekärrs kyrka Härlanda kyrka Sankt Pauli kyrka Örgryte nya kyrka Skårs kyrkaÖrgryte gamla kyrka

din röst  

är viktig! 

kommer att satsa på 
• mångfald i gudstjänsterna 

- minst en gudstjänst i varje församling varje söndag.

• att tro med händerna 
- samarbeta och samordna det diakonala arbetet.

• musiken i våra församlingar 
- musikaliskt verksamhet för olika målgrupper och åldrar.

• barn och unga 
- en trygg miljö där barn och unga kan växa i sin tro.

• sjukhuskyrkan på östra sjukhuset 
- fortsatt verksamhet med hög kvalitet.


