PREMIÄR FÖR VÅR NYA RESTAURANG I MUNKEBÄCK
– VÄLKOMNA IN OCH LÅT ER VÄL SMAKA!

DAGENS LUNCH 94:Vardagar 10.00–14.30

Munkebäck

Pasta, kebaber, sallader, pizzor (nr 1–27)
lasagne, kebabrulle. Inkl. sallad & 33 cl dryck.

031-81 12 25
Munkebäcks Allé 52
Göteborg
sannegarden.com

Sveriges bästa pizzeria – tre år i rad!

Din lokala tidning
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Öppettider
Mån-Fre
10-22
Lör-Sön
11-22
Helgdagar 11-22

Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

Tävla och vinn extra glasögon

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

ård – boka online eller ring!

Vid köp av två par
glasögon får du 50%
på det andra paret
glas och båge

RDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037

n – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15

ng!

5037

www.primartandvarden.se

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

varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE: 399:-

Vid första undersökningen mot denna voucher

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

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!

*50 % rabatt på det billigaste paret glas och bågar

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

www.primartandvarden.se

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!

TRÄNing för helA FAMILJEN!
Vi erbjuder det senaste
inom träning och friskvård.

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB
• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

GYMKORT FR.

269:/ MÅN

INGEN

STID!

BINDNING

Välkommen till oss – vi
har öppet för tidsbokning

Kvalitet, service
och omtanke

Vid akuta problem ring för snabb hjälp.
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19
www.tandvardsgruppen.org

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Glayol
Salong

Nu också brudhåruppsättning och makeup!
Boka tid för slingor eller färgning, så bjuder vi på klippning
eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
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Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:
Aqua Dental på Redbergsvägen
13A i Olskroken • ICA Kvantum
Munkebäck • ICA Stabbetorget •
Coop Nära på Trätorget • Lejonet
& Björnen på Danska vägen •
ICA Supermarket Olskroken • Lidl
Olskroken • Kulturhuset Kåken •
Biblioteket Kåken • Coop Friggagatan • Active Wellnes • Handelsbanken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på
Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se
www.ohposten.se
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Hålla avstånd, begränsa kontakter och
minska smittspridning är tre begrepp som
varit vanliga detta år. Men hur håller man
avståndet i en dansklass? Och hur undervisar man riskfritt i körsång? Veronica och
Margareta, lärare på Kulturskolan i ÖrgryteHärlanda, var tvungna att tänka om innan
sommarlovet.

– Jag tänkte om, helt enkelt. Jag försökte skapa
förutsättningar att undervisa så riskfritt som möjligt och ändå möta mina elever, säger Margareta
Rosberg.
Margareta undervisar i sång- och körverksamhet och hade alla sina lektioner utomhus efter
påsklovet. Istället för att undervisa inomhus
bakom ett piano sjöng Margareta och eleverna på
olika platser i naturen. De pratade mer teoretiskt
kring sång, breddade undervisningen och gjorde
den mer gehörsbaserad. Och resultaten var över
förväntan.
– Jag fick en väldigt fin relation till mina elever.
Vi pratade corona och sång. Det var inte samma

perspektiv på läxor, vilket såklart kan vara viktigt,
men det här var mer… det här är livet, nu ska vi
alla försöka hjälpas åt att göra det bästa utifrån
förutsättningarna.
Veronika Berglez, som är danspedagog, arbetade också med att lämna klassrummet, men även
att börja använda redskap.
– Eleverna har fått dansa med bland annat rytmikflaggor och använt hattar, sjalar, ballonger,
gymnastikband, fallskärm och dansbildmaterial.
Jag ordnade en högtalare och gatukritor och så
fick eleverna rita mönster att dansa utefter. Och
drakar, jag har beställt stora drakar som går att
dansa med utomhus. Dessa ska vi använda även
nu i höst.
Redskapen och utomhusmiljön gjorde eleven
mer kreativa i dansen. Veronika Berglez berättar:
– Det jag märkte var att rummet blev gigantiskt. Vi jobbar mycket mer med eget skapande
ute än inne. Ibland var det andra på skolgården
som passade på att vara med.
Alla föräldrar Veronika och Margareta haft
kontakt med har varit positiva till att de försökt

tänka nytt. Veronika involverade i våras föräldrarna genom att skicka inspelade koreografier till
varje elevs föräldrar, som underlag för eleverna att
träna på hemma själva.
– Jag har såklart tyckt att det varit jättejobbigt
med corona, men faktiskt också spännande att se
vad man kan göra. Sång är något vi bär med oss,
och våra lektioner var ibland också till glädje för
förbipasserande som blev en spontan publik, berättar Margareta.
– Vårens arbete har påverkat mig som lärare, att
jag ser att lärandet är mycket större och att våga
prova andra sätt. I vanliga fall kanske vi funderar
på att prova olika saker, men det är först i kris som
vi faktiskt tar steget, säger Margareta Rosberg.
Pandemin och begränsningarna håller i sig, och
lärarna har planerat för en höst med förändrade
arbetssätt.
– Jag tycker att våren utvecklade mig som pedagog och människa. Jag planerar för en höst där vi
kommer försöka vara ute så mycket vi kan. Kanske inte i snön, men så länge som det går, säger
Veronika Berglez.
ÖHP

Träffpunkten flyttade ut under
lärkträdet i spåren av pandemin
Promenader istället för kortspel, telefonsamtal istället för fika. Kaggeleds träffpunkt
är en av Örgryte-Härlandas träffpunkter
som har fått ställa om i spåren av Covid-19.
Men gemenskapen finns kvar på andra sätt,
även om den tar lite andra former.
– När det här började trodde jag inte i min
vildaste fantasi att det skulle pågå så länge.
Man trodde att det skulle vara över på några
månader, säger Evy Hugoh.
Under lärkträdet utanför Kaggeleds äldreboende sitter Evy Hugoh, Inger Gewert och Margit
Månsson med två meters avstånd till varandra.
Det var hit ut träffpunkten flyttade efter att Covid-19 tvingade verksamheten att ställa om i våras. Eftersom de inte kan göra några aktiviteter
som innefattar kontakt, som de skulle gjort i vanliga fall, sätter de sig efter promenaderna i trädgården utanför träffpunkten. Och ”Träffen under
lärkträdet” har blivit ett så etablerat begrepp att
det nu står som en av rubrikerna i programbladet
för stadsdelens senioraktiviteter i höst.
– Vi skojade om det i våras – att vi får väl sitta
här i termobyxor i vinter om det här fortsätter, säger Marika Kosonen, äldresamordnare i ÖrgryteHärlanda.
För att skydda riskgrupper från smitta av covid-19 tog Göteborgs Stad den 12 mars beslutet
att stänga alla kommunala öppna verksamheter
riktade till seniorer. Syftet med stängningen var

etablerade relationer med varandra, säger Evy.
– Tänk om vi inte haft detta? säger Inger.
– Ja, vad skulle vi ha gjort? säger Margit.

att begränsa risk för smitta. Men utan det sociala
sammanhanget som träffpunkten innebär riskerade många äldre att isoleras.
– När man blir äldre tvingas man släppa vissa
saker. Man blir begränsad på vissa sätt. Och det
har förstärkts nu. Man får inte träffa sina barn eller barnbarn. Det är otäckt att höra om människor som inte gått ut på flera månader under den
här perioden, säger Inger.
– Ja, man vet ju hur det är att ha varit hemma
själv bara några dagar, säger Evy.
Både Marika, som jobbar på Kaggeleds träffpunkt, och de tre seniorerna berättar om den starka gemenskap som besökarna på träffpunkten har
utvecklat. Det var den gemenskapen som gjorde
att seniorerna själva tog initiativ till att fortsätta
ses, på ett säkert sätt, även när träffpunktens lokaler stängde.
– Ja, vi hade ju ingenstans att träffas, det var en
väldigt annorlunda tid. Som tur var hade vi redan

Förutom anpassade promenader i små grupper,
som Evy, Inger och Margit brukar gå, har träffpunktspersonalen även haft telefonkontakt med
träffpunktens ”stammisar”.
Marika berättar om att de försökt hålla kontakt
med träffpunkternas vanliga besökare via telefon,
men även försökt nå ut till fler under den här speciella tiden. Bland annat har de allmännyttiga bostadsbolagen hjälpt till att sprida information om
träffpunktens verksamhet och det stöd som finns
för de över 70 år.
Inger och Evy har uppdraget att vara faddrar
på träffpunkten. Det innebär att de har lite extra
ansvar för alla som kommer nya eller är ensamma.
De berättar att de är väldigt noga med att vara
inkluderande och ta hand om alla.
– Det är enkelt att bjuda in någon och säga
”kom med på det här”. Men det krävs ju mod att
komma in i en grupp där alla känner varandra,
säger Inger.
Örgryte-Härlandas träffpunkter erbjuder
flertalet olika aktiviteter i höst. Bland annat promenader i närområdet, lättgympa, tipspromenader och musik. Hör av dig till Linda Broberg, äldrekonsulent i Örgryte-Härlanda, så hjälper hon
dig hitta en passande aktivitet och gemenskap.
Hennes telefonnummer är 031- 365 52 91. ÖHP

Digitala guider hjälper dig komma igång med det digitala
Vill du lära dig sociala medier, hur du har
ett videosamtal eller använder mobilt bankid? Nu kan du som är 65+ få gratis digitalt
stöd av elva guider från Göteborgs Stad som
hjälper dig bli mer digital. Tjänsten är gratis
och finns tillgänglig per telefon, mejl och
via webben.
De elva guiderna ger kostnadsfritt stöd till dig
som är äldre och har en surfpryl du vill lära dig
mer om.
De ger stöd i de digitala tjänster du vill ha hjälp
med för att kunna ha kontakt med nära och kära,

göra något för nytta eller bara för nöjes skull.
Guiderna svarar bland annat på frågor om hur
man googlar, laddar ner BankID, hur ett videosamtal går till, ger tips på appar och digitala sällskapsspel.
– Det har blivit tydligt med covid-19 hur viktigt det är för målgruppen äldre att kunna ta del
av det utbud som finns digitalt för att kunna vara
en del av samhället och känna ökad gemenskap
trots restriktioner kring social distansering, säger
Anna Hildesson, sektorchef inom äldreomsorg
samt hälso- och sjukvård i Göteborgs Stad.
Digitalt stöd erbjuds i mån av tid och perso-

Örgryte&HärlandaPosten

nalens kunnande. Tjänsten erbjuds fram till den
31 oktober.
På webbsidan goteborg.se/digitalguide65 finns
även massor av tips, råd och inspiration kring digitala tjänster. Bland annat finns det utbildningar
och instruktionsfilmer du kan titta på för att lära
dig mer om din surfpryl.
ÖHP

Ring Digital Guide 65+ på 031-365 85 15
Telefontid mån-ons kl. 8.30-12.00
Mejla digitalguide65@goteborg.se
Webb goteborg.se/digitalguide65
NR 8 • augusti 2020

När det otänkbara händer
När det otänkbara händer

Tillhör du riskgrupp?
Ring oss en dag i förväg så förbereder vi
ditt recept och det du vill köpa receptfritt.
Du kan hämta utanför apoteket.

Kvällsföreställning
med Norges
föreläsning
Kvällsföreställning
med föreläsning
Hus

29/10
8, 21, 22 ochNorges
29/10 AvHus
Ylva 8,
Lööf21,
Regi22
Carinaoch
M Johansson

Ett samarbete
med Alzheimerfonden
Av YLVA LÖÖF
Regi CARINA M JOHANSSON Med MARIE DELLESKOG

Ett samarbete med Alzheimerfonden

apoteksgruppen.se

Biljetter säljs på vår hemsida
och i Konserthusets kassa, telefon 031-726 53 00

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

www.stadsteatern.goteborg.se

Mån-Fre kl. 08-19 • Lör kl. 10-14

Villa på Skårsgatan från 1935 med mycket charm
Skårsgatan 42 Skår 8 rok 210+84 kvm Tomt 368 kvm 11.000.000 kr/bud
Med fri utsikt över Skårsplatsen ligger detta vackra enfamiljshus uppfört 1935 med mycket av de äldre detaljerna bevarade såsom massiv ekparkett, fina dörrar och
blyinfattade fönster. Entréplanet erbjuder sociala ytor med öppen spis och utgång till uteplats. På övre plan finns tre sovrum och en balkong. Vinden är inredd som
ett öppet rum, vilket kan användas som ytterligare ett sovrum. Källare med inbyggt garage samt bergvärme. Allt beläget på en lättskött tomt.
Varmt välkomna att kontakta mig för visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@skeppsholmen.se
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se www.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Hej på er alla,läs- och humortörstande människor i Örgryte/Härlanda,
äntligen kan jag svara på frågan: ”När
kommer den nya tidningen?” Jag brukar
svara: ”Att göra en tidning har sina
sidor!”
Alltid LUSTI i AUGUSTI…
Två varningar i sommarvärmen:
– Ställ dej inte i ett hörn, ty där är 90 grader!
– Bada inte vid SMITT-ska udden!
HHH
– Vad lär man sej i simskolan?
– Att tala flytande!”
HHH
Vad tycker du om Delsjön?
– Helskön!
HHH
Kan man bada hos er?
– Ja, vi har DAMM i sovrummet!
– Och vi kan erbjuda kaffe med dopp!
HHH
Finns det badplats i Antarktis?
– Ja, vid NORD-POOLEN!
I Vita Husets trädgård finns en swimmingpool och Presidenten hoppar från sin
TRUMP-olin!
HHH
Min bil gick sönder så jag kontaktade Rådhuset för att få tag på en ÅK-lagare!
Problem på Hisingen:
– Varför kör du inte framåt?
– Nej, det står BACKA 5 km på skylten!
– Har du några enkronor till parkeringsautomaten?
– Titta i växellådan!
HHH
Två svenska städer: Göteborg och Nybro. Nej,
inte Nybro. NY BRO! Den nya bron är höjoch sänkbar och namnet blir självklart HISSINGSBRON!
Från Sevilla anlände med pråmar nya
brospann. Det kom alltså NYA SPANN
IEN FRÅN SPANIEN!
HHH
Vår artige stavhoppare.Han sa till mej: Vi lägger bort titlarna, säg DU PLANTIS.
Jag frågade om han hade ordning på sina
redskap:
– Ja, staven har jag här, men ribban hoppar
jag över!
HHH
Ej avgjort: Har IFK köpt en segelbåt?
– Ja, dom har kryssat hela sommaren !”
HHH
Bygget av Karlatornet har tagit en paus tills
vidare – Det är väl höjden!
HHH
Kan man köpa vin på nätet? Ja, man kan få
det som flaskpost!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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Han slår ett slag
för unga golfare
Gärna utbilda och förbereda tjejer och
killar i sin tävlingssatsning, men ännu
viktigare att få dem att fortsätta spela
golf.
– Det är åtminstone så jag ser på mitt
uppdrag, säger Anders Nilsson, huvudtränare för barn– och ungdom i Delsjö
GK.

Första skolveckan, barn och ungdomar tillbaka i vardagen. Och i sin golfträning. Många av
dem matchar nästan höjden på den bag de bär
med sig, men inte alla.
Östgöten från brukssamhället Åtvidaberg,
Anders Nilsson, är huvudtränare för barn och
ungdom i Delsjö GK och ler då han ser sina
unga adepter göra sig redo.
– Vi har 150–160 barn i träning. Från sju
år och uppåt. Min ambition, tillsammans med
det fantastiska tränarteam vi har, är att få så
många som möjligt av dem att spela golf hela
livet ut.
Det är 20 år sedan han kom till klubben.
Där fria händer ingick i arbetsbeskrivningen.
– Jag fick i princip ett blankt papper att bygga upp verksamheten för barn och ungdomar
och bestämde mig snabbt för att göra det på
mitt vis, att exempelvis ifrågasätta en del som
bara varit för sakens skull, säger han och ger
ett exempel:
– Precis utanför klubbhuset fanns en gräsyta
som endast vissa fick beträda och som sällan
användes. Jag frågade visserligen varför och
fick väl inga bara svar, men hade redan bestämt
att öppna upp den för alla.
Anders ser givetvis gärna att det kommer
fram fler världsspelare, på samma nivå som
exempelvis Karin Sjödin och Linda Wessberg,
klubbens båda kvinnliga stjärnor genom den
58-åriga historien (bildades 1962), som gör
den till en av de äldsta i regionen.
– Karin är en av de mest målinriktade människor jag träffat på och det har varit fantastiskt att följa hennes resa och karriär även om
jag själv inte var hennes personliga tränare. På
herrsidan finns Sebastian Söderberg, vinnare
på Europatouren ifjol och Fredrik Niléhn, som
innan han blev proffs var en av de högst rankade amatörspelarna i världen. Sett i ett bre-

dare perspektiv vill jag dela med mig av den
kunskap jag under många år inhämtat då det
handlar om att utveckla sin golf. Jag är vass på
det och vill få de jag instruerar att bli bättre
på något de i allmänhet tycker de är dåliga på.
Det är en drivkraft i ledarskapet, en annan
är att så många som möjlighet ska få möjlighet
att komma och träna.
– Jag får ibland frågan varför vi satsar så
mycket på barn och ungdom. Visst, vi har
svårt att ta emot alla som vill komma till oss,
så är det. Däremot finns det en ambition att ta
emot så många som möjligt och ha en plan i
hur vi ska rekrytera.
I den ingår bland annat genom att ge sig ut
i skolor i exempelvis närliggande Mölndal. Likaså har han hållit sig uppdaterad hur stadens
stora byggherrar planerar sitt byggande, vilken
familjestruktur det finns på de som flyttar in –
och därmed vilka barn och ungdomar som kan
bli aktuella att välkomna till miljön kring Delsjön. Hur ser det ut med kommunikationer så
att de kan ta sig?
– Om den unga generationen inte kommer
till oss, får vi komma till dem, säger Anders

och travesterar det en Muhammed en gång sa
om ett berg.
Under de två årtionden som Anders verkat
har denne noterat en markant förändring hos
dagens unga generation.
– Medvetenheten är på en helt annan nivå.
De inhämtar kunskap på egen hand, de ifrågasätter, de ser sig som individer på ett annat vis
än förr. Hur jag ser på det? Oerhört positivt
och inte minst utvecklande för mig.
Uppenbarligen är det ledarskap som lockar
Sedan är det kanske inte alla bland de stora
antal som är där av egen vilja.
– Vi noterar ganska snart vilka som helt
enkelt inte har intresset, utan mer är med på
grund av påtryckningar från omgivningen.
Till dem, både barn och vuxna, är vi tydliga
med att de som inte vill vara här inte behöver
komma, utan hitta en fritidsaktivitet som ger
mer lust och glädje. Omvänt vill vi ge de som
har ett äkta driv chansen. Vi har en vision som
säger att ”dröm ska bli verklighet”. Vi vill inte
att de som är/varit hos oss ska säga att ”jag fick
inte chansen”.
ÖHP

Kör så här istället vid Örgrytemotet
Sedan början av augusti är två av anslutningarna till Örgrytemotet avstängda och kommer så att förbli fram till 2023, som
en följd av bygget med Västlänken.
Därför är avfarten från E6 söderut till Örgrytevägen samt
påfarten från Örgrytevägen till E6 söderut stängda och under
tiden får trafiken ta andra vägar.
Så här kör du istället

vissa åtgärder gjorts. Vissa lokalgator i Gårda har enkelriktats och ett
körfält ska bli två i vänstersvängen från Örgrytevägen till Fabriksgatan.
Det är i nuläget oklart när dessa körfält blir klara.
Dessutom kommer Underåsgatan att vara öppen för biltrafik österut,
vilket skapar en genväg för trafiken från parkeringshuset som ska till
Gårdamotet och vidare ut på E6 söderut mot Malmö.

Trafiken från E6 söderut som ska till Örgrytevägen och vidare mot
Sankt Sigfrids Plan hänvisas till det så kallade Focusmotet, norr om
Örgrytevägen, och därefter till lokalgator i Gårda. Observera att Focusmotet inte är ett officiellt namn som syns i GPS:er och liknande.
Med Focusmotet avses den av- och påfart till/från E6 som är belägen på
Focusmotets nordöstra sida.
Trafiken från Örgrytevägen som ska till E6 söderut leds om via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Busstrafiken prioriteras och
hänvisas till Focusmotet. Detta leder till något längre restid för både
bil- och kollektivtrafiken.

Anledningen till att av- och påfarten i Örgrytemotet stängs och att
ramperna rivs är för att ge utrymme till byggnationen av Västlänken,
som kommer att passera under E6 vid Örgrytemotet.
Fram till den 26 augusti är Sofierogatan stängd för biltrafik via Örgrytevägen på grund av rivningsarbeten. Infart sker endast via Mölndalsvägen och Vörtgatan. Gång- och cykeltrafiken kommer fram förbi
arbetsområdet.
Värt att notera är att Lackarebäcksbron, som går över E6 i Lackarebäcksmotet, är avstängd samtidigt. Detta kan resultera i att trafiken från
Lackarebäcksmotet och Örgrytemotet väljer samma alternativa vägar,
vilket i sin tur leder till ökad trafikmängd på vissa platser/stråk. Tänk
på detta när du planerar din resa.

För att trafiken i området ska flyta på så bra som möjligt ska eller har

TRAFIKEN.NU
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100% renoveringsfria hem!
BRF KVIBERGS LANDERI, KVIBERG

Digital
säljpremiär
2 september

Nu startar försäljningen av Brf Kvibergs Landeri! Vårt nyaste tillskott i expansiva Kviberg inrymmer 40 Svanenmärkta bostadsrätter, från 2-4 RoK.
Ljusa lägenheter med stora möjlighet för dig att påverka inredningen. Vill du ha balkong eller trädgård? Här kan du få både och! Bo granne med grönskande
Säveån och Gamlestadens storstadsliv. Promenadavstånd till närmsta buss och spårvagnshållplats, som tar dig in till centrum på bara 12 minuter.
ONSDAG

2/9

KL. 12.00

Digital Säljpremiär! Projektets köpanmälan öppnas 2 september kl.12.00 på peabbostad.se/kvibergslanderi
Kontakt: Therese Bjurenlind, 031-733 20 99, therese.bjurenlind@bjurfors.se
och Karin Berggren, 031-733 20 20, karin.berggren@bjurfors.se

BRF GAMLESTADS PLAZA, GAMLESTADEN

100 kvm
takterrass!

BRF LINDHOLMSVARVET, LINDHOLMEN

Inflyttning
pågår

Bo bland visionärer, bryggmästare och långväga affärsresenärer!
Försäljning pågår av allt från 1:or till 4:or, många med dubbla balkonger.
Stor gemensam takterrass och avkopplande innergård. Fantastiska
kommunikationer, bara 6 minuter till Göteborg C. Garage finns under huset.
Läs mer på peabbostad.se/plaza

Bo några steg från vattnet och sex minuter till city. Nu har inflyttningen
börjat i våra nya hem i Lindholmshamnen. Välplanerade hem om 1-4 rum och
kök med generösa balkonger och älvutsikt. Förening med gemensam lounge,
orangeri och garage under huset. Titta gärna in i vår nya visningslägenhet!
Läs mer på peabbostad.se/lindholmsvarvet

Kontakta mäklare för personlig visning
Magnus Nolbeck, 0733-41 47 08, magnus.nolbeck@fastighetsbyran.se
Frida Thorell, 031-26 90 05, frida.thorell@fastighetsbyran.se

Kontakta mäklaren för personlig visning
Pernilla Gordon, 0708-79 08 66, pernilla.gordon@svenskfast.se
Johan Pålsson, 0708-23 82 12, johan.palsson@svenskfast.se

HISTORISKT

På Överås ägor de senaste 100 åren
För hundra år sedan hade Överås traditionella ägor glest mellan villorna och
en helt annan prägel än i dag, fastan där
ännu är smakfull idyll.
Hösten 1920, då förhandlingar pågick
om Göteborgs stads införlivling av Örgryte kommun, var planerna för Överås
inte konkreta. Men efter införlivningen
1922 fick den legendariske stadsarkitekten Albert Lillienberg stadsplanelägga
området, vilket han sysslade med 192325.
1925 fick Överåsgatan sitt namn klubbat av Göteborgs stads drätselkammare.

ligger begravd på Örgryte Gamla.)

UNIVERSELL.
Enkel källartrappa
från arkitekt
Olssons 1920tal. Väggens
modernistiskt
målade dekoration, inspirerad
av Universums
planeter, har efter
renovering blivit
blåvit men var på
40-talet knallgul
mot giftgrönt.
 Foto: Sören Skarback

H

ittar man Överåsgatan i adresskalendrar tidigare än så, syftar det
på en helt annan gata, som tämligen
provisoriskt fanns i grannstadsdelen Lunden.
Den äldre gatan miste förstås sitt namn när
det gavs åt den nya, som man kvickt ämnade
bebygga sidorna av. Arkitekt Nils Olsson höll
sig framme och köpte för egen vinning in ett
flertal av de avstyckade tomterna på Överås
mark.
I ärlighetens namn ska det sägas att Olsson
kunnigt tog sig an att rita stilistiskt riktiga
villor, anpassade till omgivningen, där mycket
av träd och grönska behölls.
1925-31 ritade, uppförde, och sålde Olsson
längs gatan nyproducerade villor, en efter en.
Utan att nu kolla upp varenda fastighets
tillblivelse kan jag påstå att Nils Olsson ritade
minst hälften av Överåsgatans villor. Bara
till liten del assisterades han av den yngre
arkitekten Erik Friberger, vars rykte på andra
håll i stan kom att bli lite blandat, ur estetisk
synpunkt. Vid Överås höll Olsson i ansvaret.
Nämnas bör att enstaka ännu befintliga
villor i Överås-området byggdes redan kring
1915, på därtill avstyckad mark, innan Göteborg tagit över.
Även den så kallade Örgryte Trädgårdsstad,
likaledes inom stadsdelen Bö, var det Olsson
som styrde utvecklingen av. Alltså på adresser
som Orangerigatan, Apelgången, Tandåsgatan, Spaljégången och Bäckeliden. Även i
det området, som likaså var på Överås forna
ägor, formgavs uppåt hälften av villorna vid
Olssons ritbord. Andra byggare köpte tomter
från den angränsande Böö gård.
Men när det mot mitten av 30-talet inte
fanns några lediga tomter kvar i trakten, vad
sysslade han då med?

egen hemstad Göteborg beslöt man 1949 att
satsa på en sådan.
Olsson avled 1951 och fick inte se badhuset byggas. Men efter viss anpassning och
kompletterande ritningar av arkitekt Gustaf
Samuelsson stod det klart år 1956 – Valhallabadet.
Vid Överåsgatan fyllde en av villorna 30 år
under hösten 1959. Alltså från dess första inflyttningsdatum räknat. Det var inte Olssons
första skapelse vid gatan, men bland gästerna
1959 i det precis omtapetserade huset var
dåvarande biskopen Bo Giertz, som själv
bodde på Tandåsgatan, på ett kort promenadavstånd, ”bara över Danska Vägen”.
Därmed kom Överåsområdet åter i en
biskops privata noteringar, vilket ofta hade
förekommit under 1600-, 1700- och 1800-talen.
Mot slutet av 1960-talet var jag ibland
med mina föräldrar, eller några gånger med
min morfar Carl Wiktor, på genomvandring i området. Det var en lagom avstickare
från Danska Vägen, då vi promenerade från
Olskroken in till Liseberg eller vidare åt
Korsvägen.
Efter sommarlovet 1968 skulle man gå i
sjunde klass – grundskolans högstadium, och
kunde snacka med morfar riktigt vuxet.
– Här bor verkställande direktören för
Volvo-koncernen, sa morfar med pekning på
villan på Överåsgatan 3.
Jadå, Volvo var Sveriges viktigaste exportföretag och där bodde alltså högste chefen
Gunnar Engellau. Hans dotter Christina
var gift med en klok, strategisk och mycket
ambitiös man, Pehr G. Gyllenhammar, och
när Engellau senare avgick som VD, 1971,
tog Gyllenhammar över rodret för detta
världsföretag.
Men Engellau var kvar inom Volvo genom
att i stället efterträda disponent Franz Hartmann som styrelseordförande.

Jo, han ritade ett antal hus på själva
Kungsportsavenyn, där i synnerhet ett hörnhus i tidstypisk funkis märks. Men när vi ser
Avenyn för vårt inre har vi väl föga känsla för
husnumren? Låt oss för enkelhets skull säga
att bland Olssons skapelser på Avenyn blev tre
mycket välbesökta, då de enligt hans ritningar
kom att inrymma biograferna Aveny (1939),
Spegeln (1939) och Royal (1940).
Vid Olympiaden i London 1948 tävlades
Och var bodde då Hartmann? Jo, i andra
inte enbart i idrott, utan där var också en
ändan av Överåsgatan, nummer 22. (Då
arkitekttävlan. Det gällde byggnader med
disponent Hartmann senast förekom här
någon sportanknytning. Sverige representei krönikan, genomförde han för Pripp &
rades av Nils Olsson, som hedersamt vann
Lyckholm det samgående med i synnerbronsmedalj i detta OS, alltså utan att vara
het Stockholmsbryggerierna AB, 1964, där
idrottsman. Han hade ritat ett modernistiskt
badhus med bassäng och läktare för tävlingar. storföretaget inom öl och läsk – Prippsbryggerierna AB – blev markDå ett till stora delar
HISTORISKT
nadsledande i Sverige för
sönderbombat Europa
med Sören Skarback
decennier framåt.)
höll på att återuppbyg– författare med
Det Engellauska hushålgas, prioriterades inte en
Göteborg i fokus
let på Överåsgatan 3 var
simbyggnad. Men i Olssons
6

för ett halvsekel sedan gatans största i antalet
anställda räknat. Där förekom representation med utländska företagsledare som gäster,
gärna övernattande.
Så när man från exempelvis Kärralunds
Handelsträdgård ringde nummer 404051
angående frukt- och grönsaksleveranser, gick
numret inte till salongen i Engellaus bostad i
villan utan till kökschefen därstädes.
Min morfar kände väl inte till, och pekade
därför inte ut, att på Överåsgatan 2 bodde
civlingenjör Rutger Blidberg, sedermera
mångårig sekreterare hos Göteborgs Stads
namnberedning (och redaktör för 1986 års
upplaga av uppslagsboken ”Göteborgs Gatunamn”).
Att gångvägen Blidbergs Trappor (namngiven 1932 efter stadens avlidne byggnadschef
Figge Blidberg) mynnar nära en släktgrav på
Örgryte Gamla kyrkogård är förstås ingen
tillfällighet. Där vilar en präst och en handelsman av Blidbergska släkten.
Morfar nämnde nog inte heller (eller så
tog jag inte det till mig då på 60-talet) att på
Överåsgatan 10 bodde skeppsredare Roland
Frodi och i grannvillan, nr 12, dottern Berit
Frodi, som efter egen (av giftermål avbruten)
skådespelarkarriär med tiden blev teaterpedagog, lärare för yngre aktörer.
94-åriga Berit Frodi bor numera i Vallda,
Kungsbacka kommun. Hennes höjdpunkt
i karriären var möjligen som Carmen på
Malmö Stadsteater, Samt 1953 som Puck i
”En midsommarnattsdröm”, nämligen i form
av det utomhus framförda Varbergs fästningsspel, regisserat av Ellen Bergman, året efter
att Ellen och Ingmar Bergman skilt sig. (Ellen

På promenaden Redbergsplatsen–Korsvägen passerade morfar och jag Prästgårdsängens då splitter nya höghus. Och vid platsen
för Sockenstugan (trots namnet en rätt så
rejäl trävilla) berättade morfar en del om en
kommunherre han i unga år träffat – Gustaf
Jacobsson, som varit en ledande röst vid så
många lokalpolitiska sammanträden där i
huset, 1890-1920.
I förra månaden var det hundra år sedan
Jacobsson gick ur tiden, inte precis känd för
eftervärlden, men som chef för fattigvården
och annat socialt inom Örgryte kommun
talade han för de värst utsatta i början av
förhandlingen med Göteborgs Stad, inför
införlivningen.
Vid promenaderna för ett halvsekel sedan
existerade ännu inte Överås Parkväg och dess
för området väl anpassade radhus, då man på
Danska Vägen passerade. Nej, Överås Parkväg fick sitt namn och ritades in på kartorna
1975, varefter radhusen kom att byggas. Faktiskt räknas gatan av Fastighetskontoret till
samma kvarter (72:a kvarteret Uttern) som
det gamla hemmanet Överås vita huvudbyggnad från 1861, alltså friherre Dicksons tid.
Det måtte väl varit en stig eller gångväg
in mot Överås där som parkvägen numera
finns. Vad jag minns så var det där som man
tog avstickaren in från Danska Vägen och
väl ägnade 15-20 minuter åt att se trakten.
Tja, längre tid om man på berget gick upp på
utsiktsplatsen också.
Min mor Wilma hade på Carlbergsgatan
en väninna, Solveig Öfverström, som hon
besökte rätt ofta. Emellanåt i bara helt snabba
ärenden medan pappa och jag satt kvar i
bilen, givetvis en Volvo.
Söndagar hade SLK, Svenska Lottakåren,
fanan hissad i topp på Carlbergsgatan 8.
Varje svensk var medveten om Lottakårens
betydelse, ansvar och kurser för kvinnor i
alla åldrar. Och på Carlbergsgatan 19, alltså
Prospect Hills festvåning, var källarmästare
Anderssons styre uppskattat av politikens och
näringslivets toppar.
På 60-talet (det vill säga före 1968) sågs
vid Sankt Sigfrids Plan ännu Delsjöbäcken,
tills den grävdes ner i kulvert under plan. Det
arbetet har jag inget som helst minne av att
ha sett.
Lättare att minnas är att det brukade bli
en glass från kiosken där vid spårvägens
vändslinga och Shell-macken, noga räknat
några meter in på den forna granngården
Jacobsdals mark.
n

MISSAD. Äsch, där gick den preciiis! Femman drar iväg från Sankt Sigfrids Plan mot nästa
hållplats, Bäckeliden, namngiven efter den lugnt ringlande Delsjöbäcken. Foto: Alice Radomska
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KLIPP UT OCH SPARA

Farligt avfall-bilen
HÄMTSCHEMA
Öster ÖRGRYTE, HÄRLANDA
Passa på att lämna batterier, lampor,
elektronik, kemikalier och annat
farligt avfall när Farligt avfall-bilarna

ÅVS = Återvinningsstation

TORSDAG 3 SEPTEMBER

17.00–17.45
18.00–18.45

kommer till ditt område. Observera
att bilarna tar smått farligt avfall från
privatpersoner, inte stora saker som
kyl, frys och tv-apparater eller stick-

Saknar du schemat för övriga Göteborg?
Titta på webben eller i vår annons i Göteborg Direkt.

19.00–19.45
17.00–17.45

Olskrokstorget, Lilla
Hökegatan, vändzon
Prästgårdsgatan /
Danska vägen, ÅVS
Delsjökolonin, parkering
Stabbetorget,
Stabbegatan 1, ÅVS
Trätorget, Coop
Träkilsgatan 2, ÅVS

ande/skärande avfall och läkemedel

18.00–18.45
19.00–19.45

(lämnas till apoteken). Det byggs

MÅNDAG 7 SEPTEMBER

mycket i staden, bilen försöker alltid

17.00–17.45

parkera så nära angivet stopp som
möjligt, men kan behöva korrigera
med kort varsel.

Tyvärr kan ingen välgörenhetsorganisation följa FA-bilen för att ta emot
återanvändbara saker när turerna
startar, men håll utkik på goteborg.se/
farligtavfallbilen så meddelar vi där
om och när återbruksbilen gör FA-bilen
sällskap igen.

Snöskategatan 2,
Skårsskolan
18.00–18.45 Sankt Sigfrids plan 5, SEB
TORSDAG 10 SEPTEMBER

Schemat finns även på

17.00–17.45 Bromeliusgatan
18.00–18.45 Lilla Munkebäcksg. / ICA
19.00–19.45 Morängatan 11, ÅVS

goteborg.se/farligtavfallbilen

ONSDAG 16 SEPTEMBER

19.00–19.45 Falkgatan / Övre
Olskroksgatan, ÅVS

19.00–19.45 Schéelegatan 6,
bokbusszon

TORSDAG 24 SEPTEMBER

ONSDAG 14 OKTOBER

17.00–17.45

17.00–17.45 Morängatan 11, ÅVS
18.00–18.45 Stabbetorget,
Stabbegatan 1, ÅVS
19.00–19.45 Trätorget, Coop

Olbergsgatan /
Wingårdsgatan, Tempo
18.00–18.45 Smörgatan 38
ONSDAG 30 SEPTEMBER

17.00–17.45 Solrosgatan, vändzon
18.00–18.45 Kyrkåsgatan 16, vändzon
19.00–19.45 Spelmansplatsen,
Spelmansgatan
17.00–17.45 Schéelegatan 6,
bokbusszon
18.00–18.45 Valåsgatan 40, butik
19.00–19.45 Hogenskildsgatan /
Ulfsparregatan

TISDAG 20 OKTOBER

17.00–17.45

Prästgårdsgatan /
Danska vägen, ÅVS
18.00–18.45 Bögatan /
Anders Zornsgatan, ÅVS
19.00–19.45 Bogärdesgatan /
Råstensgatan
TORSDAG 22 OKTOBER

17.00-17.20 Soldathemsgatan 16, ÅVS

17.00–17.45 Fräntorpsgatan 8, ÅVS
18.00–18.45 Hagforsgatan 6, vändzon
19.00–19.45 Kaggeledstorget

Mejerigatan,
Ostkupan, ÅVS
18.00–18.45 Snöskategatan 2,
Skårsskolan
19.00–19.45 Sankt Sigfrids plan 5, SEB

TISDAG 22 SEPTEMBER

TORSDAG 8 OKTOBER

TORSDAG 28 OKTOBER

17.00–17.45 Studiegången 1, ÅVS
18.00–18.45 Sofiagatan /
Morängatan, ÅVS

17.00–17.45

17.00-17.20

ONSDAG 7 OKTOBER

Bagaregårdsgatan /
Landerigatan, ÅVS
18.00–18.45 Olskrokstorget,
Lilla Hökegatan, vändzon

17.00–17.45

Soldathemsgatan 16, ÅVS

sverigeS BÄSTA TRÄNING
SVERIGES STARKASTE FAMILJEKONCEPT
MED HELA 260 KLUBBAR

GYMKORT FR.

269:-
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Olskroken

Hjälpredan flyttar – men blir
kvar i Kroken – på Bondegatan

– Det är viktigt att såna här butiker får
finnas kvar, tycker Lina Melander som
driver HjälpRedan på Olskrokstorget.
Där finns allt från burköppnare till
stödstrumpor, stressbollar och andra
hjälpmedel såväl som litteratur om olika
psykiatriska diagnoser. Butiken är den
sista av sitt slag i hela Göteborg.

Dold bakom fiskbodarna på torget, lätt att
missa för kunder som inte eftersöker den, ligger HjälpRedan, en butik som är specialiserad på hjälpmedel för personer med
Vi
olika typer av funktionsnedsättningar.
Lina Melander tog över butiken för
fyra år sedan, då hon varit sjukskriven
en längre tid.
– Jag är behandlingspedagog inom psykiatri och har jobbat inom det samt även som
pedagog inom skolan i många år. Det mänskliga sinnet har alltid intresserat mig och jag har
trivts bra med mina jobb inom det fältet men
tyvärr brände det också ut mig, berättar hon.
Lina kände sedan länge till butiken och hade
kontakt med ägaren så när hon fick möjlighet
att ta över den så hoppade hon på direkt.

– Det är konstigt att vara den enda, tycker
Lina, som också fått mer kunder sedan de andra butikerna stängt. Coronan påverkade
STÖTT
försäljningen en del i våras men inte
A
så mycket att hon tvingades stänga.
din lok
a
handlar la Vad gäller smitta så får hon vara säre skilt försiktig i och med att många
av hennes kunder tillhör riskgrupper. I
dagarna har hon haft stängt just för att hon
hade förkylningssymtom och inte ville riskera
att smitta någon

på

Ol
krokes-n

– På en dag gick jag från sjukskriven till butiksägare och jag kan hjälpa människor med
svårigheter på ett sätt som inte är så stressande,
säger Lina. Sedan hon började driva HjälpRedan har hon mått bra och trivs i miljön och
med kunderna.
– Jag älskar att vara här, det är mitt lilla gryt,
säger hon. Mötet med kunderna blir mer personligt tycker hon, på grund av att det är väldigt individuellt vad varje kund behöver och
ofta blir det en trevlig pratstund kring vad hon
kan erbjuda för stöd och hjälpmedel.
– Det blir lite mer än att man handlar och
det är mycket stamkunder, säger hon. I butiken finns sittplatser för den som behöver och
hon bjuder gärna på en kopp kaffe under tiden. Det är inte alltid självklart vad kunden
eftersöker och då kan det krävas lite samtal
kring vad för alternativ som finns.
Rullstolar, stödstrumpor, käppar, greppvänliga bestick, inkontinensskydd, handledsskydd och hjälpmedel för att öppna burkar
och annat är några av alla de saker som finns
att köpa och hon erbjuder också uthyrning av
rullstol, rollator, kryckor och ramp bland an-

TRIVS I OLSKROKEN. Lina Melander bakom disken i sin älskade butik. ”Här har jag som
Foto: Jennifer Hajdic
mitt eget lilla gryt”, säger hon.

nat. Bland kunderna finns många äldre eller
anhöriga som handlar åt sina äldre, dessutom
är det många skolor som köper material för

På Bondegatan 5, bredvid Kias servering
och runt hörnet till Olskrokstorget kommer
HjälpRedan finnas från och med oktober.

Foto: Jennifer Hajdic

sina elever så som stressbollar och specialpennor. Sedan finns också möjlighet att köpa utbildningsmaterial inom till exempel neuropsykiatri. Om man inte vill eller kan komma till
butiken så finns alla prokukter att beställa på
HjälpRedans hemsida hjalpredan.se.
– Jag hjälper gärna till att beställa om man
inte vill göra det själv hemma, säger Lina.
Tidigare fanns flera butiker i Göteborg med
liknande inriktning och bland annat en stor
rehabbutik inne i stan sedan många år, men
den var den sista att lägga ner tidigare i våras.
Det finns dock en liten sjukvårdsbutik som
har ett visst liknande utbud, men inte alls lika
omfattande.

Vid kassan finns en plexiglasskiva, som på
de flesta ställen numera och butiken är luftig
så det är inte svårt att hålla avstånd. Just att
fylla ut lokalen är lite av en svårighet och Lina
har kommit fram till att den är lite för stor och
inte ändamålsenlig för den typen av produkter
hon säljer.
– Det är mycket små saker som inte fyller
hyllor och väggar så det ser lite tomt ut även
om det finns massa grejer här, säger Lina.
Dessutom är lokalen lite för dyr och hon har
haft ögonen öppna för en ny som kan vara
mer lämpad, vilket hon nyligen hittade. Det
är en liten lokal som ligger runt hörnet bakom
torget, där det nu drivs ett litet skrädderi. I
oktober öppnar hon i den nya lokalen.
– Nu håller jag på och packar ihop och planerar att ha en stor flyttrea i september så då
kan man passa på att göra bra fynd här, säger
Lina. Då tiden är knapp mellan flytt och nyöppning så har hon redan packat undan en del
varor och beklagar att hyllorna kommer vara
lite tomma de närmsta veckorna.
– Butiken har legat här på Olskrokstorget i
många år och här fick den sin första fasta lokal.
Många av mina kunder bor här runtomkring
och de uppskattar att de slipper åka in till stan
för att handla, säger Lina som själv bor i Härlanda och har nära till Olskroken.
– Jag gillar småstadskänslan som är här och
Olskroken är ett levande torg, det finns inte så
många såna kvar i Göteborg.
I oktober öppnar hon alltså i ny lokal på
Bondegatan 5, strax bredvid Kias servering.
– Den här butiken behövs och jag hoppas
att kunderna kommer gilla det nya läget, trots
att det är lite mer avsides, säger Lina.
Jennifer Hajdic

”Vi i Olskroken” – en ny grupp på Facebook
På Facebook finns grupper för precis allt,
från intressen och hobbies till sjukdomsdiagnoser och stadsdelar. Det är ett bra
sätt för likasinnade att nå och kommunicera med varandra inom ämnet i fråga.
Men tills nyligen har det inte funnits
någon grupp som är inriktad på Olskroken. Det tyckte Cathrin Thorvaldsen
var märkligt, eftersom det borde finnas
många som skulle ha nytta av det.
– Under flera år har jag väntat på att någon
skulle ta initiativet till att skapa en Facebookgrupp för Olskroken och när det inte skedde
så startade jag den själv, säger Cathrin. När en
8

man som blivit bestulen på sin nya mobiltelefon var tvungen att posta i gruppen ”Hundrastgården Olskroken” för att det var det enda
forumet för händelser i stadsdelen så kände
Cathrin att det var dags att ta tag i det. Sedan ett par veckor tillbaka finns gruppen ”Vi
i Olskroken” och i skrivande stund är det 300
medlemmar. I gruppen har det postats lägenhetsbyten, kommande butiksöppningar, försäljning av diverse saker, händelser som ”vad
var det som smällde nyss?”, artiklar om blomsterstjuven i Olskroken med mera. Flödet uppdateras hela tiden.
– Gruppen är för alla som bor eller arbetar
i Olskroken och närliggande områden, samt

alla som har någon slags anknytning, eller helt
enkelt tycker vi har en fin och intressant stadsdel är välkomna till gruppen, säger Cathrin.
Hennes förhoppning är att gruppen ska
kunna användas som kanske främst en slags
digital anslagstavla där man informerar varandra om kommande evenemang, händelser, information och varningar, efterlysning av tappade föremål, tips på bra matställen, kanske
någon sak man behöver låna av en god granne,
lägenhetsbyte, eller eftersökande av kattvakt.
Medlemmarnas behov helt enkelt, är det som
styr innehållet.
– Sedan är det givetvis otroligt viktigt att
vi stöder våra lokala företag. Därför bjuder vi
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härmed in alla som driver företag i Olskroken
och erbjuder dem att använda gruppen som
en liten gratis reklampelare! Det gagnar ju oss
alla, säger Cathrin.
Själv är hon stolt Olskroksbo sedan snart 30
år.
– Här finns ju allt man kan önska sig! Jag
hänger mest med min hund i våra härliga parker och bara njuter av närheten till allt. Olskroken måste ju vara en av Göteborgs trevligaste stadsdelar?
Du hittar gruppen på Facebook genom
att söka på ”Vi i Olskroken” eller direkt
via
länken:
https://www.facebook.com/
groups/756400975175313/ Jennifer Hajdic
NR 8 • augusti 2020

Extra glasögon på köpet,
vid köp av progressiva glasögon!
Vid köp av progressiva glasögon bjuder vi på ett
extra par läs, avstånds, eller solglasögon i dina
styrkor plus kostnadsfri synundersökning.
Mer info i butiken.

Spara 1695:-

Service och kvalitet, alltid till
pressade priser - välkommen!
En butik skapad så som vi själva vill att en optiker ska vara.
l Service över förväntan

l Sortiment med lokal prägel

l Kvalitetsprodukter - alltid till pressat pris

l Ögonhälsoundesökningar

l Legitimerade optiker och hög hygiennivå

l Avancerade synundersökningar

Märkesbågar 500 kr rabatt
Helly Hansen
ord. pris 1495:-

NU 995:Barbour
ord. pris 1695:-

NU 1195:-

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon, spara 395 kr

Utförs av legitimerad optiker och gäller vid köp av glasögon tom 2020-11-15
Klipp ut och ta med
kupongen till butiken

Kvalitet och service
tilll rätt pris

Nu är vi på plats igen och bakar bröd
och bullar till er på Sveriges goda skörd!

Redbergsvägen 17

Telefon: 031-19 84 70

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)
Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2020-11-15. För öppettider och info
om vår hantering av Covid-19 se: w w w. o p t i k k a l l a re n . s e

Tis-Fre kl 7-18, Lör kl 9-14 | Tel 031-19 99 96

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
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GLTK – så mycket mer än bara tennis
En av de äldsta och mest framgångsrika tennisklubbarna i landet
ser framåt. GLTK och Lilla Torp är och ska vara en arena för alla.
Det är en bra stund efter lunchtid mitt i den heta sommarveckan. De sista
gästerna har lämnar Court 21. Även om den enligt påbud tilltagna distansen mellan borden åtföljs, har det varit många som stillat sin hunger.
I dag igen.
Den med omsorg lagade maten är minst sagt populär.
– Vi får oerhört bra respons från våra gäster. Inte bara i samband med
luncher. Med sitt serveringstillstånd är den uppskattad i samband med exempelvis event, att man kan ta en kall kompisöl efter kvällens tennismatch
eller en god frukost innan morgonens padelmöte, det är ett lyft för hela vår
verksamhet, säger Martin Waktel.
Han är marknadschef för en anläggning som sedan två år tillbaka är så
mycket mer än den tennis GLTK:s hem stått för sedan ett 50-tal år tillbaka
2018 var en lång och noga genomtänkt ombyggnad klar.
Utöver ovannämnda restaurang finns här idag en rad faciliteter som racketshop, ett gym i Nordic Wellness regi, fyra banor dedikerade den snabbt
växande popsporten padel, konferensmöjligheter för upp till 100 personer,
sällskapsytor med bland annat shuffleboard, rehabilitering hos etablerade
IFK-kliniken, nya omklädningsrum med bastu, uteservering och inte minst
14 inomhusbanor och två utomhus för tennis.
Dessutom ansvarar klubben för grusbanorna på Mossens IP och vid Majvallen.
– Bruden är numera uppklädd. Nu handlar det om att öka besöksvärdet
för våra medlemmar, som uppgår till uppemot 2 000, och våra kunder. De
ska känna att det verkligen kommer till en klubb som är något utöver det
vanliga. Det handlar om god service, utbildade och professionella tränare,
att kunna erbjuda företag kick-offer och/eller konferenser, att de inte ska
känna att något saknas, fortsätter Martin.
Därmed inte sagt att den individuella besökaren ska komma i andra hand.
Tvärtom.
– Vi har i dag endast ett fåtal stängda dagar per år. Det finns en tydlig
ambition och ett mål om att ha öppet alla 365 dagar. Från 06.00–23.00.
För de elitsatsande.
För motionärer.
För alla.
I ett visionsarbete från 2019 skriver klubben: ”GLTK skall vara världens
trevligaste idrottsklubb och erbjuda de bästa förutsättningarna för både breddsamt elitverksamhet inom tennis och padel. GLTK skall verka som föredöme
för landets föreningar såväl sportsligt som socialt och vara en välkomnande mötesplats för gemenskap, glädje, mångfald och drömmar – som skapar minnen
genom hela livet.”
– Vi ska vara en inkluderande förening, inte exkluderande.
Det innebär inte att klubben fortsatt kommer att släppa på ambitionen
och arbetet med att vara en av landets bästa inom den ursprungliga tennisen. SM-guldet inomhus hösten 2019, det första på 16 år och det nionde
sedan början av 90-talet, ska följas av fler.
Genom åren har GLTK visat att de kan utbilda världsspelare. Kjell Johansson Jan Apell, Magnus Gustavsson, Jonas Svensson och Mikael Tillström är bara några exempel. Robin Söderling, som tillhörde klubben i
kring millennieskiftet och sedermera var fyra på världsrankingen, ett annat.
Att superstjärnor som Jimmy Connors och Pete Sampras laddat i Lilla
Torp är andra bevis på den kvalitet föreningen – med ett tiotal heltidsanställda – står för.
Om tennisen i verksamheten har över 100 år i ryggen med stora framgångar, ska popsporten padel ta samma kliv framåt.
Martin Waktel är, bredvid uppdraget att saluföra GLTK, ansvarig för den
explosionsartat växande idrotten.
– Vi ska sportsligt bli en av de ledande klubbarna i landet och bäst i regionen. Vi ska fortsätta med att erbjuda företag arrangemang, vi ska tillhandahålla lektioner för de som önskar att förkovra sig. Sedan finns det även
andra aspekter. Exempelvis attrahera unga tjejer och killar som testat på
andra idrotter utan att fastna för dem. Att bidra till en förbättrad folkhälsa
är ett perspektiv vi alltid har med oss.
ÖHP

Restaurangen Court 21.
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Padel.

STOLT. Martin Waktel är marknadschef för GLTK-annläggningen på Töpelsgatan.

Stor ungdomsverksamhet.
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Foto: GLTK

Nordic Wellness huserar här också.Foto: GLTK
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Välkommen till oss på GLTK!

Umgås i skön miljö och njut av en meny i världsklass här på Court No 21
Tel: 031-40 28 20

20%
RABATT

PÅ HELA
SORTIMENTET
Erbj gäller t.o.m. 8 september 2020

Töpelsgatan 7
Tel: 031-773 88 60
www.gltk.se

Hålfotsinlägg nu

1500:-

Har du problem med
Hälsporre
Ord.pris 1900:Ryggvärk
knävärk
Vi tillverkar ortopediskahålfotsinlägg efter avgjutning
Friggag. 29 (Svingeln) Tel.

155380

PÅ PLATS. Butikschef Simon Svegfors bakom disken kan det mesta om friluftsutrustning.

En bra start för
ett rikare frilutfsliv
Många har passerat Friggagatan 10 och aldrig tänkt på att där ligger en stor
friluftsbutik. Men de som stannar till och går in möts överraskande av den
stora lokalen och det breda sortimentet av kläder, skor och utrustning för
allt inom friluftsliv och verksamma inom uniformsyrken.

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA
Björkekärr

Klassisk balett
– i alla åldrar
och svårighetsgrader

Barndans
Barnbalett
(Prova på innan du betalar
kursavgiften, gäller nya elever)

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

0738-09 51 11
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Foto: Jennifer Hajdic

I nästan 30 år har Terräng, friluftsbutik rätt att köpa kräver ett speciellt ID som
och leverantör av utrustning till yrkes- den yrkesgruppen har.
Simon själv säger sig ha koll på det
verksamma inom Polis, militär, väktare
och andra som ställer höga krav på slit- mesta i sortimentet men har en särskild
styrka och funktionalitet, funnits i loka- vurm för kängor.
– I mina tidigare jobb använde jag
len på Friggagatan. Sedan starten 1992
finns nu även en butik i Stockholm som kängor mycket och jag vet nu i efterhand
vad som saknades och vad jag gjorde för
drivs av samma ägare, Dan Widén.
Simon Svegfors är butikschef på Ter- fel, säger han och menar att det är stor
räng i Göteborg sedan ett år tillbaka och skillnad i kvalitet, passform, funktion
och slitstyrka och ett par riktigt bra
är en kunnig säljare genom sin långa
kängor är värt att satsa lite mer
erfarenhet inom det militära och
STÖTT
A
på om man ska gå i dem
genom sitt intresse för natur och din
lokala pengar
varje
dag.
friluftsliv.
handlar
e
– De ska dessutom vara lätta
– Alla vi som jobbar här har
och hålla vätan ute, det är samma
någon bakgrund inom områden
för uniformsyrken som för friluftslivet,
där man använder den typ av produkter som vi säljer här, vi ägnar en stor säger Simon.
del av vår fritid åt att söka efter bra utrustning och testa dem till sina gränser Det mesta i butiken ser ut att vara
många gånger. Det är mer än ett jobb, färgmatchat i nyanser av svart, grönt,
brunt och grått. Neutrala färger som tål
det är ett genuint intresse, säger Simon.
att smutsas ner. Det är inte uppdelat i
Lokalen är stor och välfylld, hög tak- dam och herr som i många andra frihöjd som tillåter en övervåning som luftssportsbutiker utan här är det mesta
byggts till nyligen. Golvytorna ser nya unisex. Bland kunderna är det både män
och fräscha ut, relativt nyrenoverat. Allt och kvinnor och det finns stort utbud för
är snyggt organiserat efter sina skilda de flesta storlekar.
– Det mesta vi har är unisex och då
användningsområden och det är lätt att
få en överblick över var det mesta finns. är det bara att gå ner i storlek om man
Det finns mycket att botanisera i för den är lite mindre i kroppen. Har vi det inte
som har en stund över och ett sug efter inne så finns det ofta beställningssortiatt ge sig ut i naturen med ryggsäck, sov- ment så vi kan ta hem det, säger Simon.
Han berättar om ett gäng äldre damer
säck och kängor infinner sig lätt.
– Det är mycket som man inte trodde som hittade hit för några år sedan och
att det gick att syssla med på fritiden som som ofta kommer in och köper utrustjag har mött i det här jobbet. Magasin ning när de ska ut och vandra tillsamoch andra vapentillbehör till exempel, mans, de har alltid varit nöjda med sina
köp. Däremot går det inte att hitta några
säger Simon.
kläder med rosa detaljer utan allt är inSådant används i sportskytte, vilket riktat på funktion och hållbarhet. Vaen av Simons kollegor utövar. Vapentill- rumärkena är allt från de vanliga Ecco,
behören säljs även till Polis och militär, Salomon och Lundhags till andra mer
men vapen i sig finns inte i butiken. Vis- ovanliga som kan vara svåra att få tag på
sa produkter som ordningsväktare har någon annanstans.
Örgryte&HärlandaPosten

– Vi har andra varumärken än många
andra och även inom de vanliga märkena
så har vi speciella grenar inom dem, som
Salomon, där har vi deras mer exklusiva
produkter som tål högre slitkrav och att
användas varje dag, säger han.
Terräng är en del av MP SEC international AB som distribuerar kläder och utrustning till svenska myndigheter. Därav
har de också utrustning för Polis, militär
och väktare. Där finns mycket att välja
på för dessa yrkesgrupper och många väljer numera själva vad de vill ha, genom
att det finns en mängd modeller och tillbehör som är godkända för dem.
– Där har utvecklingen gått framåt
genom att man kan individanpassa uniformerna mer idag. Två poliser kan se
helt olika ut beroende på prefenser, det
är viktigt att det är så ergonomiskt och
bekvämt som möjligt för var och en, säger Simon.
Coronan orsakade ingen direkt nedgång för butiken tror Simon, då friluftslivet i Sverige varit större än någonsin i
sommar och många har upptäckt den
svenska naturen. De yrkesverksamma
inom uniformsyrken har ju också jobbat på som vanligt och handlat som de
brukar.
– Det kan nog också vara bra på sikt
att folk har börjat vistas utomhus mer
och inte bara på sommaren, säger han.
För framtiden hoppas han att fler
kunder ska intressera sig för sjukvårdsutrustning som är något som många missar
att packa med när de ger sig ut.
– Det borde man alltid ha med sig
egentligen och även att man skaffar sig
kunskapen att använda den om något
händer. Det kan göra stor skillnad om
man kan ingripa när någon blir skadad
eller sjuk.
För den som inte vill eller kan handla
i butiken finns hela sortimentet även att
beställa via hemsidan terrang.se.
Jennifer Hajdic
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INGEN VANLIG BUTIK
Kläder • Ryggsäckar • Väskor • Utrustning • Kängor • Skor och mycket mer för
Soldater • Poliser • Väktare • Sportskyttar • Naturfolk • Resenärer • Äventyrare

2
400 m MED
BEPRÖVADE
PRODUKTER

Vi tror på plagg, prylar och produkter som fungerar när det verkligen gäller. Utrustning som
tål att användas och hjälper dig lösa uppgift i skog, stad och/eller på resande fot.
Vi finns för dig med intresse för det funktionella och tåliga, inne eller ute, i alla väder.
Välkommen till Terräng. Vi har utrustning för uppgiften.
FRIGGAGATAN 10D, GÖTEBORG

HELMATT
ÄR HELRÄTT

Matt väggfärg gör sig bra på de flesta väggar i ditt hem. Alcro
SILKE och Jotun LADY Balance ger dig vackert matta väggar
oavsett vilken nyans du föredrar. Härliga färger för en härlig
inomhusmiljö med andra ord.
*Gäller Alcro SILKE Täckfärg, prisexempel ord. pris från 581:- (2,7L) och Gäller
Jotun LADY Balance, prisexempel ord. pris från 659:- (2,7L). Gäller 28/8–13/9
2020 för dig som är eller blir medlem i Mitt Colorama. Lokala avvikelser kan
förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

Kungälv

Partille

Göteborg

Mölnlycke

Stenkullen

Askim

Angered

Teknikergatan 7
0303-630 40

Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Danska Vägen 96
031-337 55 50

Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Färgvägen 6
0302-222 45

Sisjövägen 49
031-748 47 30

Salviagatan 1
031-797 44 40
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STIKKAN PÅ SPÅRET

Så här bra blev märkningen! Sigbritt Andreasson, engagerad Folkhälsoutvecklare på Partille kommun visar resultatet.

VID SIDAN OM SPÅRET. CykelVasan
som i år blev HemmaVasan och i Stig
Anderssons fall som avverkades i Hunnebostrandsområdet på lite asfaltvägar,
lite fina skogsstigar samt också lite
tuffare steniga stigar. Men kanske bäst
av allt, enligt Stikkans rapport: Långa
sträckor längs havet – från Sotekanalen, genom Hunnebostrand o bort till
Ulebergshamn. ”Vilken läcker utsikt
att färdas vid!”, minns vår På Spåretkrönikör.
Foto: Privat

Foto: Lars-Erik Säll

Sigbritt tipsar oss om några
sköna leder i Delsjöskogen
Den här våren och sommaren och säkerligen också den kommande hösten är
det många som sökt sig till skogen på de
många vandringsleder som finns.
Detta märker man inte minst i Delsjöskogen. En stor anledning till detta är
den rådande pandemin.

M

ånga väljer ju att ta sig en tur
på de ”vanliga” lederna runt och
omkring Skatås Motionscentral
som t ex elljusspåren 2,5 km, 5 kilometaren,
Härlanda Tjärn runt, Grusåttan med flera
spår. Alla har de ju sin kvalitet, men det finns
många andra fina leder, som kanske inte är så
välbesökta.
Jag tänkte tipsa om ett par alldeles ”nymärkta” finfina leder, som bland annat utgår
från dasset vid Bertilssons Stuga. De flesta av
dessa leder ligger inom Partille kommun

sin hemsida (partille.se/uppleva – klicka dig
sedan vidare till idrott & friluftsliv).
Och det där har blivit riktigt bra för oss,
som gillar att ta oss ut i den delvis orörda
naturen.
Jag talade med Sigbritt Andreasson, som är
Folkhälsoutvecklare på Partille kommun och
som brinner för sin uppgift.
– Ja, det stämmer. Vi är mycket stolta och
glada över det stora arbete som är gjort. På
vår hemsida finns nu alla kommunens spåroch vandringsleder utmärkta med ledens
färg på en interaktiv karta. Genom att klicka
på respektive led får man upp den aktuella
sträckningen. Där finns också beskrivning av
terräng och svårighetsgrad; dessutom ikoner
för vindskydd, grillplatser och rastplatser som
har bord och bänkar. Sidan är under utveckling och kommer att ytterligare förbättras
framöver, säger en belåten Sigbritt Andreasson.

mationen. Till detta nummer skulle jag gärna
vilja slå ett slag för ett par ”nymärkta” leder,
som kan ge dig fina upplevelser. Berätta lite
grand om de båda lederna, Sigbritt!
– Gärna, den rödvita leden mellan Sörlyckan–Bertilssons stuga är en fin sträcka, som är
märkt med de nya banden. Sträckan är på 3,5
km enkel väg och är en medelsvår vandring
på små skogsstigar över Knipeflogbergens
ryggar från Sörlyckan till Bertilssons stuga vid
Lilla Delsjön. En fikapaus på halva vägen vid
”Go plats” rekommenderas. Anslutning till
leden antingen via Sörlyckans bostadsområde
eller från just Bertilssons stuga.

Där har man föredömligt, sedan något år
Ja, det är bara att hålla med. Riktigt bra
tillbaka, satsat extra på en inventering och
jobbat av Sigbritt Andreasdokumentation av spårPÅ SPÅRET
son och hennes team. Ett
och vandringsleder, för att med Stig Andersson
bra tips: gå in på hemsidan
kunna publicera en mer
– som håller koll på
och bekanta dig med inforheltäckande information på friluftslivet för oss

– Beträffande märkningen så skulle jag
gärna vilja berätta att vi har gått över till
samma märkning som man har på Bohusleden och Gotaleden, det vill säga med
plastband runt träden. Banden sätts fast med
stift på en träkloss för att skydda och spara
träden och för att de skall kunna växa utan att
banden går av.
Bra jobbat av teamet bakom detta viktiga
jobb, som bland annat gör att man kan känna
sig trygg i vandringen på de väl utmärkta lederna. Ett extra plus till den snygga designen på

Klassiska Ugglemossen bara ligger där och
väntar på dig!

Fin slingrande stig i grönskan på den rödvita slingan.
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Rejäla markeringar i skogen så du hittar
rätt.
Foto: Stig Andersson
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markeringsbanden. Sigbritt Andreasson igen:
– Sedan har vi den blåvita slingan; den som
går runt Ugglemossen och är 5 km lång. Den
går på små skogsstigar och även över några
spänger; en lätt till medelsvår vandring med
en och annan lite tuffare stigning. Du får inte
missa den fina utsikten över Ugglemossen.
Håll med om att det är en mäktig vy.

– En sak till. Informationstavlorna i entréerna till friluftsområdena håller också på att få
en ansiktslyftning. De har målats och fått nya
vägvisningsskyltar till spår/leder och inom
en snar framtid kommer också nya kartor att
sättas upp på dem.
– Avslutningsvis – det känns väldigt roligt
att få bjuda in besökare till vår vackra natur
med tydlig information och välmärkta spåroch leder.
Det är bara att hålla med. Det här har
Sigbritt Andreasson och Partille kommun
gjort riktigt bra. Tittar du in på hemsidan, så
kan du notera att det finns 12 spår och leder
samt 2 elljusspår inom kommunen och 3,
som passerar densamma. Här finns säkert anledning att titta till några av de andra lederna
framöver.
n

Läcker rastplats.


Foto: Sigbritt Andreasson
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SYNUNDERSÖKNING
ENDAST

50%

199:-

RABATT*

på bågen vid
bokad synundersökning.

* Gäller under en begränsad period vid köp av
kompletta glasögon. Kan ej kombineras med andra
rabatter, gäller ej bågar från Lindberg & Silhouette.
Avvikelser kan förekomma.

SYN
MUNK
TE

MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

ss!

lo
Välkommen in til

Nära dig genom
hela livet.
På din vårdcentral får du trygg kontakt genom hela
livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt
är det oss du först kontaktar.

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

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

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

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

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

Gör ditt vårdval. Du väljer själv
var du vill lista dig på 1177.se.
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.
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Arkivlåda L – med Lunden, förstås!

Jaha, sa Roffe och lyfte från hyllan ner
den lilla träkistan med bokstaven L på
gaveln. Ska du komplettera materialet
om Lunden, kan ju jag passa på med Liseberg på samma gång, det är samma låda.
Jo, här på vinden samlar vi vårt arkivmaterial. Och vi har vid fönstret ett bord
där man kan sitta och bläddra.
Lådorna, med sina avgränsande fack
– så att inte Lunden, Liseberg och annat
under bostaven L blandas ihop, är som
små koffertar med hängande mappar i
lite drygt A4-storlek inuti.

U

r min medhavda kasse plockade
jag ett foto på höstklädda unga
tonårsflickor. De stod leende vid
en gammal handkärra med rejäla buntar
tidningar på, ordentligt omknutna. Tydligen
passersinsamlingen, kanske en höst under
andra världskriget. Drivorna av vissnade löv
vid den lutande gatan tydde på höst.
”Hjalmarsborg, 1941” stod det textat på
bildens baksida. Och så flicknamnen Lisa,
Birgit, Anna B, Anna T och Märta. Ja, det
tydliga huset i bakgrunden på bilden var
Hjalmarsborg, som ståtade ovanför sluttningen, om man tittade uppåt Torkelsgatan i
Lunden.
Bakom ryggen hade man då Danska Vägen. Och snett bakom sig, på vänstra (alltså
norra) sidan måtte firman Örgryte Kol &
Vedaffär ha legat med sitt mörka lageraktiga
utseende.
Hjalmarsborg...ett ståtligt namn på den
breda, ganska dominerande men alls inte
pampiga kåken i två våningar. Dock med
gavlarna högre, i en tredje våning. Var adressen måhända den inte längre existerande
Torkelsplatsen?
Vi ska nån gång ta reda på när kåken revs.
Under andra världskriget fanns den alltså
kvar, i tider då Lunden ännu kunde kal�las Tjörbostaden. Det inofficiella men djupt
rotade områdesnamnet lär ha syftat på August
Kristensson (från Tjörn) som i Lunden
byggde sig ett så ordentligt hus att även fler
familjer flyttade in, 1877.
Torkelsgatan hade fram till 1923 hetat
Brahegatan men varit en gropig och knappt
farfar liten väg, ingen egentlig gata. Och när
trakten hade införlivats med Göteborg ville
man ju inte förväxla adressen med den äldre
och viktigare Brahegatan i Gamlestan. Nåja,
bilden på Torkelsgatans övre del, 1941, slank
ner i vår samlingar.
Till Lunden-facket fogade jag också några
egna foton från i sommar. Knäppta från de

NUTIDA VY.
Från Lundens
höjder ser man
bortom ett
hustak Sankt
Pauli kyrkas
spetsiga ärggröna spira och
nere till vänster
ses en skymt av
Danska Vägen.
 Foto: Alice Radomska

Geersgatan med omnejd. Med Sankt Paulii
ärggröna tornspira skymtande bortom ett
hustak. Och med cyklister passerande nere på
Danska Vägen, som det dock mellan Lundenhusen ur min fotovinkel inte sågs många
meters vägsträcka av.
En gång i framtiden lär dessa färska kort
också anses gamla, om någon annan då vårdar
vårt arkiv.
Den yngste i vår lilla krets har just fyllt
55, så vi samlar ju inte bara för egen del utan
för framtiden. Men att donera till något
museum, som gör några enstaka pliktskyldiga
noteringar och sedan som vanligt kör rubbet
av dokumentation till soptippen, har vi verkligen inte en tanke på.

På Sankt Pauligatan 5 syntes Frälsningsarméns fönster och Melkers Sparköp. Och på
nummer 11 uraffären Lagonda, fotofirman
Fotax och Folke Dahls Bageri.
Bilderna är bleknade, kanske knäppta med
en då tidstypisk billig Kodak Instamatic men
av visst dokumentärt intresse. Med typiska
Volkswagen, Volvo Amazon och Ford Taunus
stående vid trottoaren.
Ett dussin större, svartvita, betydligt proffsigare bilder, som en bekant vänligt försett
mig med, föreställer musikkåren Lisebergspojkarna paraderande på Liseberg på 40-talet.
(Jag inväntar lite exaktare fakt därtill.) När
Lisebergspojkarna inte längre fanns, kom
ungdomsorkestern Göta Lejon ibland att synas inne i nöjesparken, men inte alls lika ofta.
I Lisebergs mapp ur arkivlåda L fann vi
en bild som förbryllade oss. ”Rondo, augusti
1973” stod det bakom den. Men inte var det
den lisebergska nattklubben Rondos entré vid
Örgrytevägen, inte.
Det felsorterade fotot, som möjligen min
kompis Tanja från annan ort hade droppat
ner i Lisebergs mapp i vintras, kunde blivit
oss en gåta, om inte Roffe varit så haj på förra
generationens Björkekärr.
– Vänta lite, aha...det är gottaffären Rondo
på Smörslottsgatan på 1970-talet, log han.
Där utanför samlades ofta ungdomar för att
bege sig till Härlanda Tjärn och bada. Förstås
med matkorgar.

Roffe, min gamle reporterkompis med
kvällstidnings-förflutet, bläddrade vid fönstret
i en 32-sidig skrift från Överås BK:s 10-årsjubileum, tryckt 1939. Bredvid vissa av de grovkorniga porträtten där i häftet var namnteckningar, där bläcket i några fått rödlila nyans
av ålder men i andra var tämligen oförstörda,
som om namntecknaren haft bästa reservoarpenna, minsann.
1939, tänkte vi...Jo, vid det laget var
Överåsvallen uppe i Lunden anlagd. Närmare
bestämt 1937. Ganska nytt var då också Lundens vattentorn som tagits i bruk 1930.
Till arkivet fogade vi några ritningar av
tornet, signerade ”Eug. Th.”, alltså arkitekten
Eugen Thorburn som också åstadkom Gamla
Lundenskolan. Men även om våra ritningar är Pojkarna hade mopeder, gärna dekorerade
med flickor sittande baktill, och så var det
åkta signerade i bläck är det väl ändå kopior,
flickor och pojkar med sina cyklar. Det var
om vi utgår från att originalen är de som
en plats, nästan som ett litet torg med några
Fastighetskontoret förfogar över.
Några exteriörfoton i färg från Sankt Pauli- stycken butiker kring på Smörslottsgatan.
Följaktligen döpte man
gatan, odaterade men cirka
BETRAKTELSER
senare om platsen till Spånhalvseklet gamla, hade jag
torget, berättade han.
också att lägga i mappen,
av Alice Radomska
– författare
Vi kollade sedan (i
efter noteringar på dess
och konstnär
Björkekärrsmappen ur låda
innehållsförteckning.

B) att frukt- och godisbutiken Rondo låg på
Smörslottsgatan 64 och att Spåntorget namngavs 1983, lite uppsnyggat men med ungefär
samma firmor. 70-talsbilder visar Skandinaviska Banken och apoteket Björken.
I låda L, och inte S, har vi också flera mappar med historia och kuriosa rörande Skansen
Lejonet. 1600-, 1700- och 1800-talen blandas inte ihop med modernare arrangemang,
renoveringar etc.
Foton finns det gott om från de senaste
150 åren. Och på något sätt finns alltid något
nytt kring Skansen Lejonet, åtminstone små
detaljer, så inte är det samma sak hela tiden.
I vår egen tid har man särskilt från Jenny
Lindsgatans översta våningar i Lunden, och
förstås uppifrån taket, kunnat knäppa utmärkta översiktsbilder över Lejonet, bangården och Gullbergsvass utan besväret att flyga.

Något som vi på senare år har intresserat
oss för är att samla citat, där Lejonet nämns
i skönlitteraturen. Även då det bara skymtar
som ett inslag i stadsbilden i någon roman,
har miljöer som Olskroken och Stampen i
dess närhet skiftat i karaktär. Och för tågresenärer har den lejonprydda gamla stenfästningen ofta gett känslan av att ”Nu nådde vi
Göteborg”.
Ett av de mest lästa små styckena är ur
Stieg Trenters kriminalroman ”Eld i håg”
(1949), där det i slutet av huvudpersonen
Harry Fribergs tågresa kan upplevas:
”Till höger glimmade Göta älv bakom
Gullbergs Strandgatas låga kajlängor, högt
uppe på Gullbergsklippan gnistrade Lejonet
en hälsning från huvan av sin grå skans ...”
Romanförfattare har sin frihet – och vi
tycker väl inte att ”klippan” som Skansen
Lejonet står på är så värst hög.
n

BESKYDDANDE: Skansen Lejonet, som
skapades tills stadens skydd åt nordost
men aldrig anfölls eller belägrades, har
stått stadig sedan slutet av 1600-talet.

Olskrokens trafik inte
störd av Svingeln-arbetet
Spårvägens rälsarbeten vid Svingeln –
att byta ut spåren i en sliten så kallad
S-kurva för trafiksäkerhetens skull – har
inte påverkat trafiken över hållplatserna
Olskrokstorget och Redbergsplatsen.

LUGNA GATAN. Vid populära Olskrokstorget står spårvägnar och bussar ofta på rad, men
så kommer också enstaka korta ögonblick som detta, då inte ett kollektivt fordon är inom
synhåll.
Arkivfoto: Alice Radomska
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Då linjerna 1, 3, 6 och 8 inte kunnat köra förbi hållplatserna Ullevi Norra och Svingeln, där
det alltså jobbats, har man i stället kört från
Polhemsplatsen till ”i höjd med Skansen Lejonet” och där växlat över till ordinarie spår över
Olskroken och Redbergsplatsen.
På dessa hållplatser har några störningar alltså

Örgryte&HärlandaPosten

inte märkts av. Svingeln-arbetet i två etapper
var sedan länge inplanerat med sitt avslut den
20 augusti. Och de arbeten som utfördes i Olskroken i början av sommaren var ju nattetid.
Höstens stora arbete är vid Gamlestads torg.
Det pågår ända till en bit in i november och
för resor till och från Angered ersätter bussar.
Det är omfattande ombyggnad av spåren i
Gamlestan som ska vara klar i mycket god tid
före den tidiga julrush, som handeln trots allt
väntar sig även i år.
Alice Radomska
NR 8 • augusti 2020
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TRÅDNING!

Vi använder ansiktsmask och
tar bara in en kund i taget

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!
Kort hår
200:- Ord.pris 280:Mellanlångt hår 240:- Ord.pris 340:Långt hår
270:- Ord.pris 380:Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 24 september 2020
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3 krysslösande vinnare
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Vinnarna meddelas per post.
Lös krysset och skicka in det
senast 15 september till
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
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– märk kuvertet ”KORSORDET”
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n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Ann-Marie Sivertsson på Glasmästaregatan 37 i Göteborg
4 Anna Berg c/o Lejon på Fjällbopark
33 i Göteborg
4 Eva Asterling på Lagmansgatan
17C i Göteborg
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NTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Klipp ur annonsen och ta med till butiken!
Närhälsan Ekmanska
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 92 60
BVC på Ekmanska
Våra öppettider:
narhalsan.se/
narhalsan.se/
Vardagar
9.30-19.00
torpavallenvardcentral
ekmanskavardcentral
Lördag
10.00-16.00
Söndag
11.00-16.00
Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Nu00
har vi
031-747 81
söndagsöppet
igen!
BVC
på Munkebäckstorg

17.00

g

➥

15%
RABATT

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral
DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Kupongen lämnas i kassan.
Gäller ej receptbelagda läkemedel.

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

– din kompletta Vaccinationscentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

Erbjudandet gäller på LloydsApotek Friggagatan
t.o.m. 23 september 2020.

Den 1
Västra

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Tack
för
ditt
förtroende
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

Friggagatan 10, Göteborg
Tel: 031–364 11 90
www.lloydsapotek.se
18

på ett köp

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

Läs
mer om våra öppettider
Närhälsan Björkekärr
Närhälsan Torpavallen
och
priser2Bpå narhalsan.se
Stabbegatan
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

Örgryte&HärlandaPosten

Närhälsan
Redbergsv
Öppet: må
031-345 0
BVC på Mu

narhalsan.
olskrokenv
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Dax att boka snickaren
inför hösten!
T.ex. altaner, takomläggning, fönsterbyten,
byte av kök, om- och tillbyggnader m.m.
Byggrådgivning och design.

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

www.bjorkekarrsbygg.se

Örgryte-Härlanda

Välkommen till
stadsdelsnämndens
sammanträde
Stadsdelsnämndens möte är öppet för
allmänheten. I början av mötet har du
möjlighet att ställa frågor om de
ärenden som står på dagordningen
samt andra frågor inom
stadsdelsnämndens
verksamhetsområde.
Efter frågestunden börjar
nämndsammanträdet. Då är du
välkommen att sitta med och lyssna på
politikernas diskussioner och beslut.
Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på:
www.goteborg.se/namndhandlingar

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

Nu m
e
fullt R d
UTavdra
g!

När:
Måndag
31 august,
klockan 17.00
Plats:
Kulturhuset Kåken,
Kålltorpsgatan 2,
Stora Salen
Spårvagn 1 och 3,
hållplats
Stockholmsgatan

Med hösten runt hörnet
så är det tid att beskära
dina fruktträd!
Våra duktiga veteraner kan b.la hjälpa er med
följande:
Vi beskär träd och buskar
Röjer sly
Sågar ner mindre träd & grenar
Krattar löv
Forslar bort skräp & avfall

Välkommen!

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
NR 8 • augusti 2020
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Fortsätter bostadsmarknaden att överraska?
Bostadsmarknaden utvecklades starkare
än väntat under våren och sommaren.
Priserna har hållits uppe, omsättningen
har varit god och hushållens förtroende
har återvänt. Men det är för tidigt att blåsa
faran över. Både pandemin och ekonomin
kan drabbas av bakslag och det finns fortfarande anledning att vara försiktig med
bostadsekonomin.

N

är det stod klart vilka enorma
konsekvenser Coronapandemin skulle
får för samhälle och ekonomi, trodde
de flesta att också bostadsmarknaden skulle påverkas negativt. Inte minst de svenska hushållen.
SEB:s Boprisindikator visar varje månad hur
många svenskar som tror på stigande respektive
sjunkande bostadspriser. Indikatorn får man
fram genom att ta andelen som tror på stigande
priser minus andelen som tror på sjunkande
priser. Det betyder att om indikatorn är större
än noll är det fler som tror på en uppgång än
på en nedgång och om den är mindre noll är
det tvärtom. I april föll indikatorn med hela 67

enheter, från plus 47 till minus 20. Det är den
största nedgången en enskild månad som vi sett
i Boprisindikatorns 17-åriga historia och är en
bra illustration för hur deppig synen på bostadsmarknaden plötsligt blev. Och hushållen var
verkligen inte ensamma. De flesta experter och
analytiker trodde också att bostadsmarknaden
skulle påverkas, även vi på SEB. Historiskt brukar negativ tillväxt och stigande arbetslöshet betyda sjunkande bostadspriser och många trodde
på mellan 5 och 15 procents prisnedgång.
Men så gick tiden och den stora nedgången
kom inte. Priserna på bostadsrätter sjönk med
3-4 procent men mer blev det inte innan det
vände uppåt igen. Villapriserna var i stort sett
oförändrade eller svagt stigande hela tiden. Även
omsättningen, dvs. antalet försäljningar, hölls
uppe. Många hade trott att framförallt köparna
skulle avvakta men det visade sig att det gjordes
fler bostadsaffärer i april i år än det gjordes i
april förra året. Visserligen sjönk omsättningen
sedan något i maj men den återhämtade sig igen
i juni och ligger åter klart över förra året. Även
den lilla prisnedgång som faktiskt noterades

sats att dra. Även i ett ganska positivt återhämtär återhämtad och bostadspriserna generellt
ningsscenario tror vi att dagens höga arbetslösär tillbaks i nivå med de högsta noteringarna
het på drygt 9 procent ska stiga ytterligare under
någonsin. En förklaring är att räntorna nu
hösten. Dessutom är både de medicinska och de
förväntas vara låga ännu längre. En annan är de
ekonomiska signalerna mycket blandade. Risken
regeländringar och stödpaket som genomförts.
är påtaglig för nya vågor av Coronasmitta och
Stärkt a-kassa, möjlighet till korttidspermitteringar och undantag från amorteringskraven har i stora delar av världen har man fortfarande
inte nått toppen av den första. Ekonomiskt är
minskat krisens effekter på hushållens ekonomi
statistiken slagig och ena dagens positiva data
och därmed även stöttat bostadsmarknaden.
Underliggande finns dessutom ett stort bostads- och hopp om en relativt snabb återhämtning
byts nästa dag mot bakslag och tecken på att
behov och sammantaget har allt detta uppenbarligen vägt tyngre än den oro och ekonomiska återhämtningen snarare kommer ha formen av
ett W än ett V. För dig som är bostadsägare,
nedgång som krisen fört med sig. Utvecklingen
bostadsspekulant eller bolånetagare, gäller det
har fått de flesta analytiker att ändra uppfattatt vara observant och lite försiktig. Ska du byta
ning och prognoserna har justerats i positiv
bostad så sälj först och köp sedan, när du vet
riktning. SEB:s Boprisindikator visar också
vad du har att röra dig med. Fortsätt att både
att hushållen återigen har svängt i rekordtakt,
amortera och spara om du kan och sprid gärna
denna gång uppåt. I juli steg Boprisindikatorn
dina ränterisker på flera lånedelar med olika
med 47 enheter, från minus 23 till plus 24.
bindningstider. Det är helt
Är allt därmed frid och
enkelt för tidigt att avgöra
fröjd? Vet vi att bostadsmark- EKONOMISKT
vad pandemins slutliga efnaden gick obekymrad ige- med Antonio Latoracca
fekter blir på bostadspriser
nom den här krisen? Nej, det – kontorschef
på SEB i Örgryte
och privatekonomi.
n
är definitivt en för tidig slut-

KYRKFÖNSTRET
Björkekärrs kyrka
Max 30 gudstjänstdeltagare. Vi följer FHM:s
föreskrifter. Söndagsgudstjänsten livestreamas på vår Youtube-kanal.
Söndag 30 augusti
10:30 Gudstjänst, Vitalis, Payerl
Söndag 6 september
10:30 Högmässa, Olinder, Linda Payerl
17:00 Gudstjänst, Olinder
Tisdag 8 september
19:00 Veckomässa
Söndag 13 september
10:30 Högmässa, Vitalis, Payerl
17:00 Gudstjänst, Vitalis
Tisdag 15 september
19:00 Veckomässa, Vitalis, Payerl
Söndag 20 september
10:30 Högmässa, Olinder, Jidsten
17:00 Gudstjänst, Olinder
Tisdag 22 september
19:00 Veckomässa, Olinder, Payerl
Söndag 27 september
10:30 Högmässa, Vitalis, Payerl
17.00 Gudstjänst, Vitalis
Härlanda kyrka
Max 50 gudstjänstdeltagare. Vi följer FHM:s
föreskrifter. Söndagsgudstjänsten sänds på
Härlanda församlings Facebook-kanal.
Söndag 30 augusti
11:00 Mottagningsmässa med nya
		
församlingsherden, församlingens
		
präster och musiker
Onsdag 2 september
18:30 Veckomässa, Carlheim, Bomb

annons@ohposten.se
Torsdag 3 september
09:00 Morgonmässa
Söndag 6 september
11:00 Söndagsmässa, Rubenson, Molin
Onsdag 9 september
18:30 Veckomässa, Carlheim, Bomb
Torsdag 10 september
09:00 Morgonbön
Söndag 13 sptember
11:00 Söndagsmässa, Gripenby,
		
Carlheim, Lindström
Onsdag 16 september
18:30 Veckomässa, Carlheim, Bomb
Torsdag 17 september
09:00 Morgonmässa
Söndag 20 september
11:00 Regnbågsmässa, Rubenson,
		
Lindblad, Molin
Onsdag 23 september
18:30 Veckomässa, Carlheim, Bomb
Torsdag 24 september
09:00 Morgonbön
Söndag 27 september
11:00 Söndagsmässa, Gripenby,
		
Carlheim, Lindström

Sankt Pauli kyrka
Max 50 gudstjänstdeltagare i kyrkan samt 30
i församlingshemmet (familjemässan). Vi följer
FHM:s föreskrifter. Söndags gudstjänster
sänds via församlingens webbsida.
Torsdag 27 augusti
12:00 Middagsbön
Fredag 28 augusti
12:00 Middagsbön

Söndag 30 augusti
09:15 Högmässa, Larsson, Holmlund
09.15 i församlingshemmet: Familjemässa,
		
Bennsten, Eriksson
11:00 Högmässa, Larsson, Holmlund
18:00 Högmässa, Larsson, Holmlund
Måndag 31 augusti
12:00 Middagsbön
Fredag 4 september
12:00 Middagsbön (September är ej klart
		
med tjänstgörande i skrivande
		 stund)
6 september
10.00, 12.00 samt 18.00 Högmässa
10.00 Familjemässa i församlingshemmet
Måndag–Fredag fr. 7 september
12:00 Middagsbön
Onsdag 9 september
18:30 Veckomässa
Söndag 13 september
10.00, 12.00 samt 18.00 Högmässa
10.00 Familjemässa i församlingshemmet
Onsdag 16 september
18:30 Veckomässa
Fredag 18 september
18:30 Fredagsmässa
Söndag 20 september
10.00, 12.00 samt 18.00 Högmässa
10.00 Familjemässa i församlingshemmet
Onsdag 23 september
18:30 Veckomässa
Söndag 27 september
10.00, 12.00 samt 18.00 Högmässa
10.00 Familjemässa i församlingshemmet
16:30 Gudstjänst, Stora& små

Skårs kyrka
Max 40 gudstjänstdeltagare. Vi följer FHM:s
föreskrifter. S 13/9 11:00 Upptaktsgudstjänst,
Leijon, Persson, Gustafsson
Söndag 20 september
11:00 Högmässa, Andersson, Persson
Söndag 27 september
11:00 Gudstjänst, Leijon, Persson
Örgryte nya kyrka
Max 50 gudstjänstdeltagare. Vi följer FHM:s
föreskrifter. Reflexmässan sänds via Örgryte
församlings Facebook-kanal.
Torsdag 27 augusti
18:00 Reflexmässa, Leijon, Gustafsson
Söndag 30 augusti
10:00 Sommarmässa, Leijon, Persson
Torsdag 3 september
18:00 Reflexmässa, Wetterling, Persson
Söndag 6 september
11:00 Festhögmässa Örgryte nya kyrka
		
130 år, Andersson, Cardmarker,
		 Hildén
Torsdag 10 september
18:00 Reflexmässa
Söndag 13 september
11:00 Högmässa, Wetterling, Hildén
Torsdag 17 september
18:00 Reflexmässa, Cardmarker, Persson
Söndag 20 september
11:00 Gudstjänst, Wetterling, Hildén
Torsdag 24 september
18:00 Reflexmässa, Andersson, Persson
Söndag 27 september
11:00 Högmässa, Lindh, Lundgren

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

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

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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Hösten står för dörren och starten för både skola,
jobb och verksamheter. Hur blir det i kyrkan i höst?
Många grupper kan starta - men anpassas efter
rådande läge. Det kan innebära att någon grupp får
flytta till en större lokal. En stor grupp kan få delas i
två mindre. Någon grupp kan få byta tid eller träffas
under en kortare stund. Vissa grupper kommer inte
att kunna starta i rådande läge. Kontakta gärna oss
för mer information, eller kika in på vår hemsida som
vi håller löpande uppdaterad.

Upptäck Örgryte pastorat!
Ta hjälp av mobilen och vandra i Örgryte pastorat. Du kan
vandra på egen hand, med en vän eller med familjen. Gå hela
sträckan (ca 13 km) på en gång - eller välj en sträcka som
passar just dig. På varje kyrkas anslagstavla finns ett anslag
med qr-kod. Använd dem för att få fakta om kyrkan, en
pilgrimstanke och en upptäckaruppgift för barnen.
Och välkommen in i kyrkan om den står öppen!
Mer info: www.svenskakyrkan.se/orgryte/vandra
Eller beställ en papperskarta (se kontaktuppgifter nedan)

Du som har sjukdomssymtom får inte närvara av
omsorg om andras hälsa. Du som tillhör en riskgrupp
bör inte närvara av omsorg om din egen hälsa.



En ny höst är här!

Våra gudstjänster fortsätter att vara offentliga, men
med begränsningar. Det finns också möjlighet att ta
del av gudstjänster digitalt. Mer information hitter
du under Kyrkfönstret här i tidningen.

Diakonifokus: Ensamhet
I september månad har Sveriges kristna råd utlyst
ett särskilt diakonifokus. Temat är ensamhet - något
som vi är många som kämpar mot, särskilt såhär i
coronatider.
Så här står det skrivet om diakoni i Örgryte
pastorats församlingsinstruktion: - ett dokument
som ska vägleda kyrkans arbete framåt

”

I pastoratets församlingar vill vi motverka
ensamhet och isolering genom mötesplatser
för gemenskap, och genom att uppmuntra till
medmänsklig omsorg och till uppmärksamhet
för varandras behov. Vi ska också ge möjlighet
till själavård för den som frågar efter det.”

Utmana dig själv i höst att bryta ensamheten i
samhället. Använd gärna ”bingobrickan” här intill
som en hjälp.
Behöver du någon att prata med finns kyrkans
diakoner tillängliga. Kontakta oss via expeditionen
på 031-731 80 40 eller sök personal på vår hemsida

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

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

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Ta hand om
dina fötter

– boka in
fotvård hos mig!
Alla borde gå på fotvård!
Trevlig Sommar!

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

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

Annonsen
önskas införd:����������������������������������������������������
Beställare:�����������������������������������������������������������
Telefon:����������������������������������������������������������������

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och
frankerat kuvert.
FAMILJ
o Uppvaktning
undanbedes0:–
o Grattis
(endast text)
0:–
o Grattis + foto
0:–
o Förlovning
0:–
o Vigsel
(endast text)
0:–

o Vigsel + foto
o Födda
(endast text)
o Födda + foto
o Till minne

0:–

o Tack
o Månadens Ros

0:–
0:–

0:–
0:–
0:–

RUBRIKANNONSER
Privatannonser
o Köpes
o Säljes
o Bytes
o Djur
o Förlorat
o Tillvarataget

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fröken Rut Städ

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

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

..................................................................................................................................................... TELEFON: ������������������������������������������������������������������������������������

MARKNADSPLATSEN

annons@ohposten.se

Teknisk hjälp

Dator-, bredband- och mobilhjälp i hemmet. T.ex. installation, rådgivning,
underhåll, felsökning. Jag hjälper dig med att komma igång.
Rut-avdrag 50% gäller.
Erik Bäck Toikka • Tel. 070 597 09 97 • E-post: erikbt@hotmail.se

MÅNADENS ROS
DET VAR - 77 DET BLEV DU & JAG,
BASE (BJÖRN) & TJORVEN (ANETTE)
TILLSAMMANS LEVER VI ÄNNU

Träffpunkter för seniorer
Örgryte-Härlanda

Nu kickar vi igång en ny omgång av Time2Change -ett hållbart livsstilsprogram.
Du kommer att få alla verktyg och all den hjälp du kan behöva för att nå din
toppform och må så bra du bara kan. Träning, kost, tester och coachning.
I teamet som hjälper dig finns personlig tränare, hälsocoach och kostrådgivare.
Alla med massor av kompetens för att ge dig det du behöver och som kommer
att följa dig under hela programmets gång.
Programmet startar i september 2020 och avslutas i slutet på januari 2021.
Gott om tid för dig att göra bestående förändringar.
Mer info på www.westcoastelite.se
Tidigare deltagare: ”Bästa jag har gjort på länge. Starkare och friskare samt att jag kan springa igen.
Har fått en bra tränings och kostrutin som fungerar i vardagen. Härligt gäng att träna med och jag
har sett fram emot varje pass”.
Susanne

Nu startar vi träffpunktspromenader i Örgryte-Härlanda
Visst längtar du som vi, efter att träffas, att kunna prata med varandra om både smått som stort?
Eftersom vi ännu inte kan ses inne på träffpunkterna, får vi träffas utomhus. Vi börjar med att
promenera tillsammans i mindre grupp. Utforskar parker och grönområden i våra närområden. Får
tillfälle att lyssna på fågelsång, lukta på blommor och trivas tillsammans. Vill du, tar du med egen fika.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är rädda om oss själva och varandra. Du
behöver alltså känna dig frisk och inte ha några förkylnings- eller influensasymptom. Vi blir max fem
på varje promenad och håller avstånd. Du behöver inte ta dig någonstans först, vi ses i området där
du bor.
Vill du promenera med oss? Tid och plats bestämmer vi tillsammans. Om du önskar ett
promenadsamtal på tu man hand, berätta det när du ringer, så försöker vi ordna det också.
Marika, äldresamordnare, telefon: 031- 365 64 26
Carina, äldresamordnare, telefon: 031- 365 54 43
goteborg.se
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Salong Nicole
Sofiagatan 6
Här
finns
gott
om Pplatser!

Han

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

MÖT HÖSTEN MED
EN NY SKÖN FRISYR!
ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!
Örgryte&HärlandaPosten
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PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.
Kontakta Hans Westberg på 84 24 52
eller kom som du är!

Club Singelton
4 Välkommen att spela bridge med Club
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar
kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men ring
vår tävlingsledare Janne så kanske han kan
hänvisa till ledig spelare.
Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se
4 SITT INTE ENSAM! Frivilligcentralen – en
generationsöverskridande mötesplats – kultur
och allaktivitetshus för alla. En plats för människor, föreningar, intressen, behov, ideellt
arbete och lokalt engagemang. Vi skapar möten mellan grannar, generationer, kulturer, nationaliteter och människor med olika intressen
och livserfarenhet tillsammans. Här är ”Folkets
hus” där du kan hitta volontäruppdrag, delta
i grupper, utveckla en ny aktivitet och få nya
nätverk. Allt är möjligt! Alla är välkomna!
Isblommans Pensionärsförening
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
4 Måndagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
musik m.m. Program finns för avhämtning.
Tel. 0702-56 03 11
PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor.
Info Erik Jones 0704-78 50 36

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR
4 På grund av Coronan har vi inget höstprogram, men så fort det sker en förändring hör
vi av oss. Har ni frågor om detta ring AnnChristin Lundblad: 0737 34 57 11

SPF SKÅR
4 Vi har våra månadsmöten klockan 12 i
Skårskyrkan den 16/9, 14/10 och 11/11. Vårt
julmöte har vi den 7/12 i Örgryte Nya kyrkas
församlingssal. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi fortsätter med
Canastaträffar i Kallebäck på Ostgatan 20 på
fredagar 18/9, 2/10, 16/10, 6/11, 20/11 och
4/12 mellan kl. 11–15. Tisdagen den 3/11 kl.
13 besöker vi Stievens Glashytta i Gamlestan
där det finns möjlighet att blåsa eget glas.
För ytterligare information ring Hans Lindberg
074-034 70 90 eller maila hansjorgenlindberg@gmail.com

SPF Seniorerna Örgryte
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Vi träffas en gång i månaden med intressanta föredrag i Örgryte församlingshem, vi
träffas på luncher, studiebesök och utflykter.
Du hittar vårt program på spfseniorerna.se/orgryte. Ring för mer information till Linda Frank
tel: 073-5016004 eller mejla linda.m.frank@
outlook.com.
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MIK-Knuten
Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten

Erbj. gäller hela september 2020.

Marie Jerkstrands

REDBERGSGÅRDENS

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Ekparkens träffpunkt
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

KONDITORI

Danska vägen 110

Tel. 031-84 74 76

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

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

AKUTTANDVÅRD INOM
24TANDVÅRD
TIMMAR INOM 24H
AKUT
BARNS RÄTT
Tandblekning
Vi bjuder dig
– nu endast
25 – 29 år som inte 1.995 kronor!

STÄNGER INTE NER

Tandblekning
varit hos tandläkare
– nu endast
på
år på en gratis
1.995 kronor! För allatvåbarns
rätt till
undersökning!
hälsa, skola och trygghet

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

Akuttandvård
– boka online eller ring!
I länder med fattigdom,
bristande sjukvård och
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
människor
på
flykt
blir
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15

Akuttandvård – boka online
eller ring!
pandemin förödande. Världens
FOTO: JESPER ANHEDE

PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1Barn
Telefon:
031-255037
ger stöd till
alla barns rätt
www.primartandvarden.se
till hälsa,
skola10
och–trygghet.
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16
Lör:
15
Stöd för barnen, när samhället
stänger ned. Ett uppdrag som
www.primartandvarden.se
Vi bjuder dig 25-29 år som inte
just nu är viktigare än någonsin.
ErbjudandE
varit hos tandläkare på 1 år på en

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE
NR 8 • augusti 2020

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

GRATIS
UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

399:-

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

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

FÖR VÅR NYA RESTAURANG I MUNKEBÄCK
– VÄLKOMNA IN OCH LÅT ER VÄL SMAKA!

DAGENS LUNCH 94:Vardagar 10.00–14.30
Pasta, kebaber, sallader, pizzor (nr 1–27)
lasagne, kebabrulle. Inkl. sallad & 33 cl dryck.

Öppettider
Mån-Fre
10-22
Lör-Sön
11-22
Helgdagar 11-22

Sveriges bästa pizzeria – tre år i rad!

Munkebäck

031-81 12 25
Munkebäcks Allé 52, Göteborg • sannegarden.com

