vad drömmer du om? En etta med balkong i stan eller en täppa på landet? Mer svängrum eller
vad drömmer du om?
vad
Endrömmer
etta med balkong
du om? iEn
stan
etta
eller
med
enbalkong
täppa påi stan
landet?
ellerMer
en täppa
svängrum
på landet?
eller Mer svängrum eller
mindre tomrum? Hur drömmen ser ut, styrs nästan alltid av vilket läge i livet du beﬁnner dig i.
mindre tomrum? Hur mindre
drömmen
tomrum?
ser ut, Hur
styrs drömmen
nästan alltid
ser av
ut,vilket
styrs nästan
läge i livet
alltid
duavbeﬁnner
vilket läge
dig ii.livet du beﬁnner dig i.
Hur den ska gå i uppfyllelse, kan vi ta reda på om du kommer in till oss. Välkommen till vår
Hur den ska gå i uppfyllelse,
Hur denkan
skavigåtai reda
uppfyllelse,
på om du
kankommer
vi ta reda
in till
på om
oss.du
Välkommen
kommer intill
tillvår
oss. Välkommen till vår
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!

BOSTADSRÄTTER TEL 031 21 49 00. VILLA TEL 031 40 45 40 WWW.SVENSKFAST.SE
BOSTADSRÄTTER TEL 031
BOSTADSRÄTTER
21 49 00. VILLATEL
TEL031
0312140494500.
40VILLA
WWW.SVENSKFAST.SE
TEL 031 40 45 40 WWW.SVE
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Din LoKaLa KvarterSKrog

Ögonblicket dina reaktioner blir lika
skarpa som din syn.
ZEISS DriveSafe Lenses för
säker och pålitlig bilkörning.

FULLStÄnDiga rÄttigHeter

SPeCiaLerbjUDanDe

Ett allroundglas optimerat för vardagsbruk
och för säkrare bilkörning.

tiLL våra KÄra PenSionÄrer!

St 70:-

LUnCH (kl. 11-14) enDa

r salladsbuffé, dricka,

ord.pris 79:- • inkl sto

nU aLLtiD en FiSKrÄtt

■

Bättre seende vid dåliga ljusförhållanden tack
vare den nya teknologin i ZEISS DriveSafe Lenses.

■

Minskad bländning på natten från mötande bilar
eller gatubelysning.

■

Korrekt seende av vägen och enklare
fokusering när ögonen växlar mellan vägen
och instrumentpanelen eller backspegeln och
sidospeglarna.

www.zeiss.se/vision

kaffe

På LUnCHMenyn!

varför inte komma och lyssna på livemusik eller var med på våran quizkväll
som vi har lördag en gång i månaden!

amrif ralkäM

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

Kronhjortsgatan 2 • 031-40 79 69
Mån-Fre 11-21 • Lör-Sön 12-22

www.jakobsdalls.se

.artsÖ grobetöG neloopnareteV åp iger yN
!ses iV .tehggyrt & tehnerafre ,snetepmoK

1 55

KLUBBAR
E!
I SVERIG

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB
• Kvalitetstandvård sedan 1977 •
Vid akuta problem
Kvalitet, service
ring för snabb hjälp
och omtanke

Pensionerad
kontorsassistent
.tegate
röf åp hco temmeh i gid repläjh iV
ttävt ,krevtnah eralkne ,etebrasdrågdärt ,gnindäts nallem jläV
sökes
to
gån relle gnintill
gasdel Göteborg
,gninssapnrab ,gningaltam ,kyrts &
agnål relle retfigvatrats agni rah iV .dem pläjh ah lliv ud tanna
.gnåg ejrav sruser ammas råf ud hco reditsgnindnib

– Nu söker vi dig som är pensionär och
ratebra mos reränoisnepsredlå hco -slatva rä eratebradem aråV
vill jobba
halvtid som kontorsassistent
.nak hco lliv ed tta röf natu ,etsåm ed tta röf etni ,ejdälg rots dem
på ett av
i oGöteborg.
,dilsgvåra
rebdeR ,kontor
nednuL ,nek
rkslO ,adnalräH ,etyrgrÖ a lb ravres iV

träna utan
bindningstid*

.rräkekröjB hco råkS ,öB ,protllåK ,kcäbeknuM ,grebsremmörtS

prova en vecka gratis

eS ?gatermed
öf ranndin
amebansökan
nevä iv tta ud&etCV
ssiV
Välkommen
almag hco ayN .nadismeh åp ofnisgateröf råv
till etablering@veteranpoolen.se.
!anmokläv tmrav sasläh rednuk

Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19
www.tandvardsgruppen.org
*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.
Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

grobetöG artsÖ ,nédyR glE ronillE giravsnasrotnoK
EN KONTAKT – ALL KOMPETENS
es.neloopnaretev.www 03 77 12-130 gniR

Ellinor Elg Rydén

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Glayol
Salong

KLIPPNING

Herr, pensionär, barn: 150:Dam: 200:-

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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REDO FÖR RÖRELSE. Hälsotekets och RIK:s cirkelträningspass i Rosendalshallen är en populär samlingsplats
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Foto: Nicklas Tränk

Sköna möjligheter för
alla som vill röra på sig
För ett år sedan drog Hälsoteket i Örgryte-Härlanda och Redbergslids IK igång ett samarbete för att få invånarna i Björkekärr i rörelse.
Varje onsdag klockan 10 bjuds invånarna in till ett kostnadsfritt
cirkelträningspass i Rosendalshallen, där alla kan vara med utifrån
sina förutsättningar.

ning som fungerar för alla åldrar och
nivåer, så att alla kan få ut något av
passet. Han menar att vi klarar så
mycket mer än vi tror om vi bara får
förutsättningarna.

Daniel Westerberg arbetar vanligtvis på Redbergslids IK’s kansli
och ansvarar för juniorerna i klubben.
– Den stora skillnaden mellan det
här gänget och mina juniorer är att
det här gänget inte är lika gnälliga,
säger Daniel med glimten i ögat.
Daniel berättar att han gillar utmaningen i att tänka till kring trä-

Johanna Rönnqvist, som arbetar
som hälsoinformatör på Hälsoteket,
berättar att just Björkekärr är ett prioriterat område för hälsofrämjande
satsningar, och hoppas att samarbetet med RIK kan locka både män
och yngre deltagare. Hon ser en stor
potential i samarbetet och menar att
det är lyxigt att kunna nyttja Rosendalshallen på dagtid, det är stort och

Dagens pass börjar med uppvärmning, stretch och rörlighet följt av
styrkeövningar ackompanjerat av
uppmuntrande tillrop och tekniktips från den nye ledaren Daniel
Westerberg.
– Jag vill göra övningar som inte
är redskapsberoende, så att man kan
göra övningarna även hemma, säger
Daniel.

luftigt och får plats med ännu fler
motionärer.
Dagens pass avslutas med en
skrattfylld och lekfylld luffarschacksstafett där deltagarna både får vara
raska och taktiska.
Ingela Berglund fick via vänner
reda på aktiviteten i slutet på förra
året och har gått regelbundet sedan
dess.
– Det är kanonroligt, och det är
fantastiskt att Hälsoteket och RIK
ordnar sådana här aktiviteter för att
stärka hälsan, och en stor bonus att
det dessutom är gratis, säger Ingela.

ÖHP

Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:
ICA Kvantum Munkebäck • ICA
Stabbetorget • Coop Nära på
Trätorget • Lejonet & Björnen på
Danska vägen • ICA Supermarket
Olskroken • Lidl Olskroken • Vibergs
Foto på Olskrokstorget • Kulturhuset Kåken • Biblioteket Kåken •
Coop Friggagatan • Active Wellnes
• Handelsbanken Prästgårdsängen
• SEB St. Sigfridsplan • Sally Bazar
på Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten

C/o Sally Bazar
Ånäsvägen 20
416 67 Göteborg

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se
www.ohposten.se
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cirkelträning i Rosendalshallen. Tid: Onsdagar kl 10–11. Plats: Rosendalshallen, Billerudsgatan 1. Övrigt: Kostnadsfritt, drop in. Du behöver
ingen tidigare träningsvana för att kunna delta. Frågor: Vid frågor om passet ring Johanna Rönnqvist på 031– 365 51 84.
Foto: Nicklas Tränk
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VÄLKOMMEN TILL VÅR TRATTORIA!
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Här kan du avnjuta god italiensk mat i nyrenoverade
lokaler med ett fantastiskt läge i centrala Göteborg.
Vi har arbetat med att fånga in den familjära känslan i vår
lilla restaurang. Hos oss möts du av vår erfarna serveringspersonal
på det personliga sätt som vårt hotell gjort sig känt för.

Dam 600:-

Herr 900:-

Sten Sturegatan 25, Göteborg | Tel. 031-81 08 45
Tisdag till lördag 17.00 till sent
och vid alla större evenemang extra öppettider

www.hotelonyxen.se

- OLSKROKEN SEDAN 1897 -

SPATIÖS 20-TALSVILLA I BÖ PÅ 656 KVM
SPALJÉGÅNGEN 8 ÖRGRYTE BÖ 15 ROK 477 + 179 KVM
TOMT 908 KVM PRIS 25.000.000 KR/BUD
I äldre delen av Bö, med ett lugnt och skyddat läge, ligger denna fantastiska villa från 1924 om totalt 656 kvm som
renoverats varsamt under de senaste åren. Huset erbjuder 15 rum varav 6 sovrum över fyra inredda våningsplan
där översta våningen är möjlig att använda som en egen lägenhet. Här bor man ståndsmässigt, mycket centralt
och nära till både kommunikationer och populära skolor. Bergvärme och friköpt tomt.
Privata visningar efter överenskommelse. Välkomna, Magnus Helin 0739-82 80 39.
skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Örgryteföreningen firade 90 år den 3
september på Överås. Och det finns
ju många intressanta detaljer i vårt
Örgryte så jag vill ta er med på en
liten promenad i området, kantad
med några vits-ord förstås.
På Prästgårdsängen finns en bank och
en restaurang. Mellan dessa finns en
bank-o-mat…
Mitt emot låg en bensinstation, men
den togs bort vilket väl var TANKLÖST.
Det var där inne jag en gång mötte vår
biskop och han lyfte på motorhuven så
jag frågade om han skulle byta stift…
Utanför Örgryte Nya kyrka, invigd
1890, var det så halt i vintras att jag
bad vaktmästaren hämta saltaren för
att eliminera kanans land…
Vi passerar detta vackra hus i vilket
vi nu befinner oss. Det kommer, så att
säga, ÖVER OSS!
Nästa anhalt är Sankt Sigfrids Plan,
där Delsjöbäcken passerar i en kulvert
ner mot Mölndalsån. Det går som ett
rinnande vatten, och därför fick namnet
platsen SANK Sigfrids Plan…
Fiskaffären fick byggas ut ty där
skulle säljas LÅNGA, och kräftor och
räkor gick via ett skalbolag…
Bensinstationen revs och det var för
att man inte skulle få SHELL när man
passerade platsen.
På väg till Korsvägen kan man
hamna i Focus och beundra Hotel
Gothias höga byggnader, som kallas
stövelfabriken TRE TORN.
Lisebergshjulet som får det hela att
gå runt står på den så kallade HJULTOMTEN.
När Västlänken drar fram genom
Örgrytevägen kommer ingången
till Liseberg att försvinna och då är
utgången oviss.
Vi närmar oss Sankt Sigfrids Plan
igen och rundar hörnet vid ryska
konsulatet. Hur man kommer in där?
Jo, man knackar på dörren och en röst
hörs: PUT IN THE DOOR!
Vill man spela golf finns Delsjö Golfklubb att tillgå och bor man i området
kan kan skaffa ett SKÅRKORT!
Sedan kan man bada i Delsjön som
är HELSKÖN. Nära badet ligger Café
Lyckan – isället för att bada kan man
alltså njuta av kaffe med dopp.
På TV-husets tomt var det länge
tomt men så byggdes SMÅ HUS vid
STORA TORP där det förr var en
SYNVILLA.
Sedan går man över Delsjövägen
och tar spårvagnen, men det är en ANNAN FEMMA!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.

Från

r
875 ks
om
inkl. m

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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En trio Odalmän, från vänster, Christian Ahlqvist, Carl-Åke Ahlqvist, Mikael Rundqvist.

Foto: Kjell-Ove Andersson

De brinner alla för
Örgryte genom tiderna
Det började som en ”diskussionsklubb”
för snart 113 år sedan.
2017 är Sällskapet Örgryte Odalmän
fortfarande i högsta grad aktivt med
cirka 125 medlemmar.
Och nu vill man sprida kunskap och
engagera den yngre generationen
– genom att lansera och presentera
boken ”Örgryte genom tiderna”.
Uppgiften var initialt att arbeta i sociala intressen och föreningen var, och är fortfarande, helt
opolitisk.
Man hjälpte till med allmosor i olika dess
former; bland annat att ge bidrag till ledarhundar och stöttade av diakonin. Skulle lokala
avgifter höjas togs detta upp till debatt – under
starkt engagemang – på samma sätt som det
i dag diskuteras trängselskatter och projekterande av Västlänken.
I beskrivningen från tidiga år står i samband
med att Sociala Föreningen Odalmännen
(S.F.O) 1921 omvandlades till Sällskapet Örgryte Odalmän (S.Ö.O) så här:
”S-Ö.O ska bereda sina medlemmar tillfälle,
att i kamratlig samkväm sinsemellan avhandla
spörsmål och ämnen, som för dem kunna vara av
allmänt intresse, även som framför allt frågor och
ärenden berörande hembygdsvården för att därigenom i natur och hävd söka bevara vad Örgryte
och trakten äger kvar av tradition och minnen.”
1921 var för övrigt året då Örgryte socken
i Sävedals härad inkorporerades i Göteborgs
stad.
– Huvudmålet är att värna och bevara vår
historia, men även utveckla stadsdelen och
bygden, förklarar ordföranden/odalhövdingen
Carl-Åke Ahlqvist, 70.
Han pratar om dåtid-nutid-framtid – vilket också ska belysas i ett externt perspektiv
måndagen den 9 oktober i Örgryte församlingshem, nedanför Örgryte nya kyrka längs
Danska vägen.

DET VAR DÅ
Dessa grundade Örgryte Odalmän den
15 november 1904: Albin L Johansson
(odalhövning), John Ahlqvist, Leonard Fröberg, Hans Nielsen, Paul M Pehrson, Fritz
Stenström, Hugo Werner.

DET ÄR NU
Styrelsens utseende 2017: Carl-Åke
Ahlqvist (ordförande), Christian Thorén (intendent), Christian Ahlqvist (webbmaster),
Mikael Rundqvist, Mattias Bengtsson, Ralf
Hansson, Jarl Nordström.

HÖVDINGARNA
Odalhövningar/ordföranden genom
tiderna: Albin L Johansson (1904–06),
W.L Pettersson (1907–09), J-A Andersson (1910), Fritz Stenström (1911–35),
Hans Hultén (1936–39), Gösta Johansson (1940–58), Magnus Johansson
(1959–80), Olle Lindqvist (1981–85),
Bernt Norfeldt (1986–95), Göran Hansson
(1996–08), Lars Winroth (2009–14), CarlÅke Ahlqvist (2015–)
HHH
Fotnot: För närvaro på ”öppna huset”
den 9 oktober krävs en föranmälan senast
onsdagen den 4 oktober på sällskapets
hemsida (orgryteodalman.se). Priset för
boken ”Örgryte genom tiderna” är 200
kronor där avsikten är att skapa en bokfond
för framtiden.

Det blir ett öppet hus under fyra timmar
(kl 18–22) med miniföredrag och berättelser
från medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter.
Carl-Åke Ahlqvist, medlem sedan 1974, har
en alldeles egen historia eftersom hans farfar,
John, var en av grundarna av Sällskapet för
113 år sedan.
– Därefter har medlemskapet gått i arv. Idag
sitter även min son, Christian, 36, i styrelsen
och ansvarar för vår hemsida, berättar CarlÅke.
I styrelsen finns också Mikael Rundqvist,
48, även han en så kallad ”fjärdegenerationare”

Örgryte&HärlandaPosten

i stadsdelen. Mikael driver numera Rundqvists
Boktryckeri (bakom Liseberg), ett familjeföretag grundat 1908.
Vad står då ordet odal för?
Ja, enklaste översättningen är väl ”sin egen
herre, sin täppa, sin bonde, sitt företag”.
Det är ingen hemlighet att såväl släkter som
byggnader, yrken och företag gått i arv i just
stadsdelen Örgryte.
Carl-Åke Ahlqvist vill dock poängtera en
sak:
– Det är absolut inget krav på att vara född
eller ens uppväxt här för att bli medlem. Enbart ett intresse.
Mikael Rundqvist fyller på:
– I tider av generationsskifte önskar vi bara
stärka vår förening med fler människor som
vill värna vår historia. En medlemsökning på
tio procent är en liten vision vi har.
Boken ”Örgryte genom tiderna” kan vara
en kittlande första inblick och kontakt med
Örgryte Odalmän – som för övrigt inte har
något (officiellt) samröre med storebror Örgryte Idrottssällskap (ÖIS) som bildades redan
1887.
Författaren, provinsialläkaren Fritz Stenström, tecknar i målande ord bygdens historia
och öden; bland annat om rivningar och nybyggen. Här presenteras också vad som döljer
sig under strövtåg genom Bö, Gårda, Krokslätt, Jakobsdal, Skår, Kallebäck, Kvarnarna,
Överås m.fl intressanta områden.
Hur aktiv är då i dag den förening som 15
november 1904 höll sitt första sammanträde ”i
och för bildandet af en diskussionsklubb?
Carl-Åke Ahlqvist får sista ordet:
– Vi har cirka åtta sammanträden om året
där vi samlas kring en bit mat, lyssnar på olika
föredragshållare, och diskuterar aktuella frågor
som rör närområdet och vår hembygd. Vi tänker föra arvet vidare.
Kjell-Ove Andersson
NR 9 • september 2017

Vi Syr Dynor!

!

Skumplast tillskärs och sömnad utförs efter mått och mall till
båt- & husvagnsdynor, bäddmadrasser, utedynor, kapell rep.,
balkongskydd m.m. Även till restaurang, hotell och offentlig miljö.

Citycoat
Garda of Sweden
1 490kr

Gratis
synundersökning

Värde 395:-, använd värdecheck!

Tygnyheter från Spira! ����������������������� 285:Stolsitsar, fl modeller ������������������������fr 98:Stolsitsar, Lilla Åland ������������������������� 179:Garnmattor ex 70x140 ��������������������������� 360:Plastmattor fr Horred ex 70x200 ���������1 110:Matt-Underlägg 60, 80, 120, 150cm ��������fr 49:-

GALANT PLAST
Odinsplatsen 2 (hpl. Ullevi N.)
Vard. 9-18 | Lörd 10-14

Tel. 031-15 28 16
www.galantplast.se

Svenskdesignade högkvalitetsbågar

Höstfynda
märkesbågar!

REA 70 %
UPP
TILL

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

VÄRDECHECK synundersökning

395:-

Synundersökningen avser glasögon och utförs av legitimerad
optiker. Inget köptvång. Intyg, recept remiss etc. debiteras.
Gäller t.o.m. 2017-11-05

Boka din synundersökning enkelt på:

w w w. o p t i k k a l l a r e n . s e

Kanelbullens dag
onsdag 4 oktober!

BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset), Tel: 031-23 98 88
MAJORNA Stigbergsliden 22, Tel: 031-780 60 18

Förbeställ gärna till denna dag.

OLSKROKEN Redbergsvägen 17, Tel: 031-19 84 70
KYRKBYTORGET Eketrägatan 11 Tel: 031-23 86 30

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se
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KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3, Tel: 031-795 22 30
KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80
MÖLNLYCKE Allén 4, Tel: 031-50 88 95
LERUM Brobacken 3, Tel: 0302-138 83
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Välkommen!
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När Virgin köpte Lagmansgården
Lagmansgården? Det gårdsnamnet ur
muntliga gamla berättelser vill en av våra
läsare, Einar Ahlberg, att jag tar upp. Eller är Lagmansgården okänd?
Nej, inte alls. Våra trakters klassiske
författare Stenström nämner i ”Örgryte
genom tiderna” i förbigående ”Kolltorp,
kallat Lagmansgården efter lagman Ekström som på 40-talet ägde stället.” (Det
vill säga 1840-talet.)

B

oken ”Göteborgs gatunamn
1621–2000”, som namnberedningens
sekreterare Greta Baum var redaktör
för, uppger beträffande Lagmansgatan: ”Till
minne av lagman Peter Ulrik Ekström (17851865) som ägde Kålltorp. På hans tid kallades
Kålltorp Lagmansgården.”
Dess huvudbyggnad står kvar, kallad Kålltorps fritidsgård, med adress Virginsgatan 13.
Och Lagmansgatan, en bit åt norr från fritidsgården räknat, fick sitt namn 1929. Alltså
samma år som Virginsgatan, Nedergårdsgatan, Sanatoriegatan, Bogärdesgatan etc.
Om man i traktens historia nämner en
DOKUMENTERAT. Kålltorps fritidsgård på Virginsgatan kallades förr i tiden Kålltorps herrgård och har också kallats Lagmansgården, för
gammal byggnad kallad Kålltorp utan att
att lagman Ekström ägde den från 1821 till 1859.
Foto: Sören Skarback
precisera om det gäller Övergården eller NeSven Alrik Wilhelmsson: ”Att oredan i de
ägt av den. (En tolftedel, som kommendördergården, så som kommunen alltså gör i sin
anknytning till släkten Virgins pommerska
gamla handlingarna var stor, och att stadens
kapten Emil Ekman sedan flera decennier
gatunamnsbok, så menar man rimligen den
härkomst.
ansvariga myndigheter ännu på 1840-talet
tillbaka ägde, förblev långt in på 1900-talet i
kvarstående, som länge varit fritidsgård. Men
Där hängde även tavlor med enklare spelevar mycket dåligt orienterade om stadens
släkten Ekmans ägo.)
för att korrekt syfta på den ena, måste man
män och närmast gycklare – samt en kopia i
markområden, visar stadskamrerarekontorets
Virgin vistades från 1898 kvar på endast
känna till även den andra.
oljefärger föreställande fregatten Eugenie vid
utredning 1842...”
en tjugofjärdedel av Kålltorp Nedergården,
Den förteckning man vid forskning allra
kaj i Rio de Janerio. Alltså det skepp ”med
Detta skriver Wilhelmsson visserligen
tills gårdarnas dåtida
först finner
överapril
1800-talets
i
Den 15
bytteegendomar
den offentliga
primärvården
i huvudägare Silfverstolpe hvilket commendeur-kapten C A Virgin som
apropå
landeriet Ånäs förhållanden under
köpte
även
denna
lilla
men
så
väsentliga
bit.
Örgryte
visar
att
lagman
Peter
Ulrik
Ekström
förste
svensk,
till
stödjande
af
Rikets
comVästra Götalandsregionen namn till Närhälsan.
1700-talet, inte minst vid Ånäs ägarinna
fanns i Kålltorp klart mer än på 1840-talet.
merce, med sin besättning genomförde en
Brigitta Sahlgrens död 1771, och han berör
Enligt medieforskaren Helena van Hoof
Han köpte Kålltorp Nedergården åt sig och
verldsomsegling”. Resan påbörjades den 30
i boken endast i förbigående hennes svåger
(som jag nämnde här i våras) lämnade lagman september 1851.
hustrun Betty 1821.
Ekström år 1852 i ”Musicalie-Rummet”
År 1852, som var makarna Virgins första år Niclas Sahlgrens köp och ägande av Kålltorp Nedergården i Örgryte socken. Men
1852 sålde lagmannen sin Kålltorp Neder- till den inflyttande Virgin kvar ”en virginal,
på Kålltorp, skrevs det i pressen entusiastiskt
Wilhelmsson uttrycker ändå vad som för två
gården till kapten Pontus Virgin, som tillsam- cembalo med strängarne winkelrät mot
om att deras frejdige släkting under sommagenerationer sedan var allom bekant, nämlimans med sin hustru förblev ensamägare fram trakteuren”.
ren som chef för världsomseglingen besökte
gen att markdokumentation från 1700-talet
Virginal, den engelska benämningen, var
till 1898.
Honolulu, San Francisco och Tahiti. Resan
i stora delar är ett otillförlitligt och missleknappast avsedd som lustighet i förhållande
Namnet Lagmansgården föll i glömska.
avslutades med musikkår, buller och bång på
dande virrvarr.
till namnet Virgin. Av strängarnas placering
Den kallades i skattelängder och liknande i
kung Oscar I:s 54-årsdag i Stockholm den 4
På Kålltorpskartan 1780, i stadsarkitekt
kapten Virgins dagar korrekt Kålltorp Neder- i det fina klaviaturinstrumentet skulle jag
juli 1853.
Carl Wilhelm Carlbergs dagar (då inte hans
väl hellre kalla det en spinett, men låt gå för
gården, medan Övergården i förteckningen
fars och farbrors pedanteri längre rådde) kan
ytligt sett inte visar namnet på någon av dessa cembalo, det kan inte påstås vara fel att räkna Att Pontus Virgin med familj flyttade in
den dit. Virginal, ordet som betyder både
herrar. Men de ägde även den, med dess lönpå Nedergården 1852 och efter 1898 vistades de två gårdsnamnen alltså mycket väl ha förväxlats, lika väl som att andra gårdar i dåtida
samma jordbruk, då det för nästan hela seklet jungfrulig och en sorts spinett, syftar på dess
kvar endast på en tjugofjärdedel av Nederdokumentation bevisligen förväxlades.
oskyldigt spröda, om än så lockande klang.
(1802-1898) är noterat: ”Kolltorp Övergårgården, bevisar i sig inte att han bodde där
På det Virginska musikrummets väggar
den, 1 mantal, brukas under Nedergården”.
under 1860-, 70- och 80-talen. Skribenter
(åtminstone 1855) hängde
Från 1898 hade Virgin
som Viktor Rydberg, Maurits Rubenson med Om så har skett och någon senare kartritare
HISTORISKT
låtit sig luras av kartan och delvis apat efter
en stor tavla förestälinget kvar av Övergården.
flera nämnde bara Kolltorp, eller ”Kolltorps
med Sören Skarback
den, då han visserligen noga kan ha mätt upp
lande en kvinnlig harpist
Av Kålltorps Övre sålde
herregård” utan något Öfvre eller Nedre.
– författare med
marken och dess gränser men varit för fin
spelande för borgmästaren
han nämligen till major
Skulle denna av Kålltorps två manbyggnaatt fråga åkrarnas folk vad marken hette, den
i Greifswald, sannolikt med der då förr ha hetat Övre eller Nedre?
Silfverstolpe allt han hade Göteborg i fokus
saken går i dag inte att med säkerhet bedöma
Sällskapet Örgryte Odalmäns tog förra
utan ytterligare material för jämförelse.
hösten ställning i frågan genom att på sin
Den nämnda kartan bör ses i original. Inte
hemsida
länka
till
en
bloggare,
som
komDen 15 april bytte den offentliga primärvården i
enbart
på internet, där den på en av sidorna
promisslöst
hävdar
att
den
kvarstående
av
Västra
Götalandsregionen
namn
till
Närhälsan.
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
Närhälsan Olskroken
är tillsynes föränderlig med inlagda pekpinKålltorpsgårdana är Övergården, grundat
OCH HELGER
Redbergsvägen 6
nar, överlappningar och rent av varierande
främst på en karta från 1780 men tvärt emot
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
vad man skulle kunna tolka av dokumentatio- påskrift, så att den inte kan uteslutas vara maNärhälsan Gamlestadstorget
031-345 04 00
nipulerad, likaväl som den på en annan sida
nen kring Ekström, Virgin och Silfverstolpe.
jourcentral
presenteras i mycket möjlig originalversion,
När
så
kallade
bevis
finns
i
båda
riktningar
är
BVC på Munkebäckstorg
Gamlestadsvägen 4. B15
det annars bruklig att vid framläggandet av en inom detta oändliga nutida sökforum.
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Jag, som i likhet med Göteborgs-Posten
teori reservera sig för viss tveksamhet – inte
narhalsan.se/
Helger 10.00–22.00
och i likhet med erfarna forskarkolleger,
påstå sig veta säkert.
olskrokenvardcentral
biblioteksfolk och samfund för ett kvartsLika kompromisslöst, utan något vägande
narhalsan.se/
sekel sedan klart bedömde fritidsgården vara
för och emot, fastslår Göteborgs-Posten i
DROP-IN
På vår FÖR
Drop-In vaccinerar vi med
de flesta resevaccin samt
Kålltorp Nedergården, betraktar ännu detta
”Svar om stan” den 10 december 1998 att
gamlestadstorgetjourcentral
TBE-VACCINATION :
som övervägande sannolikt, men jag förkastar
Kålltorps fritidsgård, så kallade herrgården
HPV-vaccin, TBE-vaccin och influensa-vaccin till låga priser
Vardagar 9-16
inte motsatta teorier.
på Virginsgatan 13 är Kålltorp Nedergården.
Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
Kålltorpsbornas intresse för trakten är så
Alltså Nedergården som Virgins slutgiltigt
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan. 031-345 04 00
pass seriöst, så när man som mera erfaren
flyttade från år 1900, då familjen inte på två
forskare har en teori, tycker jag nog att man
års tid haft en gnutta kvar av Övergården.
HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.
ska redovisa fakta både för och emot den –
Läs
mer
om
våra
öppettider
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
Närhälsan Björkekärr
Närhälsan Torpavallen
Närhälsan Ekmanska
Närhälsan Olskroken
och inte så lättvindigt sopa de lite obekväma
I boken ”Redbergslid
med
och
priser2Bpå narhalsan.se
OCHomnejd
HELGERgenom
Stabbegatan
Torpavallsgatan 9
Lillkullegatan 21
Redbergsvägen
6
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet:
mån–fre1964
08.00–17.00
rönen under mattan.
tiderna”,
års upplaga,Närhälsan
skriver forskaren
Gamlestadstorget

ende!

0

Tack
för
ditt
förtroende!
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral

031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

031-747 92 60
BVC på Ekmanska

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral
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031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg
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Öppet: mån–fre 17.00–22.00
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NYTT PÅ OLSKROKSTORGET!

EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!
Färgning av ögonbryn NU 50:- ord pris 100:Färgning
av ögonfransar
NU 50:- ord pris 100:Noppning av ögonbryn NU 50:- ord pris 100:-

Öppningserbjudande!

8 bitar Sushi
+ misosoppa

55:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!
1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!
Kort hår
110:- Ord. pris 220:Mellanlångt hår 125:- Ord. pris 250:Långt hår
140:- Ord. pris 280:-

ÖVRIGA RÄTTER
10:- RABATT

VÄLKOMNA!

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

Erbj. gäller t.o.m. 30 sept 2017

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

Olskrokstorget 6

Tel. 031-713 55 57

Vardagar kl. 11-20 | Lördagar kl. 12-20 | Söndagar stängt

träna utan
bindningstid*
prova en vecka gratis

:249
GYMKORT FR.

1 55

KLUBBAR
E!
I SVERIG

/ MÅN

*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.
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Än finns det hopp…
Du har säkert passerat dem. De tre
hoppbackarna i Delsjöområdet som ligger
längs GrusÅttan, några hundra meter
från vägen som leder upp till Brudarebacken.
Det är den livaktiga föreningen Göteborgs Skidklubb och dess backsektion
under eldsjälen Sölve Zetterlund som
driver verksamheten där.

B

ackhoppning i Göteborgsområdet
låter idag som en orimlighet. Men under många decennier var detta en stor
och publikdragande sport i Göteborg med
omnejd. Genom tillkomsten av plastbackarna
i Delsjön kan träning och tävling bedrivas
året om.
Och det är full fart. För några veckor sedan
– helgen 16/17 september – var det stor aktivitet i backarna. Det var ett 30-tal ungdomar
från hela Sverige som tävlade i Nordisk Kombination (NOK), där kombinationen står för
backhoppning plus längdåkning. Längdåkningsdelen genomfördes i Kviberg i Prioritet
Serneke Arena och dess fina längdspår.

n För den tränade löparen eller vandraren kan
vi rekommendera ”långloppet” Skogsmaran
lördagen den 7 oktober.
Det är ett lopp som går i vacker natur och
varierad terräng på Vildmarksleden från Skatås
med målgång på Hindås station.
Loppet har gamla anor från 70-talet då det
var ett stort lopp med uppemot 1500 deltagare.
Nu har det återuppstått och du kan välja
antingen 42 km eller 21 km. Den långa banan
går från Skatås till Hindås station med start kl
07.00. 21-kilometaren startar på Härryda IP
kl 10.00 och målet är även där Hindås station.
Du kan läsa mer på skogsmaran.se.
Stig Andersson

Jobbet med att bygga backarna påbörjades
1933 och det som då gällde var hårt arbete
med ”hink och spade och manuella krafter”.
Tre år därefter var det invigning av lilla och
HOPPSAN! Ordföranden i Göteborg Skidklubb/backhoppning, eldsjälen Sölve Zetterlund
stora backen under pompa och ståt.
med ett par moderna skidor modell backhoppning. Och bakom honom syns backarna.
Foto: Stig Andersson

Backen i mitten – Minibacken 5 meter –
ta dig upp till backarna i Delsjön och ta del
är rekordet 32,5 meter som sattes av Per-Inge
stod klar för fem år sedan.
av tävlingarna.
Tällberg som bland annat var med i OS i
Hur långt kan man då hoppa i respektive
I samband med tävlingarna serveras det
Albertville 1992.
backe?
PÅ SPÅRET
fika och korv o bröd till plånboksvänliga
Det är något speciellt
Jo, rekordet i 15-memed Stig Andersson
priser.
att titta på och njuta av
tersbakcen är 14,5 meter
– som håller koll på
Håll dig informerad om när det är arrangbackhoppning ”live”, så
och i minibacken 4,5
friluftslivet för oss
emang genom att gå in på skidklubben.se.
nästa gång det är tävling –
meter. I den stora backen

Lång historia av backhoppning i Göteborg
Lite historia om det här med hoppbackar
och backhoppning m.m. har jag hämtat ur
Wikipedia.
4 Den första backen som byggdes i Göteborg var Bragebacken i Slottsskogen som
invigdes 1902.
4 Göteborgs Morgonpost skrev om invigningen: ”Ute i Slottsskogen låg snön i går
hvit och grann. Täta folkmassor drogo dit,
alla med backen som mål. På huvudvägarna
ilade slädeckipagen fram under bjällerklang.
Bärgshöjderna rundt om den nya skidbacken togos i besittning av skådelystna och
nere på den stora åskådarplatsen böljade
väldiga skaror. Det har nog aldrig varit så
mycket folk samlat i Slottsskogen en vinterdag. Men så har ju vinteridrotten i en hast

Dags för Skogsmaran

blifvit utomordentligt populär i Göteborg. Kl.
1 var det stora ögonblicket inne då Bragebacken skulle invigas, och de första skidorna
i offentlig täfling ila utför stupen. Starten
blåste startsignalen, musiken spelade upp,
den förste skidlöparen tog fart utför backen,
flög över stupet i ett huj – paff! – skidorna
dunsade i backen och så bar det iväg utför
och mellan de applåderande åskådarne”.
4 Publikrekordet för backhoppning är ca
15 000 och då på en tävling som ägde rum
i ”nya” Bragebacken i Slottsskogen som
invigdes 1924.
4 Några månader efter invigningen i samband med en nationell tävling kunde man
läsa om en sensationell nyhet i Idrottsbladet:
”I Bragebacken väckte arrangörerna sensa-

tion genom att anlita Handelstidningens
RadioHögtalare som härold. I själva hoppbacken stod en man och ropade ut resultaten åt läktarpubliken och radion och 50
meter nedanför slungade högtalarens trattar
resultaten vidare till ringens åskådareleder.
Idén torde med fördel kunna utnyttjas vid t
ex stadiontävlingar i sommar”.
4 Prata om att utvecklingen gått framåt …
4 En annan publikmagnet i Västsverige när
backhoppningen var som hetast var hoppbacken i Hindås som förr i världen ofta hade
rikligt med snö. Backen skapades redan
under det första decenniet på 1900-talet och
förbättrades rejält 1934 med en konstruktion
av betong.
Stig Andersson

Nya tydliga skyltar till motionsspåren.

Foto: Stig Andersson

Nya skyltar

n Som du ser på bilden så håller Park & Natur på och rustar upp motionsspåren med nya
skyltar och bra vägvisning så att det inte skall
vara några oklarheter vart du skall ta vägen på
motionsturen. Till en början är det sträckorna
2,5 och 5 km som får nya markeringar. Snyggt
och bra!
Vidare kommer det att bli en ny ”informationstavla” nedanför Skatås Motionscentral
som är entrén till Delsjöområdet för många
besökare.
Ett önskemål när vi får den nya tavlan är att
personalen vid Motionscentralen regelbundet
ser till så att endast aktuella anslag finns på
hela tavlan. Det har varit lite si och så med
det tidigare. Aktuella anslag, rent och snyggt.
Tack!
Stig Andersson

Målspåret ska fixas
n En annan bra nyhet är att Park & Natur
håller på och planerar för en ”renovering” av
Milspåret, den klassiska Skatåsmilen. Planeringen är att börja med sträckan från 4,0 till
5,0 km som går parallellt med GrusÅttan. Du
som joggar eller går på milspåret kommer att
uppskatta arbetet, jag lovar.
Stig Andersson

Välkommen till ”Örgryte - Dåtid, Nutid, och Framtid”
Var: Örgryte församlingshem | När: 9 oktober kl 18.00

Föredrag av bl.a. Leif Rasmusson, fd vd på Örgryte bostads AB som berättar om framtiden
gällande byggnation och Lars Winroth som berättar om spännande händelser ur Sällskapets
historia. Vår vitsmästare Anders Nielsen inbjuder till skratt. Mingla och vi bjuder på tilltugg.
Anmälan och schema finner du på www.orgryteodalman.se | Vid frågor ring Carl-Åke Ahlqvist 0708 284 365
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BYGGBARA SOFFOR

15% RABATT

SVENSKAHEM.SE

DESIGN PÅ DINA VILLKOR
Just nu erhåller du 15% rabatt på våra mest populära byggbara soffor.
Välkommen in så hjälper vi dig hitta en soffa efter dina önskemål.
Vi har även många fina soffbord till kampanjpriser!

PALLEN PÅ KÖPET

FLOWER / FLOWER MONO

10% RABATT

PÅ ALLA STRESSLESS FÅTÖLJER
®

Erbjudandet gäller vid köp av valfri fåtölj inkl. pall med valfrit Classic-, Signature- eller Starbase-underrede t o m 12/11 2017

BRATELLS

ADRESS

Danske vägen 96
416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

Mån - Fredag: 10 - 18
Lördag: 10 - 16
Söndag: 11 - 16

Gäller till och med den 8/10 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Bygget av
Lundenhallen
är påbörjat
n Tidigare i höstas påbörjad idrottsoch föreningsförvaltningen husbyggnationen av den nya idrottshallen, Lundenhallen. Under våren och
sommaren har markarbeten pågått
och nu är det dags för själva byggnaden.
Hallen, på cirka 3 700 kvadratmeter, byggs bredvid Lundenskolan i stadsdelen Örgryte-Härlanda.
Byggnaden kommer att rymma en
fullmåttsplan för handboll och innebandy, läktarkapacitet för upp till
500 personer och en separat hall för
gymnastik med flera landningsbäddar, trampoliner, trampolintrack.
Det kommer också att finnas teorisal, omklädningsrum med dusch,
personalutrymmen, förrådsutrymmen och ett enklare caféutrymme.
Hallen förväntas stå klar till sommaren 2018.
Här kommer Lundenskolans
elever att ha undervisning i Idrott &
Hälsa. Hallen ska också rymma föreningsdriven verksamhet, fria aktiviteter, idrottsevenemang, prova på
verksamhet och mindre evenemang.

ÖHP

Jodå, Örgryte Förlag
HAR funnits…
Örgryte Förlag? Det firmanamnet ville
en björkekärrsbo nyligen inregistrera för
utgivning av en bok han skrivit själv. Men
namnet existerade redan.
Per Olof Ahl, som har använt sig av
namnet, ligger sedan rätt många år begravd
på Örgryte Gamla kyrkogård, men hans
affärsmemoarer i minst fem olika upplagor
ses ofta på antikvariat och loppmarknader.

P

er Olof Ahl var känd som Kapp-Ahl
och hans storföretag hade i tidigt 1950tal grundats på Omvägen i Kallebäck, där
det i åratal var långa ringlande köer av folk till
hans billiga butik i en källarlokal.
Hans memoarer ”Kappor till varje pris” är bitvis riktigt spännande läsning. Kända klädfabriker
i Borås sålde honom plagg utan firmamärkning.
I nattmörker i Hindås lastades kappor och annat över från fabrikernas lastbilar till Kapp-Ahls
namnlösa väntande bilar, så att inte dyra konkurrenter med samma leverantörer skulle förstå varifrån plaggen kom.
Örgryte Förlag blev namnet som den i Ör-

gryte boende Kapp-Ahl använde för sin bokutgivning. Han hade många kvällar suttit på Park
Avenue Hotel och snackat med den snitsige TVsportreportern Bengt Bedrup, som putsade till
Ahls språk och gav berättelsen fart och fläkt.
Björkekärrsbon som inte får använda firmanamnet trodde först att det kanske var inregistrerat av anrika Rundqvists Boktryckeri vid Nellickevägen – den gata som i Bö och Skår löper längs
Möldalsån. Men så var inte fallet. Boktryckeriet
som nu drivs i en fjärde generation Rundqvist
har ju annars gett ut en del imponerande fina
böcker, allt annat än Kapp-Ahls billiga mjukpärms-bok.
Tittar man på boken ”Press och pressfolk i
Västsverige 1902–1972” så står där på bakpärmen också ”Rundqvists Bokförlag, Göteborg”
fast företaget sällan använt sig av ordet förlag
utan brukar uppge själva boktryckeriet som utgivare.
Hör man ytligt sett talas om Örgryte Förlag,
kan man annars tro det är det stora Tre Böcker
Förlag på Humlegårdsgatan i Bö som åsyftas.

Detta var väl som störst på 1990-talet och har
efter år 2000 successivt trappat ner och gett ut
mer kriminalromaner än göteborgsk hembygdshistoria.

Förläggare Lena Pilborg, tidigare aktiv i Lisebergs styrelse med mera, är dessutom i färd
att flytta från villan på Humlegårdsgatan till en
splitter ny bostadsrätt på förra TV-hustomten i
Örgryte Torp. Hoppas hon skriver memoarer,
inte minst om förlaget och de många färgstarka
författare hon haft och i så många fall lanserat
från deras första början.
Även Karin Westerlund, som i liten men omsorgsfull skala drev Forsstena Förlag i Kålltorp
(namngivet efter Forsstenagatan) lär ha undersökt om namnet Örgryte Förlag var ledigt. Men
detta hade Per Olof Ahl alltså lagt beslag på.
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

Välkomna till Sävedalens
Greengate Strömshage • Yankee Candle • Bukowski • Alterhedens • Miljögården

Sävedalens Gårdscafé
Inredning & Presenter

FRUKOST | FIKA | LUNCH

20% på inredning

Höstmarknad i Sävedalen!
20% på reparationer!

KAFFE OCH VÅFFLA 45:MISSA INTE VÅR GODA GULASCHSOPPA!

Lördag
& Söndag
kl 10 - 15

www.guldsmedshuset.se 031-265798 Göteborgsvägen 21 Sävedalen
måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16.30
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Göteborgsvägen 85 i Sävedalen • 031 361 44 20
Måndag-Fredag 8-16 • Lördagar 11-15
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Sugen på något gott? Då har vår Hälsospaltkrönikör, Linda Jerklöv Edlind,
ett recept till dig.

Morotssoppa
med kokosmjölk
½ gul lök hackad
3 morötter skurna i mindre bitar
1 msk olivolja
1 dl vatten
2 dl kokosmjölk
1 tsk färsk ingefära, riven
Kryddor
Koriander/persilja
4 Fräs löken och morötterna i en gryta.
4 Tillsätt vatten och kokosmjölk. Koka på
svag värme under lock i cirka 10 minuter
tills grönsakerna mjuknat.
4 Krydda med ingefära och andra kryddor.
4 Mixa soppan slät med hjälp av en stavmixer eller i en matberedare.
4 Avsluta med att röra ner färsk koriander
eller persilja i soppan.

INTE DÄR. Gamla fina Rundqvists Boktryckeri anas som en rödbrun tegelbyggnad till vänster i bild, på Nellickevägen vid Mölndalsån. Men
där i Skårstrakten var det ett helt annat företag, Kapp-Ahl, som använde namnet Örgryte Förlag för en bok om 1950-talets butik uppe på
Omvägen.
Foto: Alice Radomska

HÄLSA
med Linda
Jerklöv-Edlind
WestCoast Elite

Höstmarknad 30/9-1/10
Junior - Vingino - Scotch Shrunk - Scotch R ’Belle Woman - Mos Mosh - Crossley - Rabens Saloner - Penn and Ink - Meltin’pot - Sixty Days - Five Units - Object - Maison Scotch - 9 in the morning - b&g - A.S.98 m.ﬂ.

HÖSTFEST!

Lörd 30/9 kl. 10-16 & Sönd 10/1 kl. 11-15

DET FIRAR VI MED 20% I HELA BUTIKEN!
k
Besö
å
p
oss
am!
r
g
a
Inst

Välkomna till den personliga butiken i Sävedalen!
ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST DESSA TVÅ DAGAR!

Göteborgsvägen 89, Sävedalen • Mån–Fre 10–18 • Lör 10–14 • Tel. 031-26 80 01

Delicious

F

Faill
cea
G
book
oss på
Facebook!

M

Slash Dot
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Mix

SALONG

LILLKULLE 24
Klippning
pensionär/student
Permanent
Färgning

200:fr 399:fr 299:-

Gör ocKså hembesöK
För KliPPninG!
Fri parkering

Varmt välkomna!

Lillkullegatan 24 | Göteborg
Tel: 031-40 61 20
Mittemot Ekmanska vårdcentralen 0707-65 30 69
Öppettider: Mån 13-19 | Tis-Fre 9.30-18 | Lör 10-15

SäVEdAlSloppEt
lördagen den 21 oktober

Ett motionslopp med klasser för alla
åldrar. Nytt för i år är 3000 m hinder
för motionärer, 28 hinder
och 7 vattengravar.

info e
h
c
lan o loppet.s
ä
m
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als
d
e
v
.sa
www

Varmt välkomna
Sävedalens AIK
VÄLKOMMEN IN! Hälsar Lihong och Jennifer Gu. Där Vibergs Foto låg ligger nu den nyöppnade sushibaren Kailis Sushi.

Foto: ÖHP

Kailis Sushi lockar
smaklökarna på torget
Kvalitetsmattor sedan 1970!

JUST NU:
EXTRA
FÖRMÅNLIGA
PRISER!
Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
12

Nu har sushi kommit även till
Olskrokstorget. I Vibergs fotos
gamla lokaler slå Kailis Sushi nu
upp portarna.
– Det har inte funnits sushi mitt
på torget innan, så det ska bli
jätteroligt, säger Jennifer Gu som
tillsammans med sin man öppnar
nya sushibaren.
Namnet är också en hopslagning av de
bådas namn. Jennifers kinesiska namn
är nämligen Kaiyun och hennes man
heter Lihong – därmed namnet
Vi
Kailis Sushi.
De båda har lång erfarenhet
kring matlagningskonsten sushi
och öppnade sin första sushibar
för tio år sedan. Go Sushi finns idag
också fortfarande kvar på Kvilletorget.
– Men vi sålde den för min man ville
flytta till Kina. Vi bodde där i ungefär
två år innan vi flyttade tillbaka när våra
döttrar skulle börja skolan, berättar Jennifer Gu.
Det är inte första flytten mellan de två

kontinenterna. Jennifer Gus man flyttade nämligen från Kina till Sverige för
henne och kärlekens skull en gång i tiden. Jennifer har också rötter i det stora
landet i öst då hennes föräldrar kom till
Sverige från Kina på 70-talet.
– Och de har också haft restauranger
så jag är uppväxt i branschen, berättar
torgets nya sushikock.
Efter hemkomsten från Kina öppnade de en kombinerad restaurang med
sushi och kinamat i Althallen i Västra
Frölunda men efter att de fick bepå sked om att lokalen skulle rivas
har de letat efter en ny plats. Valet föll på Olskroken.
– Sushi har inte funnits mitt på
torget innan så det är kul. Det är ett
fint torg som blir ännu lite mer levande
nu med en sushibar, säger Jennifer och
fortsätter:
– Och anledningen till att det endast
blir sushi nu är för att vi inte får tillaga
varm mat i lokalen.
Den nya lokalen blir ett mysigt av-

Ol
krokes-n
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hämtningsställe med 12 sittplatser och
en uteservering på sommaren.
– Sedan finns det ju mycket bord på
torget som man kan sitta. Det är ett väldigt trevligt torg.
När de öppnade sin första restaurang
var sushi fortfarande en relativt ny företeelse för de flesta svenska smaklökar. Nu
är det dock väldigt populärt.
– Idag är det som hälsomat. Folk tycker det är nyttigt. Sedan är det faktiskt
många barnfamiljer. När de vuxna äter
sushi så gör ju barnen det också. Sedan är
det bra att variera snabbmaten och inte
bara äta pizza och hamburgare.
Och vill man ha en speciell sushibit är
inte det något problem, snarare tvärtom.
– Allt behöver inte vara på ett speciellt
sätt, man får gärna hitta sina egna vägar.
Alla är vi olika. Det är alltid roligt när
vissa kunder vill ha lite speciella bitar och
det är inga problem. Vill de ha det så går
det alltid att lösa.
Välkomna till torget, Kailis Sushi.
Olof Lidh
NR 9 • september 2017

50%
...på allt i butiken
Måndag - Torsdag
10.00-19.00
OBS! Gäller endast butiken på Kilsgatan.

Kilsgatan 12-14 Göteborg | www.holmensherr.se

INFORMATION FRÅN STADSDELSNÄMNDEN

annons@ohposten.se

Ett gott liv för seniorer
Örgryte-Härlanda

MINI bokmässa
Onsdag 27 september
klockan 11.00–17.00

Ingen
anmälan Fr
i
entré

Dicksons Hus, Danska Vägen 61
I konferensrummet Biblioteket samt i restaurangen, entréplan

Inger Dejke

Program

Kvinnor på jorden – strävan och hopp är Ingers
fjärde bok. Förutom mängder av artiklar och skrifter har hon skrivit boken ”Gertrud på Vargfjället”.
Inger är folkhögskollärare, etnolog och kulturarbetare. Hon har under många år forskat om, och
i skrift dokumenterat, folkliv i mellersta Bohuslän.
Välkomna!

• Bibliotekarier från Örgryte-Härlanda bibliotek är på plats för att
tipsa om böcker och svara på frågor om bibliotekets tjänster.
• Syninstruktörerna informerar om sina tjänster, svarar på frågor
och visar syn- och läshjälpmedel.

• Prova på mandalamålning och skapa ditt personliga bokmärke.

• Fixar-Christer är på plats och visar surfplatta och de appar som
finns för att läsa på surfplatta.

11.30–13.00 (restaurangen)
Möjlighet att äta lunch i restaurangen.

13.30–14.30 (konferensrummet Biblioteket)
Författarbesök. Inger Dejke berättar om sitt författarskap och
boken ”Kvinnor på jorden – strävan och hopp”. Begränsat antal
platser. Först till kvarn gäller.

15.00–17.00 Fri scen (restaurangen)
• Föranmäl gärna ditt framträdande till Lundens träffpunkt
telefon: 031-365 54 43.
• Vi bjuder på fika.

• Lotteridragning med bokvinster efter föreläsningen.

Utskrift Vidkärrgruppen Örgryte-Härlanda Maj 2017

Boken belyser hur livet gestaltar sig på jorden, i
olika miljöer och samhällsskikt, i nutid och gången
tid. Vi lever på olika ställen på jordklotet, men vi
hör alla ihop. Flera av dessa kvinnor finns i främmande miljöer, bortglömda eller anonyma. Hur
klarar dessa kvinnor livet? Vad är en människas
drivkraft och hur kan hon bemästra svårigheter?
Där finns mycket att förundras över och lära.

• Bokbytarbord. Ta med en till två böcker hemifrån och byt till
sådana du inte har läst.

170324-001-133

”Hon är född till att lida och kämpa”, sagt om
kvinnan i Indien enligt författaren. Det uttalandet
kan gälla flera av det tjugotal kvinnor, vars liv
skildras i boken. Särskilt de som har intervjuats i
Filippinerna, Indien och Palestina lever i ett utsatt
läge. Underlaget för de svenska kvinnorna är muntliga
berättelser hämtade från Småland och Bohuslän.

11.00–13.00 (konferensrummet Biblioteket
samt utanför restaurangen)

Göteborgs Stad Inraservice

Vi bjuder åter in till Minibokmässa för 2017.
Vi får besök av författaren Inger Dejke som 2016
kom ut med boken ”Kvinnor på jorden – strävan
och hopp” på Göteborgsförlaget Tre Böcker.

www.goteborg.se
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Känner du någon extra bra, ung föreningsledare, 13-19 år?
Någon som alltid ställer upp för ”sina” medlemmar?
En person som satsar tid och energi för att medlemmarna
ska få uppleva gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet?

Känner du någon extra bra föreningsledare?
Någon som alltid ställer upp för ”sina” medlemmar?
En person som satsar tid och energi för att medlemmarna
ska få uppleva gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet?

Nu är det dags att nominera kandidater
till stipendiet för årets Unga Ledare!

Nu är det dags att nominera kandidater
till stipendiet för årets föreningsledare!

Syftet med stipendiet
Stipendiet ﬁnns för att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande
unga föreningsledare till fortsatt föreningsarbete för såväl idrotts-,
kultur eller annan föreningsverksamhet.

Syftet med stipendiet
Stipendiet ﬁnns för att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande
föreningsledare till fortsatt föreningsarbete för såväl idrotts-, kultur eller
annan föreningsverksamhet.

Kriterier för stipendiet
Stipendiet delas i första hand ut till unga föreningsledare som är
engagerade i föreningsarbete. Föreningsledaren ska vara i åldern
13-19 år och verksam i en förening inom Örgryte-Härlanda för att
kunna få stipendiet.

Kriterier för stipendiet
Stipendiet delas i första hand ut till föreningsledare som är engagerade i
föreningsarbete. Föreningsledaren ska vara över 20 år och verksam i en
förening inom Örgryte-Härlanda för att kunna få stipendiet.

Stipendiaten kan föreslås av en enskild person eller förening.
Upp till tio stipendier på 2 000 kr vardera kan delas ut.
Ansökan ska innehålla upplysning om föreningens verksamhet
och den nominerade stipendiatens uppgift i föreningen.

Stipendiaten kan föreslås av en enskild person eller förening.
Upp till två stipendier på 10 000 kr vardera kan delas ut.
Ansökan ska innehålla upplysning om föreningens verksamhet
och den nominerade stipendiatens uppgift i föreningen.

Ansökan ska ha kommit till föreningskonsulenten
senast den 3 november 2017

Ansökan ska ha kommit till föreningskonsulenten
senast den 3 november 2017
Niklas Sjöström
Föreningskonsulent
niklas.sjostrom@orgryteharlanda.goteborg.se
Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda
Box 170 94
402 61 Göteborg

Niklas Sjöström
Föreningskonsulent
niklas.sjostrom@orgryteharlanda.goteborg.se
Göteborgs Stad Örgryte-Härlanda
Box 170 94
402 61 Göteborg

goteborg.se/orgryteharlanda
Den 15 april bytte den offentliga primärvården
Den 15 aprilibytte den offentliga pri
Västra Götalandsregionen namn tillVästra
Närhälsan.
Götalandsregionen namn till

goteborg.se/orgryteharlanda

Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.
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Ett gott liv för seniorer
Örgryte-Härlanda

Seniordag

Tema
trygghet
Fri entré!

Torsdag 12 oktober
på Kaggeledshuset
Minimässa

Klockan 10–12
Kom och träffa Räddningstjänsten,
Närhälsan Olskroken rehab, äldre
sjuksköterska, diakon samt få infor
mation om vardagsjuridik, hjälpmedel,
fixartjänst samt trygghetslarm och
trygghetskamera med flera.

Lunchservering
September 2017

Klockan 11.30–13.30
Restaurang Kaggeled

Utskrift: Vidkärrsgruppen Örgryte-Härlanda

Informationsträff
om stadsdelens
trygghetsarbete

170526-001-133

Klockan 13.30 i samlingssalen
Polisen tillsammans med stadsdelens
representant berättar om polisens
medborgarlöfte och arbetet för att
öka tryggheten och minska brottslig
heten. Fokus på äldres brottsutsatthet.
Välkommen att ställa frågor.
Vi bjuder på fika. Ingen anmälan.

Hitta hit

Göteborgs Stad

Kaggeledshuset, Kaggeledsgatan 36.
Hållplats Kaggeledstorget spårvagn
1 och 5. Flexlinjen, mötesplats 547.

www.goteborg.se
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INGEN VANLIG BUTIK – INGA VANLIGA PRYLAR

1 195 kr

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

WEBBSHOP:

terrang.se

BUTIKER:

Kungsholmsgatan 20, STOCKHOLM
Friggagatan 10D, GÖTEBORG
Sallerupsvägen 152, MALMÖ

2 195 kr

2 995 kr

TT TROOPER LIGHT PACK 35
ARC’TERYX LEAF ATOM LT
Ergonomiskt vadderad ryggsäck Lätt (410 g) och varmt mellanmed MOLLE och löstagbart bälte. lager, kan även bäras som jacka.

SUUNTO CORE BLACK RED
Kvalitativ och funktionell klocka
i stryktålig konstruktion.

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

!
MASSOR AV JUBILEUMSERBJUDANDEN I BUTIK

!
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VÄLJ BLAND 1000-TALS TAPETER!
kvalitetsfärg
från Alcro

JUBILEUMSPRIS
3 FÖR

JUBILEUMSRABATT

99:-

25-50 %
PÅ 1000-TALS
TAPETER

Erbjudandet gäller 25 sep–8 okt 2017.
Med reservation för lokala avvikelser och slutförsäljning.

ALCRO
PROVBURKAR*

Ord pris: 67-87 kr.
*Få pengarna tillbaka på provburkarna när du köper minst
2,7 liter inomhusväggfärg från Alcro. Rabatten gäller
vid nästa köp mot uppvisande av kvitto på kulörprov.
Erbjudandet gäller mellan den 25 sep – 15 okt 2017. Med
reservation för lokala avvikelser och slutförsäljning.

Alcro Bestå

Alcro Bestå

3

Med reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

Partille • Mellbyvägen 33 • Tfn: 031-340 05 70
Mölnlycke • Hönekullavägen 21 • Tfn: 031-88 56 88
Adressgatan
Ortsnamn.
Göteborg XX,
• Danska
Vägen 96 • Tfn: 031-337 55 50
Tel: 0000-00 00 00.
Lerum/Stenkullen • Färgvägen 6 • Tfn: 0302-222 45
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Askim • Sisjövägen 49 • Tfn: 031-748 47 30
Lör XX–XX. Sön XX–XX
Kungälv • Teknikervägen 7 • Tfn: 0303-630 40
Angered/Gårdsten • Salviagatan 1 • Tfn: 031-797 44 40
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EKONOMISKT

Är bostadsmarknaden
på väg att tappa farten?

Efter en lång tid av snabbt stigande
bostadspriser börjar det dyka upp tecken
på avmattning. De är än så länge ganska
odramatiska men understryker ändå
vikten av att alla bolånetagare har krockkuddar i sin boendeekonomi.

N

är sommaren nu övergår till höst
ställer sig allt fler frågan om också
den svenska bostadsmarknaden är
på väg att kylas av. Mäklare beskriver
att det tar längre tid från annons
till avslutad fastighetsaffär.
Bostadspriserna låg under
sommaren i stort sett
stilla i landet som helhet och backade i vissa
regioner.
SEBs Boprisindikator
visar att något färre än
tidigare tror på fortsatta
prisuppgångar. Volymen på
svenskarnas bostadslån fortsätter att öka men ökningstakten
har vänt nedåt. Bostadsbolag och analytiker konstaterar att den tidigare glödheta
marknaden för nyproducerade lägenheter inte
längre är lika glödhet, flera nyproduktioner
har svårt att sälja ut. Om man till det lägger
diskussionerna om kommande räntehöjningar och Finansinspektionens förslag om

att ytterligare skärpa amorteringskraven från
nyår, ja då är det många som undrar om inte
den svenska bostadsmarknaden är på väg att
tappa farten.

Men även om de här signalerna ska tas på
allvar, är det alldeles för tidigt att dra några
tydliga slutsatser och det är lika lätt att argumentera åt andra hållet: Bostadsmarknaden är
alltid lugnare på sommaren, längre säljprocesser och stagnerande priser under ett par
månader är därför inget ovanligt.
Ökningstakten på bolån
har mattats men det är
marginellt och kan
möjligen delvis förklaras
av att lån utan säkerhet
(så kallade blancolån) i
stället ökar snabbare.
Boprisförväntningarna
sjönk visserligen i augusti
men svängningar finns det
alltid och Boprisindika torn
är fortfarande på så höga nivåer
att den talar starkt för en fortsatt uppgång.Dessutom kvarstår ju de flesta faktorer
som hittills drivit upp priserna: Låga räntor,
stor bostadsbrist, hög sysselsättning och god
ekonomi hos de flesta hushåll.
Poängen är inte att man måste bestämma

regelverk, ränteläge, energipriser eller konvilka argument man tycker är bäst och själv
junkturen stramas åt finns en uppenbar risk
göra en prognos för bostadsmarknaden.Det
att boendekostnaderna stiger. Dagens
viktiga är att se att läget är osäkert
gynnsamma ränteläge bör
och oavsett vilken syn man
därmed utnyttjas till
har på utvecklingen
mer än ökad koninnebär de här
sumtion. Att ha
tecknen en viktig
ett regelbundet
påminnelse:
sparande och
Tiden med allt
att amortera
lägre räntor
på sina lån
och ständigt
– både företagets och din privata
borde idag
stigande
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
vara självklart
bostadspriboka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
för de flesta.
ser kommer
eller 031-62 28 90. Välkommen!
Det är förstås
knappast att
lätt att lura sig
vara för evigt.
själv att amorHur länge är det
tering inte är så
ingen som vet. Pesviktigt nu när räntorna
simisterna har varnat
är så låga och lånen billiga.
för en krasch i 10 år men
Men det är det. Räntorna kan
bara för att den hittills inte kombli både två och tre gånger så höga som idag
mit betyder det inte att den aldrig kommer.
och då vill man inte vara belånad upp till
Dessutom kan även mer måttliga nedgångar
taknocken. Genom att använda dagens låga
än en ”krasch” vara kännbara. Särskilt för
räntekostnader på ett bra sätt kan du bygga
hushåll med små marginaler.
upp de marginaler som gör att du kan klara
bostads- ekonomin för
För den som har bostadsEKONOMISKT
lång tid framöver. Oavsett
lån är det viktigt att dra
om marknaden tuffar på,
nytta av det läge vi har nu, med Jan Berger
bromsar in eller vänder
oavsett hur länge man tror – kontorschef
på SEB i Örgryte
nedåt.
att det varar. Om och när

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

DAGENS
LUNCH

85:-

Kafé Kåken

Välkommen till

Härlanda Park Café & Restauranger

Hemlagad husmanskost med salladsbuffé,
smör, bröd, bordsvatten och kaffe.

85:-

Vegetariskt alternativ | Dagens soppa
Kafé Kåken • Kålltorpsgatan 2 • TEL: 031-365 50 69
Måndag-Fredag 10.00-19.00 | Lördag-Söndag 11.00-16.00
www.kafe-kaken.se
www.facebook.com/kafekaken
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ALEXANDRA

Hur oberoende är du?
I mitt yrke som coach består min verktygslåda av en massa frågor. Men till
skillnad från snickarens hammare så
fungerar inte en och samma fråga på alla
problem av samma art.

D

et är många faktorer som spelar in
ifall den fråga jag ställer blir just den
förlösande fråga som tar
mina klienter framåt. Däremot finns det en typ av
frågor som fungerar
bättre än andra. Jag
kommer under en
tid framöver låta
dig som läsare få
smaka på några
av dessa frågor,
en fråga i månaden.
Närhelst du
står och tvekar
inför ett beslut ställ
dig följande fråga:
Om du fick välja, helt
oberoende av andra, vad
skulle du välja då?

att bli sann mot dig själv. Plötsligt ser du klart
och tydligt vad som är viktigt för dig och vad
du egentligen värdesätter.
Avståndet mellan där du är nu och där du
vill vara minskar avsevärt och du ser just den
väg du helst vill gå. Om du är ärlig mot dig
själv, hur ofta har du funderat över vad du,
oberoende av vad andra tycker och tänker,
vill? Om du inte tar den rättigheten i anspråk så kommer
ingen annan att ge den
till dig.

Öva dig, de
kommande
veckorna, att
ställa dig frågan
vad du, helt
oberoende av
andra, skulle
vilja eller välja.
När ni är ute och
äter lunch, vad
skulle du, oberoende
av dina kollegors val,
välja? Du kanske känner
för steken, men alla andra vill ha
vegetariskt. Familjen vill se en film men du
känner för att läsa den där boken som länge
Nyckeln i denna fråga är: ”helt oberoende
av andra”. Många av dina beslut färgas av vad legat på sängbordet. Vad väljer du? Ge dig
själv tillstånd att välja det du värderar högst.
du tror din omgivning förväntar sig av dig.
Många av dessa förväntningar är ofta inte ens Om det känns ovant och du känner att du
behöver din omgivnings
sanna, utan något du bara
tillstånd, berätta att du övar
tror. I det ögonblick du fri- LIVSCOACHEN
dig i att ta självständiga
gör dig från dessa inbillade Alexandra Tittus
beslut. Se vad som händer.
eller faktiska förväntningar – din personliga
strateg och bollplank
Allt gott!
frigör du också din förmåga
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FRISÖR SÖKES!

VÄSKA
INGÅR
r
Värde 405 k tal
n
a
Begränsat

Ring mig så pratar vi framtid
Tel. 0733-92 06 31
För tidsbokning ring

Tel. 0733-92 06 31

STC GÅRDA, Norra Kustbanegatan 19
STC BJÖRKEKÄRR, Smörslottsgatan 26
STC MÖLNDAL, Flöjelbergsgatan 20B
STC ÅBY, Idrottsvägen 9

Öppet tisdag–fredag och NU ÄVEN LÖRDAGAR!
Olof Skötkonungsgatan 12 i Göteborg
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STC BACKAPLAN, Backavägen 3
STC LÅNGEDRAG, Redegatan 1
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Skogspromenaden
Vi stod på en höjd och såg ut över
Delsjöns blå vatten och en väldig massa
grönska på stränder och näs.
– Så mycket vatten vi har när mamma
är i öknen och inte har en droppe, sa
4-åringen.
– Men, sa min kompis Nettan, det
kommer säkert hela tankbilar med vatten
till sjukhuset där din mamma jobbar.

Vi packade ihop. Hälften av maten hade
vi kvar till nästa paus. Nian plockade upp
två smörpapper som blåst en liten bit ifrån
oss. Ingen kan påstå att dagens barn är sämre
än vi själva var på att hålla snyggt efter oss i
naturen.
– Vad trevligt att det kommer en bok om
Delsjöområdet med så härliga naturbilder till
våren, sa Nettan. Bilder från varje tänkbar
årstid blir det ju. Och polishästarna blir visst
också med på någon bild, när han Mikael
Svensson har fotograferat dom, sa Nettan till
Nian.

N

u har höstterminen varit igång
i över en månad. Men detta var i
Delsjöområdet i augusti, veckan
före skolstarten. En sköterska som är mamma
till de två flickorna på 9 och 4 år hade som
reserv hastigt fått resa ner och tjänstgöra på
fältsjukhuset i ett oroligt land, där en annan
sköterska blivit skadad och flugen hem till
Sverige.
Jag tog hand om flickorna i några dagar,
tills deras moster skulle vara tillbaka från en
Mallorca-semester. Mostern skall ha dem
boende hos sig till sista november. Jag hade
tillsammans med min kompis Nettan underhållit flickorna med Lisebergsbesök, en bilfärd
till Borås djurpark, bärplockning på Örgrytekolonin – och nu var en rejäl vandring
vid Stora Delsjön i mulet men ändå skapligt
väder mycket skön.
Låt oss kalla 9-åringen och 4-åringen för
Nian och Fyran. Vi satte oss med matkorgen
uppe på höjden. Nettan hade gjort mängder
med mackor, enligt speciella önskemål. Nian

UTSÖKT UTSIKT. Från bergshöjden ser man Stora Delsjön med näs och hemlighetsfullt
skogbeväxta stränder, som den omväxlande stigen aldrig är långt ifrån. Utsikten är tidlös
Foto: Alice Radomska
tills en trivsamt plaskande kanotist nog dyker upp.

ville ha skinka och gurka medan Fyran föredrog ost och korv. Jag hade kokt åtta ägg och
bakat vinbärspaj.
– Örgrytekolonins röda vinbär, log Nettan.
(Det var ju precis innan plommonen var
mogna, medan äpplen och päron inte ens blir
hälften så många som i fjol.)
I förhållande till Örgrytekolonin har
Delsjökolonin ungefär hundra stugor fler och
dessutom den härliga naturen in på knutarna.
Men, som Nian påpekade, så kan man ju från
Örgrytelotten skutta lätt bort till Liseberg
precis när man har lust.

Vi mumsade mackor med kaffe eller
hemkokt saft. Klappret av hästar som i stilla
mak närmade sig lät mysigt. En manlig och
en kvinnlig polis kom ridande på den smala
grusvägen.
Nioåriga Nian blev överförtjust, fick
klappa båda hästarna och veta deras namn,
medan Fyran höll sig lite avvaktande inför
dessa granna men höga djur.
I Polisrytteriets stall på Lilla Torp hör
ungefär 25 hästar hemma. Rytteriet flyttade
dit 1961.

Jag påstår inte att friden bröts, men nu
hördes också knall efter knall av troligen
pistoler.
– Hör, nu tränar poliserna skytte, sa Nettan.
– Mja, det kan ju lika gärna vara Härlanda
Pistolskytteklubb. Deras skjutbanor ligger så
nära varandra borta vid Gamla Boråsvägen, så
vi kan inte avgöra av ljudets riktning vilken
det är vi hör, funderade jag.
– Bang, bang, bang! sa Fyran. När dom
elaka gubbarna kommer med knivarna för att
skära sköterskorna och små barnen, så skjuter
mamma tillbaka med sin pistol, bang bang
bang så gubbarna blir jätterädda och springer.
– Så du pratar, flämtade Nettan. Vi får
hoppas där är lugnt och stilla. Din mamma
behöver nog inte ta på sig pistolbältet en
enda gång, ska du se. Men prata inte så med

Audi A7 3.0 TDI Sportback quattro Navi (245 hk)
Audi Q3 2.0 TDI Proline Drag (150 hk)
Audi S4 3.0 V6 TFSI Avant Navi quattro (354 hk) BMW 320 xDrive Touring Sport Line Aut (190 hk) BMW X1 sDrive 20d XLine Ljuspkt (184 hk)
Daytona Grey, 2014, 4 524 mil............419.900 kr Brilliant Black, 2017, 403 mil................269.900 kr Mythos Black Met., 2017, 1 053 mil...........599.900 kr Ibisvit III, 2016, 2 102 mil.......................279.900 kr Svart, 2015,5 636 mil..............................249.900 kr
S-line edition: Tysk elegans och sportig tyngd.

Crossover från Audi med behaglig komfort.

S4 står för mer av allt!

Elegant kombi med racing i generna.

Liten kompakt SUV.

Land Rover Range Rover Sport 4.4 HSE (339 hk) Mazda 3 1.6 5dr Advance Plus (105 hk)
Volkswagen Polo 1.2 TSI Masters 5dr (90 hk)
Mini Cooper S Chili Chrome Line (184 hk)
Volkswagen Polo 1.4 5dr (80 hk)
Corris Grey, 2016, 1 736 mil...................899.900 kr Autumn Bronze, 2012, 6 124 mil...... ....104.500 kr Chili Red, 2012, 6 072 mil......................179.900 kr Silver Met., 2017, 1 651 mil....................124.500 kr Blå Met., 2007, 9 135 mi...........................52.500 kr
Elegant designspråk och en kraftfull V8. (Leasbar)

Komfort & körglädje för alla.

Ett litet krutpaket, med växelpaddlar och navigation.

Polo, ett lite smartare bilägande.

Nu endast 49.900 kr
En bränsleekonomisk liten citybil.

Volvo V60 D4 Momentum Dynamic Aut (163 hk) Volvo V60 D4 AWD Momentum Aut (181 hk) Volvo V70 D3 Momentum Aut Drag NAV (163 hk) Volvo V70 II D3 Momentum Dragkrok (136 hk)
Volvo XC60 T6 AWD Summum Navi Pano (306 hk)
Mystic Silver Met., 2013, 3 444 mil...........209.900 kr Black Sapphire Pearl, 2015, 7 256 mil..204.500 kr Savile grey Met., 2012, 7 388 mil........179.900 kr Passion Red, 2014, 7 095 mil..................189.900 kr Crystal Vit, 2016, 1 985 mil.......................439.900 kr

Nu endast 199.900 kr
Låga mil och härlig kördynamik.

Just nu har vi över 170
bilar i vår bilhall, besök
oss eller vår hemsida!

Stilfull och välutrustad .

Välutrustad och välvårdad Volvo.

Familjebil med komfort och låg förbrukning 0, 45l/mil.

När en “vanlig” familjebil inte räcker till!

Vi finns på Smidesgatan 2, Ringön, Vard 9-18, lör och sön 11-15

www.eklundsbil.se
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och kolonilotten

någon annan, snälla du. Fru Andersson,
farbror Lindqvist och dom andra i föreningen
hemma på din gata tycker säkert att gubbarna
kämpar för någonting bra och egentligen inte
är elaka, så du ska aldrig prata illa om såna
gubbar.
– Inte elaka? sa Nian. Att anfalla oskyldiga
med kniv är väl det elakaste man kan göra.
– Se, där skuttar en hare! Här kommer
hararna inte alls lika nära som på Örgrytekolonin, sa jag för att byta samtalsämne.
– Hare kan man äta, sa Fyran. Men moster
som hämtar oss på söndag äter inga djur alls,
fast vi ska få köttbullar och korv och bacon i
alla fall av henne.
– Vad bra, sa Nettan. Er moster har ju varit
vegetarian många år nu. Men hon är inte sån
att hon propagerar en massa om det, utan ni
får samma mat som er mamma skulle gett er.
– Bang bang bang! tjöt Fyran. Hör vad
polisen skjuter. Men inte på djur utan på
målartavlor, så det så.
– Måltavlor, rättade Nian. Mormor är
fantastisk på pistol. Hon har varit sköterska
hon också och deltog i MORTHOR (en
FN-insats i Kongo) innan mamma var född,
tillade Nian stolt.
Vi gick inte varvet runt sjön. Det skulle
varit alldeles för ansträngande för fyraåriga
korta ben. Men vi gjorde lite avstickare på
mindre stigar, satt på bryggor, doppade fötterna i detta årets ovanligt kalla vatten och

käkade upp resten av maten med ännu större
aptit än förut.
Delsjöpromenaden blir man aldrig besviken på. Tja, Fyran hade ju hoppats få se
vildsvin och vargar, men det sa jag att jag på
alla mina år aldrig har skådat där, även om
åtminstone vildsvin bör ha förekommit.
Då det var långt att gå till parkeringen i
Kallebäck, skyndade jag ensam dit och körde
och hämtade de andra, som då väntade vid
badplatsen – med varsin chokladbit.
Tillbaka på Örgrytekolonin nöjde vi oss
med saft och bulle till kortspelet Svälta Räv
på min lilla uteplats.
– Alice, jag kan ösa ur brunnen med skopan, erbjöd sig 9-åringen.

Men det hade inte regnat den dagen, så
den gemensamma så kallade brunnen med
koloniföreningens huvudkran inne på min
kolonilott var bara lite fuktig. Annars har den
ibland flera dagar i rad fått ösas morgon, middag och kväll, ofta dussinet hinkar per gång
för att hålla kranen över vattenytan.
– Sånt borde vara allas ansvar att hjälpas åt
med. Men jag förstår dig att du tagit på dig
sysslan ensam och inte vill ha alla rännande
inne på din kolonilott i tid och otid för
brunnens skull, hur goda grannar ni än är,
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

VIDARE,
VIDARE.
Fyraåringen vill
otåligt
vandra
vidare
runt sjön.
Och har
man tagit
på sig ansvaret för
två pigga
töser en
vecka, så
är Delsjönaturen
toppen att
besöka.
 Foto: Nettan

Berggren

tyckte Nettan.
– Jo, jättegoda grannar är det allt, för det
allra mesta, log jag. Och det är väl så med alla
människor, oavsett om man är innanför eller
utanför ett kolonistaket, att man begriper inte
mer av livet än man vill begripa av det.
Titta, gräset är nyklippt, jag fick låna klip-

MAZDA CX-3 & CX-5

paren av en alltid lika schysst granne när min
egen maskin trilskades, medan ni var och
handlade.
– Jag vill ha hallon, sa Fyran.
Men hallonen var slut för i år. Vi plockade
i skymningen lite mera vinbär, till kvällsglassen.

Mazda CX-3

DET HANDLAR INTE OM VART DU SKA, UTAN HUR DU KOMMER DIT.

Mazda CX-3

NYA Mazda CX-5

Liten Crossover

Kompakt SUV

Från 173.900 kr

Från 244.900 kr

Just nu har vi över 170
bilar i vår bilhall, besök
oss eller vår hemsida!

2014

Vi finns på Smidesgatan 2, Ringön, Vard 9-18, lör och sön 11-15

www.eklundsbil.se
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Jag heter:

FJÄDER-
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KNUT

SVÅRA

MÅSTE

SAKNAR

SIONÄREN
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VID KAP

ÄR NOG

PASSAGE

AVLÄGSEN

Lös krysset och skicka in det
senast 10 oktober till
Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar
Ånäsvägen 20
416 67 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”

SEMESTER-

Vinnarna meddelas per post.

INTE VI-

FOLK PÅ

SÄGA

FEBRUARI

ÄR

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

ALLTID I

TRISSLOTTER
I POTTEN

Barn | Vuxen | akut | Implantat | estetIk

Tandvård för hela familjen

30% rabaTT

vid försTa undersökningen!
Kaggeledstorget 1
Tel. 031-25 50 37
primartandvarden@gmail.com
www.primartandvarden.se
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AKuTTAnDvåRD
– boKA onLInE
ELLER RIng!

ÖPPETTIDER
Månd-Torsd kl. 08-19
Fredag
kl. 08-16
Lördag
kl. 10-15
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Blus 2-Biz
stl. S-XXL
699:-

Örgryte-Härlanda
Örgryte-Härlanda

Nämndsammanträde
Nämndsammanträde
Örgryte-Härlanda

Tisdag
29 november
Örgryte-Härlanda
Tisdag
29 november
Kl
17.00 börjar
”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet

Nämndsammanträde
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
Kl
17.00 börjar ”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet
Nämndsammanträde
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att

att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
Tisdag
29 november
närvara, men
inte att yttra dig. Handlingar till mötet finns cirka
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att
en
vecka
innan
på: www.goteborg.se/namndhandlingar
Tisdag
29 november
Kl
17.00 börjar
”allmänhetens
har dufinns
möjlighet
närvara,
men
inte
att yttra dig.frågestund”.
Handlingar Då
till mötet
cirka
att
ställa
frågor
och
framföra
synpunkter
till
nämnden.
Därefter
en 17.00
veckabörjar
innan”allmänhetens
på: www.goteborg.se/namndhandlingar
Kl
frågestund”. Då har du möjlighet
Plats:
Kåken, Kålltorpsgatandå2,har
Stora
börjar Kulturhuset
nämndens beslutssammanträde,
du Salen.
rätt att
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
Spårvagn
1 och
3, att
hållplats
Stockholmsgatan.
närvara,
men
inte
yttra
dig.
Handlingar
till
mötet
finns cirka
Plats:
Kåken, Kålltorpsgatandå2,har
Stora
börjar Kulturhuset
nämndens beslutssammanträde,
du Salen.
rätt att
en
vecka
innan
på:
www.goteborg.se/namndhandlingar
Spårvagn
1 och
3, att
hållplats
Stockholmsgatan.
närvara, men
inte
yttra dig.
Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på: www.goteborg.se/namndhandlingar
Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen.
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.
Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen.
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.

Tisdag 26 september

Byxa 2-Biz
stl. 36-44
899:-

Välkommen!
I tre
generationer har Fjällmans
Välkommen!
stöttat andra i stort och smått. Tack
Välkommen!
Välkommen!
vare
våra egna florister, jurister och
INO
transporter kan vi arbeta omtänk- IN
Korsgatan 3
samt över hela Göteborg. Oskar Fjällman
3 11-15
- tintino.se
Vard: Korsgatan
11-18 Lörd:
tintino.se
Kommande möten 2017
31 oktober, 28 november, 19 december

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

T

samt protokoll. Här kan du också lämna synpunkter.

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

T

samt protokoll. Här kan du också lämna synpunkter.

Fräscha
sallader!

Härlanda 031-21 79 70
Högsbo 031-82 20 90
Lundby
031-22 16 45
I tre generationer
har
Majorna
031-14 97
54
vi på Fjällmans
varit

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

ett stöd för anhöriga
i sorg.
Tack vare våra egna
florister, jurister och
transporter kan vi
arbeta omtänksamt
över hela Göteborg.

70:Inkl. bulgur,
pasta el. quinoa,
dricka, bröd & smör.

Räksallad m. handskalade räkor | Fetasost m. tzatziki
Varmrökt lax m. hjortronsås | Kycklingsallad m. curry

Oskar Fjällman
Härlanda
Högsbo
Lundby
Majorna

031-21 79 70
031-82 20 90
031-22 16 45
031-14 97 54

Olskroken
Sävedalen/Partille
Torslanda
Västra Frölunda

031-19 46 90
031-26 55 22
031-92 02 20
031-29 06 36
ÖPPET ALLA DAGAR!
Danska vägen 110
Tel. 031-84 74 76

www.fjallmans.se
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Hjälp oss rädda liv
till sjöss.
Testamentera för
framtiden.
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som
är beroende av gåvor, donationer och testamenten
för att kunna rädda liv till sjöss. Testamenterar du
till oss bidrar du till att våra frivilliga sjöräddare kan
fortsätta rädda liv i framtiden.
Läs mer på sjoraddning.se/testamente eller
ring 031 - 761 62 00.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

www.nordengarden.se

En kväll för Världens Barn
Söndag 1/10 kl 18.00
Musikunderhållning, lotterier, kaffeservering.
Alla intäkter går oavkortat till Världens Barn

After Work/familjekväll
Måndag 9/10 kl 17.00–19.00
Poppis med Loppis. Kom och fynda!

Torsdag 16/11 kl 17.00–19.00
Färg och Form. Testa din kreativa sida!

Folkdans/folkmusik
Fredagar 19.30–22.30
Dans och träning.
Kom och pröva på – ta med inneskor!
Mer info, se www.heimdals.com

Dagträffar
Torsdag 12/10 kl 12.30–14.30
Höstbingo. Ta med vinst för 20 kr.

Torsdag 19/10 kl 12.30–14.30
Johannes Marainen berättar
om sin uppväxt i sameland

Modern dans till levande musik
Fredagar kl. 12.00–14.00
Entré 40 kr inkl. kaffe och smörgås
Arrangör: PRO Östra

Barn och ungdomsaktiviteter

KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Björkekärr församling
För mer info om församlingens
verksamheter
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Tisdag 26 september
19.00
Veckomässa med förbön,
		
Björn Nilsson
Söndag 1 oktober
10.00
Högmässa & Söndags		
klubben, Björn Nilsson
Tisdag 3 oktober
19.00
Veckomässa Taizé med förbön,
		
Ragnar Olinder
Söndag 8 oktober
10.00
Mässa för alla skostorlekar,
		
Ragnar Olinder, barnkören
		
Draget, gospelkören Inspirit,
		
Lovångsdansarna, Lovsångs		
team, Fritids m.fl.
17.00
Eftermiddagsgudstjänst
		
17 Jämt, Ragnar Olinder
Tisdag 10 oktober
19.00
Veckomässa med förbön,
		
Björn Nilsson
Söndag 15 oktober
10.00
Högmässa & Söndags		
klubben, Björn Nilsson
Tisdag 17 oktober
19.00
Veckomässa med förbön,
		
Ragnar Olinder
Söndag 22 oktober
10.00
Högmässa & Söndags		
klubben, Ragnar Olinder
17.00
Eftermiddagsgudstjänst
		
17 Jämt, Ragnar Olinder
Tisdag 24 oktober
19.00
Veckomässa med förbön,
		
Björn Nilsson

Onsdag 25 oktober
18.30
Veckomässa

Örgryte gamla kyrka
Söndag 1 oktober
11.00
”En känsla som är bra”
		
– Mässa för sammanhållning,
		
Edo Bumba, Carrefour, Stefan
		
Klint, Lisa Westberg, Leijon
Lördag 14 oktober
18.00
”Musik vid helgsmål”, Simon
		
Konkoli orgel, Andersson
Söndag 22 oktober
11.00
Gudstjänst, Jutvik, Lundgren

Örgryte nya kyrka
Torsdag 28 september
18.00
RefleX-mässa, Leijon,
		 Lindblom
Söndag 1 oktober
11.00
Högmässa, Lodolakören,
		
I:son Lundin, Hildén
Söndag 1 oktober
18.00
Orgelmassage, Erland Hildén
Torsdag 5 oktober
18.00
RefleX-mässa, Andersson,
		
Hildén
Söndag 8 oktober
11.00
Högmässa, Örgryte kyrkokör,
		
Jutvik, Hildén
Torsdag 12 oktober
18.00
RefleX-mässa, Winroth,
		 Lindblom
Söndag 15 oktober
11.00
Högmässa, Leijon, Lindblom
Torsdag 19 oktober
18.00
RefleX-mässa, Jutvik, Hildén
20–29/10 Orgelakademien

Skårs kyrka

Härlanda kyrka
Onsdag 27 september
18.30
Veckomässa
Söndag 1 oktober
11.00
Söndagsmässa, Helander,
		
Rubenson, Molin
18.00
Gitarr och Lyrik, Peter
		
Johansson, Lyrikgruppen
Onsdag 4 oktober
18.30
Veckomässa
Torsdag 5 oktober
09.00
Mässa
Lördag 7 oktober
18.00
Världens Barngala
		
– biljetter via Ticketmaster.se
Söndag 8 oktober
11.00
Söndagsmässa med
		
välkomnande av konfirmander,
		
Carlheim, Gripenby, Molin
Onsdag 11 oktober
18.30
Veckomässa
Söndag 15 oktober
11.00
Söndagsmässa, Rubenson,
		 Lindström
18.00
Sinnesrokväll: Pojken med
		
Davidsstjärnan, Michael
		 Ben-Menachem
19.30
Sinnesrogudstjänst
Onsdag 18 oktober
18.30
Veckomässa
Söndag 22 oktober
11.00
Söndagsmässa, Carlheim,
		 Helander
18.00
Internationell utblick, Carlheim,
		
Internationella gruppen

Onsdag 27 september
13.00
Gemenskapssamling
		
”Göteborgs torg, då och nu”,
		
Jonas Hernstig
Söndag 8 oktober
11.00
Dopfestival, Lönnblad,
		
Lundahl, Lindblom, Anderzén
Söndag 8 oktober
18.00
Musikgtj, Tobias Granmo violin,
		
Daniel Berg marimba,
		 Lönnblad
Onsdag 11 oktober
13.00
Gemenskapssamling ”Dag
		
Hammarskjöld – hans live och
		
verk”, Ingemar Lundström
Söndag 15 oktober
11.00
Gudstjänst, Skårs kyrkokör,
		
Andersson, Lundgren
Söndag 15 oktober
18.00
Musikgtj, Skårs kyrkokör, Sara
		
Uneback violin, Petra Hellqvist
		
cello, Lundgren
Söndag 22 oktober
11.00
Högmässa, Lönnblad, Berg
Onsdag 25 oktober
13.00
Gemenskapssamling
		
”Kvinnokraft – om drottning
		
Hedvig Eleonora”, Brittmo
		 Bernhardsson

Örgryte församlingshem
Tisdag 3 oktober
12.00
Sopplunch, höststart!
		
(sedan varje tisdag)

Onsdag 4 oktober
13.00
Gemenskapssamling ”Musik
		
och dikt i höstens toner”,
		
Claes-Göran Lundgren, Chris
		
Bruzelius

Sankt Pauli församling
Middagsbön i kyrkan
måndag–fredag 12-12.15
Onsdag 27 september
11.45
15 min lunchmusik, Mikael
		 Holmlund
13.00
Bibelsamtal inför söndagen.
		
Björn Larsson
18.30
Veckomässa, Björn Larsson
19.30
Föredragskväll ”Vad gör ditt
		
barn på nätet?” Anders
		 Orsander
Torsdag 28 september
16.30
Språkcafé
Söndag 1 oktober
11.00
Högmässa, Björn Larsson,
		 Vokalensemblen
18.00
Bön och lovsång
Onsdag 4 oktober
13.00
Bibelsamtal inför söndagen.
		
Björn Larsson
18.30
Veckomässa, Johannes
		 Sköldengen
Torsdag 5 oktober
16.30
Språkcafé
Söndag 8 oktober
11.00
Högmässa, Martin Lindh,
		 Seniorkören
13.00
Föredrag ”Jesus är Herre – är
		
det viktigt” Fredrik Sidenvall
16.30
Gudstjänst för SMÅ&stora
Onsdag 11 oktober
11.45
15 min lunchmusik, Mikael
		 Holmlund
13.00
Bibelsamtal inför söndagen
18.30
Veckomässa, Daniel Bennsten
Torsdag 12 oktober
16.30
Språkcafé
Fredag 13 oktober
10.10
Minikyrka för barn
		
i förskoleåldern
Söndag 15 oktober
11.00
Högmässa, Daniel Bennsten,
		 kyrkokören
13.00
Seminarium ”Vad är det vi tror
		
på?” Torbjörn Johansson
18.00
Evensong med kyrkokören
Onsdag 18 oktober
13.00
Bibelsamtal inför söndagen
18.30
Veckomässa, Johannes
		 Sköldengen
Torsdag 19 oktober
16.30
Språkcafé
Lördag 21 oktober
15.00
Konsert: Luther Brass
Söndag 22 oktober
11.00
Högmässa, Björn Larsson,
		
VOiCES sjunger.
18.00
Minns du sången?
		 Musikgudstjänst.
Onsdag 25 oktober
11.45
15 min lunchmusik, Mikael
		 Holmlund
13.00
Bibelsamtal inför söndagen
18.30
Veckomässa, Björn Larsson
19.30
Föredragskväll ”Kan alla fastna
		
i droger?” Håkan Fransson.

VI SÖKER PERSONLIG TRÄNARE & MASSÖR

Måndagar 17.00–18.30
Pysselverksamhet för unga, 7–13 år
För information om Klättergruppen
och övriga aktiviteter se goteborg.junis.org
För information om UNF aktiviteter (14–25 år)
se Facebooksidan UNF Göteborg och Bohuslän.

VI UTÖKAR VÅRT TEAM

Är du personlig tränare/coach, massör eller annan terapeut som vill arbeta i en
annorlunda och fräsch miljö tillsammans med oss.
Vi söker dig som vill hyra in dig hos oss, så du bör ha eget företag.
Skicka ett mail till info@westcoastelite.se så får du mer info

Vi har lokaler i olika storlekar
som passar från styrelsemöten
upp till stora samlingar.
Konferensutrustning och bredband.
Boka via hemsida el. ring 031-19 66 31
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AGNETA BANKS
BALETTSKOLA

HÖSTJACKA
FRÅN
JUNGE

Björkekärr

Stl. 38-56

1895:-

Barndans • Barnbalett
Dansmix • Dansaerobics
Klassisk balett

Fina kvaliteter • Bra priser • Alla storlekar

Barn | Tonår | Vuxna | 65+
Nybörjar- och fortsättningsgrupper
www.barndans.nu
agneta.bank@telia.com

S–XXXXXXXXL

0738-09 51 11

Lillhagsv. 50, buss 52 & 53. Tel. 51 87 40
Vard. 10–18. Lörd. 10–14. Sön. 11–15

Nu bakar vi äppeltröst!
Bemanning för ditt företag.
Vi gör vardagen enklare!
Det kan handla om att våra erfarna
och pålitliga veteraner kommer och jobbar
några timmar i veckan till heltid.
Vi kan hjälpa till med det mesta t.ex.
Lärare
Ekonomi
Bygg

Fastighetsskötsel
Trädgård
Administration

Reception
Med mera…

Ett surdegsbröd med honungsrostade
äppelbitar och timjan!
Välkommen till vår bakverkstad på
Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)
tis-fre kl 7-18, lör kl 9-14| tel 031-19 99 96

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
NR 9 • september 2017

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
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!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Få en behaglig start
på hösten. Boka en
välgörande betingad
fotvård hos Salong
Glamours Med Fotvård.
Boka gärna tid idag!

Välkommen!
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, c/o Sally Bazar.
Att. Annons, Ånäsvägen 20, 416 67 Göteborg. Du kan också lämna in den i vår låda hos Sally Bazar på Ånäsvägen 20.
OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och frankerat kuvert.
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
200:–
o Hantverkare
o Bilservice
o �������������������������������������

VAR VÄNLIG TEXTA!

Flitiga Fruars städ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rut 50% • Garantier
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Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989
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Tel: 0736-94 84 31
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BOSTADSBYTE

Finnes: Fin 3:a på 80 kvm i Johanneberg, vån 3, hiss, 2 balkonger.
Nära service och kommunikationer. Välskött fastighet. Mycket bra
privat hyresvärd. Hyra: 8700kr/
mån. Önskas: Minst en 3:a i Örgryte/ Härlanda. Gärna med balkong.
Tel. 0760 757 686

Ladda Energi i höst
& få avslappning på köpet
27/9 YinYoga/ DansYoga
En annorlunda kurs 5 ggr
11 & 25/10 Skratta – Må Bättre!
Ta med annons = rabatt
Välkommen till

(sen 1989)

Lili-Ann Kleén
Hälsopedagog/Skrattinspiratör
Lokal nära Redbergsplatsen
031-19 84 06 • halsohornan@hotmail.com
www.halsohornan.com

MARKNADSPLATSEN

annons@ohposten.se

BOSTADSBYTE

KÖPES

4 Lämnas: 2 ROK 57 kvm i Lunden, 2:a vån,
klädkammare, parkett i alla rum, söderbalkong
– mycket fin! Önskas: 2–3 ROK, 55–60 kvm,
balkong, hiss, Olle Nysteds plats.
Tel. 0701-445 040

MOTOR KÖPES

LOKAL UTHYRES
4 Ca 65 kvm uthyres i vår BRF på Kålltorpsgatan 8. Lokalen är placerad i källaren, passar
fint som kontor och lager. Här finns även
pausytor, pentry, wc med dusch och bastu.
Vid intresse eller för mer information, maila till:
brfkalltorpsgatan8@outlook.com

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


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

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

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

Salong Nicole
Sofiagatan 6
Här
finns
gott
om Pplatser!

SÄLJES

4 Enstaka exemplar av tidningen Rekordmagasinet från 1950–1958 önskas köpa.
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@
yahoo.se eller

Tel. 0730 780 336, 0760 963 722

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

KÖPES
4 Rolex köpes. Alla modeller, även Omega,
Jaeger, Patek, IWC, diamanter, guld och
Tel. 070–650 13 15
smycken.
KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till
exempel köper jag gärna klockor, snusdosor,
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotidningar, konst, frimärken, brev, vykort, gamla
kataloger, gamla idrottsprylar, gamla leksaker,
gamla böcker, gamla fotografi er och gamla
skyltar m.m. Garanterat bäst betalt för era
saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även
hela dödsbon inkl. städ. e-post: varortillsalu@
Tel 073-708 47 14
speedmail.se

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!

Troligtvis stöder du oss
redan i hjärtat.Tack.
Men vi behöver
pengar också. Tack igen.

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

Ring 031-21 77 30
Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1
26

www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
Örgryte&HärlandaPosten
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FÖRSTA
TORSDAGEN
VARJE
MÅNAD!
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PÅ!
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FÖRSTA
PREMIÄR
TORSDAGEN
VARJE
QUIZ
MÅNAD!
TRUBADUR

JUNI

01
PÅ GÅNG

annons@ohposten.se JULI

06

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!

föreningsinformation följer föredrag eller annan underhållning. Därefter blir det kaffe med
AUG
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

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

Trätorget 2 (under Jerkstrands)
4 Möten torsdagar ojämna veckor kl 10.30.
Trivselträffar, underhållning, föredrag.

Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

Isblommans Pensionärsförening
Iskällareliden 14
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
musik m.m. Program finns för avhämtning.

Tel. 031-365 60 22

Kulturhuset Kåken
Kålltorpsgatan 2
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken på onsdagar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata
svenska. Arrangörer: Röda Korset

Tel 0705-53 42 98
SPF Björkekärr
14 sept månadsmöte
Haga förr och nu Gudrun Lönnroth
16.00 Björkekärrshus
Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
Månadsmöten kl 16.00 i Björkekärrshus
4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gymmet Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden
PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 2
www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor, ojämna veckor
öppet hus och läsecirkel.
Info: Velta Jaunupe tel. 84 77 48
SPF GöteborgsVeteranerna
Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Möte med underhållning och information kl
11.00 andra torsdagen i månaden.
Dessutom boule, teater,studiebesök och
resor.
Info. SuzanneHedin tel.207022
SPF Skår
Skårsgatan 93
www.spfpension.se/skar
4 Månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i
Skårs-kyrkan (buss 50 eller 62). Efter en kort
NR 9 • september 2017
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SMAKA
PÅ!

PRO Björkekärr
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02
07

LÄS MER PÅ

FACEBOOK.COM/SODRAVAGEN

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

0707 43 46 63
HHH
4 För planeringens skull ber vi Dig om anmälan i förväg. Anmälan till föreningsmöten görs
fredagen eller måndagen före mötet kl 9-11 till
personerna nedan. Med mail går det bra när
som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40
vibeke.carlander@comhem.se
Inger Kannesten tel 83 13 29 eller mobil
0708 91 86 61 ingerkannesten@yahoo.com
Margareta von Sydow tel 0723 37 36 27
4 Om Du får förhinder meddela detta mötesdagen kl 8–8.30 till samma nummer eller
mail-adress. Entréavgiften till mötena under
våren är 40 kr.
Tag gärna med vänner!

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

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

WestCoast Elite – en anläggning
som erbjuder det lilla extra

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Iskällarelidens träffpunkt
Iskällareliden 14 A 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Kallebäcks träffpunkt
Omvägen 13 031-365 60 24
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25
Örgryte&HärlandaPosten

Ett ställe för dig som vill känna dig
speciell, prioriterad och utvecklas.
Ett Performance Center för dig
som vill ha ut lite mer av din träning.
Vi erbjuder också workshops,
inspirationsdagar, kurser, events,
företagskonferenser och mycket mer.
Se vår nya uppdaterade hemsida:
www.westcoastelite.se
27

ZOO
GÖTEBORGS ZOOLOGISKA

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

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

Vi har
massor
av reptiler
inne
i butiken!

Dvärghamstrar
fr. 129:Undulater
395:10 lit.
EVER CLEAN

149:-

/pkt

Rek. pris 219:-

Erbj. gäller Lavendel & Fast Acting t.o.m. 31 okt 2017

STÖRST I STAN PÅ REPTILER

– vi har terrarium och alla tillbehör!

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

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

www.gbgzoo.se

