du kan sitta på ett guldläge. Många är beredda att betala mycket för rätt bostad.
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
Det kan vara din. Funderar du på att sälja bjuder vi på en kostnadsfri värdering.
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.
Välkommen till vår bobutik på Redbergsplatsen!
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!

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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Se bättre.
Dag och natt.

Trött på vänta för att få
en tandläkartidtid?
AKUTTANDVÅRD
INOM
24 TIMMAR

D INOM
24TANDVÅRD
TIMMAR INOM 24H
AKUT

nte
are
atis
!

Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

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

Starkare kontraster, mer levande färger
och bättre mörkerseende.
Dina ögon är lika unika som dina fingeravtryck.
Med ZEISS i.Scription®-teknik får du glasögonglas perfekt anpassade till ditt synfel, dina
bågar och ditt ansikte. Upplev skillnaden.

ård – boka online eller ring!

RDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037

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

ng!

5037

Erbjudande

www.primartandvarden.se

Välj i.Scription som tillägg i dina nya
Zeiss-glas och få 500 kr rabatt

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

varit hos tandläkare på 1 år på en

Gäller under oktober 2019.

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE: 50% rabaTT
Vid första undersökningen mot denna vocher
Kan finansieras med ATB

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

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7.30-19 Fre 8-16

www.primartandvarden.se

träna gratis en hel vecka
Välkommen in till oss för att ta del av erbjudandet

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

MUNKEBÄCK

Sveriges bästa pizzeria
– tre år i rad!

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp
Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19

Läs mer om vad som är på gång hos oss på sidan 5!

www.tandvardsgruppen.org

Mån – Fre 10.00–22.00 • Lör – Sön 11.00–22.00 • Lunch vardagar 11.00–14.30

Ahrenbergsgatan 8, Göteborg • www.sannegården.se

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Tel: 031-25 65 85

Glayol
Salong

Kvalitet, service
och omtanke

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

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

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
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TA CYKELN. Under tiden tvätten torkar hinner du cykla till Delsjön, ta ett dopp och cykla tillbaka.
Två gånger. Hur långt hinner du cykla i väntan på tvätten? Träningen får du gjord av bara farten.
Du behöver förstås inte tvätta varje gång du tar cykeln någonstans…det går alldeles utmärkt ändå.
Illustration: stadsutveckling.goteborg.se
Tidsåtgången baseras på medeltempo med vanlig cykel.

HHH
Redaktionellt material (text/bild)
generellt 2–3 dagar innan sista
materialdag för annons.

Många göteborgare har
cykelavstånd till jobbet
Nästan varannan göteborgare som arbetar
har mindre än 30 minuters cykelavstånd
till jobbet. Andelen som faktiskt cyklar är
betydligt färre så potentialen att öka antalet
cykelresor i staden är således stor.

Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:
Aqua Dental på Redbergsvägen
13A i Olskroken • ICA Kvantum
Munkebäck • ICA Stabbetorget •
Coop Nära på Trätorget • Lejonet
& Björnen på Danska vägen •
ICA Supermarket Olskroken • Lidl
Olskroken • Kulturhuset Kåken •
Biblioteket Kåken • Coop Friggagatan • Active Wellnes • Handelsbanken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på
Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se
www.ohposten.se
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Trafikkontoret har till uppgift att uppmuntra till
ökat hållbart resande och bl a få fler att välja cykeln
som transportmedel. För att få bättre utväxling av
de cykelåtgärder gällande infrastruktur som görs
i staden utvecklar nu trafikkontoret arbetet med
kommunikationsinsatser och påverkansåtgärder.
Målet är att få fram kostnadseffektiva metoder,
i samverkan med lokala aktörer, som kan spridas
över hela Göteborg. Tanken är att medborgarna
ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i
det långsiktiga arbetet att ställa om till nya vägvanor som passar i den nära, täta storstad som Göteborg kommer att landa i inom ett par år. I vår senatse cykelundersökning framkom det att många
inte känner till sina restider med cykel till dagliga
aktiviteter och därför testar vi nu en kampanj som
uppmärksammar detta.

Så snabbt kan du cykla
till olika platser i Göteborg
Trots att en cykel kanske ser rätt tvådimensionell
ut för blotta ögat, är det ett mångsidigt transportmedel. Du kan ta dig till jobbet, få dagens träning

avklarad, åka på utflykt, hälsa på kompisar eller
bara uppleva känslan av vinden i håret en stund.
Ofta är cykeln också ett av de snabbaste sätten att
ta sig fram i en tät stad.
På en cykel kommer du vart du vill, när du vill,
utan att behöva tänka på vara sig bensinpriser eller
tidtabeller. Det är minst sagt ett smidigt sätt att ta
sig fram i en tät stad. Det vill Göteborgs stad lyfta
i en satsning tillsammans med olika fastighetsägare för att få fler att se cykeln som ett alternativ
för att ta sig från en punkt till en annan.
I ett pilotprojekt tillsammans med Älvstranden
utveckling, som är först ut, lyfter Göteborgs stad
hur fort det går att cykla till olika platser i staden
och att cykeln är ett utmärkt sätt att få in lite vardagsmotion. För cykeln är inte bara ett smidigt
sätt att förflytta sig, det är också bra för hälsan.
Bättre immunförsvar, starkare ben och ökad koncentrationsförmåga är några fördelar du kan förvänta dig om du cyklar.
Appen Cykelstaden tas också upp i satsningen.
Appen är till för att göra det enklare för dig som
cyklar i Göteborg. I appen kan du planera din
cykeltur och hitta den kortaste vägen till din destination. Appen hjälper dig att hitta bland annat
cykelparkeringar, cykelpumpar och lånecyklar.
Du kan också se eventuella vägarbeten som påver-

Örgryte&HärlandaPosten

kar cykelbanorna. Om du själv upptäcker något
fel på en cykelbana kan du anmäla det. Cykelstaden är gratis och du kan ladda ner den på App
Store eller Google Play.
Att få fler att cykla är en del i att nå målet att
Göteborg ska bli en grön och nära storstad. Fler
som cyklar skulle ge många fördelar i det stora
hela – bättre folkhälsa, tillgänglighet i staden och
kvalitet på luften såväl som mindre buller, antal bilar och utsläpp av klimatpåverkande gaser.
Hjälp oss att göra Göteborg till en grön och nära
storstad – ta cykeln ibland.
Så lång tid tar det från Virginsgatan till
4 Liseberg – 9 minuter
4 Chalmers – 22 minuter
4 Hisingsparken – 28 minuter
4 Järntorget – 16 minuter
4 Linnéplatsen – 21 minuter
4 Gamlestads torg – 9 minuter
4 Skatås – 11 minuter
4 Kviberg – 15 minuter
4 Lindholmen – 24 minuter
4 Brunnsparken – 12 minuter
Tiderna är beräknade med cykelreseplaneraren,
trafiken.nu. Vid Virginsgatan har trafikkontoret satt upp en cykelservicestation, välkomna att
testa!
ÖHP
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STORT UTBUD AV RIEKER!
VÄLKOMMEN TILL BUTIKERNA I
OLSKROKEN & FRÖLUNDA TORG.

499.Matchande väska

649.Grov lågsko med
resårsnörning

649.Damboots
med resår
- GÖTEBORG SEDAN 1897-

Allum | Avenyn | Backaplan | Biopalatset | Fredsgatan | Frölunda Torg | Kungsmässan | Olskroken JOHANSSONS.SE

Stor villa med makalös utsikt & inomhuspool
Prospect Hillgatan 4 Örgryte Prospect Hill 10 rok 350+113 kvm tomt 1.382 kvm 13.700.000 kr/bud
På toppen av Prospect Hill ligger denna välbyggda villa från 1990 om ca 463 kvm fördelat över tre våningsplan med ett separat dubbelgarage insprängt i berget.
Från huset har man en makalös utsikt över centrala Göteborg och ända ut till havet. Suterrängplanet har bra möjlighet för uthyrning eller för egen verksamhet.
Varmt välkomna att kontakta mig för privat visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@skeppsholmen.se
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se www.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

ÖHP:s skrattprofessor Anders Nielsen
fortsätter att leverera lustigheter –
skratta och må bra!
Remember in september – angående den
starka blåsten över västkusten:
– Skönt att bo i en stad när det blåser så
mycket i byarna!
– Jag är inte direkt stormförtjust!
HHH
I svampskogen:
– Finns det svamp i Oslo?
– Ja, Karl Johan!
– Jag är mästare på svamp, jag är CHAMPION!
– Jag vet att man inte skall ta några
RISKER!
HHH
Båtsäsongen är över:
– Får jag låna din båt?
– Nej, den är dessvärre upptagen!
– Då båtar det föga att fråga!
HHH
Bokmässan:
– Har du varit på Bokmässan?
– Ja, jag känner mej inbunden!
Att vara med på Mässan har sina sidor!
– Vad letar du efter?
– Jag är bokförläggare och jag har förlagt
två böcker!
HHH
Inför Friidrotts-VM i Doha: För många löpare
blir det HEAT men inte längre!
– Varför tror du att en indier vinner spjuttävlingen?
– Jo, dom har så många kast!
– Bara jag inte vinner 110 meter häck. Jag
har ju ingen trädgård!
– Varför får USA:s president inte vara med
i längdhopp vid VM i Doha?
– Då blir det risk för över-TRUMP!
Armand Duplantis var en duktig elev i
skolan! Ja, han hade inga stav-fel!
HHH
Apropå den avbrutna handbollsmatchen i
Scandinavium: Då är dom ansvariga politikerna ute på HAL IS!
HHH
Hundvitsar:
– Varför skäller din hund?
– Den är dansk, från Själland!
– Bits hunden?
– Nej, den sticks, det är nämligen en spets!
HHH
När det blåste som mest serverades det ingen mellanöl, ty det gick ut en klass-2-varning!
HHH
– Hur bäddar man en vattensäng?
– Med bad-lakan!
HHH
Häromdagen blev det rent i Göteborg. SMHI
meddelade att ”många skurar idag”!
I morgon skall jag köpa en väst, ty dom sa i
radion att det skall bli varmare i väst!
HHH
Jag gick till apoteket och frågade vilka
vitaminer som är bra för mina ögon. Expediten föreslog SE-vitaminer! Men jag föreslog
soppa med linser!

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

n
råån
FFr

87
755 kkrr

8
s
inkl. mmom
l. oms
ink

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
4

HUNDRAÅRSKALAS. Tillsammans med tidsenliga plagg, hängde på tvättlinan ballonger som visar att det var en 100-åring som firades.
Foto: Privat


Historisk tillbakablick
under 100-årsfirandet

Den 31 augusti firades det att fastigheten
Bagaregården 8:13 fyller 100 år – och det
firades rejält.
– Det blev väldigt lyckat. Folk var på
så gott humör, säger Berit Ölander från
bostadsrättsföreningens festkommitté.

böcker” och så skulle man mingla runt tills
man fick fem ja från olika personer och då fick
man bingo.
Framåt eftermiddagen dukades flera långbord med mat, en italiensk buffé, som avslutades med kaffe och kaka. Och, såklart, klirr
i glasen och ordförande Flink höll ett tacktal.
– Han tackade arkitekten och stadsplanerarna och skålade för dem som hade forslat
virket till huset och alla andra som bidragit till
husets tillblivelse. Det är ett välbyggt hut som
har hållit i 100 år. säger Berit Ölander.
Många av de glada gästerna satt ute hela
kvällen, njöt av sommarens sista suck. De
sjöng Taube, och under kvällens gång blev det
lite av en historielektion.

För 100 år sedan färdigställdes första delen av
landshövdingehuset i Bagaregården och detta
uppmärksammades genom att festkommittén
för Brf Kinnekulle ställde till med ett ordentligt 100-årskalas. För att få genuin känsla av
tidigt 1900-tal anlitades tre skådespelare från
Historieverket. De gestaltade varsin karaktär
som flyttade in i huset år 1919.
– I sina roller var de med och invigningstalade, berättade anekdoter från sin tid samt
integrerade med gästerna. Jesper Flink, som är
Brf Kinnekulles ordförande, klippte med hjälp
av en av karaktärerna det röda bandet som förklarade festen invigd, säger Berit Ölander.
Men det var inte bara de tre skådespelarna
som hade anknytningar till 1900-talets början.
Alla som var bjudna till gårdsfesten, det vill
säga alla boende i huset, fick om de ville klä ut
sig tidsenligt. Ett koncept som enligt Ölander
visade sig bli lyckat.
– Man hade tagit det väldigt allvarligt skulle
jag säga. De flesta hade någonting på sig från
den tiden. Sedan hade två personer gjort en
utställning som bestod av fotografier, texter
och ritningar på fastigheten så som den såg
ut 1919. En jättefin dokumentation som vi
ställde upp i en portuppgång. Det var väldigt
roligt att ha det samlat.
Ett 70-tal boende samlades på innergården
för att delta i ceremonin. Det anordnades lekar för barnen medan de vuxna spelade mingelbingo – en aktivitet som gick ut på att alla
skulle prata med alla.
– Man fick påståenden, till exempel ”har
balkong i lägenheten” eller ”tycker om att läsa

Ett uppdukat långbord med glada gäster
och mycket mat, fotat uppifrån en av fastighetens bakonger.
Foto: Privat

Ordförande Jesper Flink i färd med att ta
saxen för att klippa det röda bandet och
förklara festen invigd.
Foto: Privat
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– Det var lite tanken med det hela. Vi pratade om att kvinnlig rösträtt röstades igenom
och om att första världskriget var slut. Det var
en väldigt glad stämning.
Att de boende i Bagaregården 8:13 samlas
för diverse festligheter är inte helt ovanligt. Ett
par gånger per år har de städdagar – där de
hjälps åt med gräsklippning, rabatter, trappuppgångar – som avslutas med pizza och öl.
Sedan har de förstås den årliga glöggfesten
som anordnas i samband med att granen sätts
upp på gården. Men det sagt, var 100-årsjubileet ändå något lite utöver det vanliga och
något som enligt Berit Ölander visade sig bli
mycket uppskattat.
– Det blev väldigt lyckat. Folk var på så gott
humör. Vi fick jättegod respons. De som var
där trivdes verkligen och alla var nöjda. Det
känns som att det händer något när man klär
ut sig. Sedan tror jag att det är viktigt att man
uppmärksammar sådana här saker. Man får
stanna upp och tänker efter. Dels hur man
levde då, dels att vi har det väldigt bra idag.
JENNIFER LAST
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”Sannegården Munkebäck
bakar pizzor i världsklass!”
Nu har vi serverat
våra erkänt
goda pizzor,
bakade med mycket
kärlek, i fyra år
i Munkebäck

Sannegården Munkebäc
k
bakar pizzor i världsklass!

Slå dig ner på picknickfi
lten och känn
doften av nygräddat när
du öppnar kartongen till en av Sannegårdens
läckra
pizzor. Sannegården Munkebäck
har
vunnit pris för bästa pizza
tre år i rad
och här finns något för
allas smaklökar!

veta hemligheten bakom framgångskoncep
tet.
− Vi som jobbar på Munkebäcks
pizzeria
arbetar hårt för att våra kunder
ska bli nöjda.
Vi levererar snabbt och använder
oss bara av
de bästa råvarorna, säger Memet.
Memet tror också att den
goda stämningen
på Sannegården är en anledning
till att kunder
strömmar in. Alla som besöker
en prisbelönta pizzerian
Munkebäcks
pizzeria är inte ens ute efter
Sannegården fortsätter att
att äta pizza säger
levehan, ibland vill folk bara komma
rera högklassiga pizzor. I fl
in och säga
era år har
hej.
göteborgspizzerian legat i
toppen av listan på landets
Från taket hänger den
★★★★★
bästa pizzerior.
Besök pizzerian Sannegårvälanvända kebabmaskinen
den Munkebäck på Ahrens– Hemligheten bakom
från vilken Memet skär
bergsgatan 8 i Göteborg
framgången är hårt arbete,
saftigt kebabkött som han
och
prova din nya favoritpizza!
goda råvaror och kärleken
strör ut på en nybakad
Lägg en beställning på
till pizza säger Memet, ägare
pizzadeg. Kebabpizza med
sannegården.letuseat.se
till pizzerian i Munkebäck.
grönsaker är utan tvekan
eller ring och till 031-25
65 85.
Det är roligt att jobba med
storfavoriten, tätt följd av
★★★★★
goda råvaror som tar fram
Murres Special med parmade läckra smakerna
skinka och olivolja.
och få all positiv respons från
gäster.
− Här är vi alla som en stor
Memet har en lång erfarenhet
familj, med ett
som pizzabagemensamt intresse – god
gare och han menar att det
pizza, säger Memet
är något alldeles
där han står vid ugnen redo
speciellt med Sannegården.
att servera en frasig,
nygräddad
Verdi, en halvinbakad variant
Sannegården har fått sina
utnämningar från med
champinjoner, peperoni, kebabkött
Onlinepizza.se där kunderna
och
själva får sätta
lök. Förutom pizza har Sannegården
betyg på den pizzeria de tycker
flera rätbäst om. Vi vill ter på menyn
så som pastarätter, hamburgare,

sallad, grillat och mycket

mer.

■

D

Här är vi alla som en
stor familj,
med ett gemensamt intress
e – god pizza

Sannegårdens pizzeria är
restaurangen som tagit den
stereotypiska pizzarestau
Förutom pizzor i världsklass
rangen till nya höjder.
levererar Mehmet någonting
Efter att ha blivit utsedda
som är utmärkande i Sannegård
till både Göteborgs & Sveriges
ens koncept, nämligen
bästa pizzeria flera år i rad
kundbemötandet. Pizzerian
står nu Sannegården med
skulle kunna vara helt oskyltad
sex
filialer runt om i Göteborg
men den som någon gång
samt med en i Alingsås.
har besökt någon av SanneGöteborgarnas, västgötarnas
gårdens pizzerior skulle
och turisternas magar fortsätter
direkt förstå att detta är
någonting
att utöver det vanliga och
mättas.
någonting som endast den
bästa
Mehmet Ersöz som tidigare
pizzerian i Sverige kan leverera.
varit en del av orginalrest
aurangen på Eriksberg driver
Har du ännu inte testat Sveriges
nu sin egen pizzeria under
bästa pizza så har du
flagg- tur. Sannegården
skeppet Sannegården på
är nämligen bara femton
Ahrenbergsgatan i Munkebäc
minuter en kvart
k.
bort.

Kundernas favoritpizzo
r:
Istanbul, Ruccola, Capric
ciosa

Munkebäck

Bagarnas favoritpizzor:
Istanbul, Mafioso, Sanne
Special

Mån–Fre
10.00–22.00
Lör–Sön
11.00–22.00
Lunch Mån-Fre 11.00–1
4.30

Sannegården
Munkebäck
Tel: 031-25 65 85

Sveriges bästa piz
zeria
– tre år i rad!

VÄLKOMNA!

Ahrenbergsgatan 8

sannegarden.letuseat.se

Memet på Sannegårdens Pizzeria i Munkebäck

Kundernas favoritpizzor:
Istanbul, Ruccola, Capricciosa
Bagarnas favoritpizzor:
Istanbul, Figaro, Sanne Special

VILKEN BLIR DIN FAVORIT
– VÄLKOMMEN IN!
Måndag – Fredag
10.00–22.00
Lördag – Söndag
11.00–22.00
Lunch vardagar
11.00–14.30

Sannegården
Munkebäck

Tel: 031-25 65 85

Sveriges bästa pizzeria
– tre år i rad!
VÄLKOMNA!

Ahrenbergsgatan 8, Göteborg

www.sannegården.se

HISTORISKT

De varma små skorna – av ekorrpäls
Den rejäla lantgården Widkärr i Örgryte
socken ägdes under större delen av
1800-talet av släkten Quiding. Där bodde
Abraham Quiding med familj och senare
sonen Jan Peter Quiding, som av bönder
och torpare titulerades patron, alltså den
som de hade att rätta sig efter.
Släkthistorien i trakten hade sin början
genom buntmakare Lars Quiding, som
erhållit burskap (arbetstillstånd) i Göteborg 1743. Efter ett antal framgångsrika
år var han den sannolikt ledande i sitt
yrke.

mer personligt intresse just för mig.

Att övervaka trakten och se var båtar
roddes tyst in mot land i nattens mörker var
en slitsam uppgift för den i Tjuvkil boende
kustvakten Carl-Andreas Lindgren, född i
Göteborg elfte augusti 1819. Jo, jag högtidlighöll med en syster i förra månaden
200-årsdagen av hans födelse. Han kämpade
ofta ensam mot skurkarna, även om han en
gång tycks ha besegrat en smärre liga ”med
hjälp af två klene svenner allenast”.
Kustvakten Lindgren var gift med Johanna
Härström, som hade fötts i Sankta Maria församling i Ystad sjätte oktober 1818. Hur hon
hamnat här på västkusten är mig obekant.
Kom Johanna Härström hit för Lindgrens
skull, eller lärde hon känna honom efter att
redan ha blivit västkustbo? Hennes släkt blev
kvar nere på sydkusten. Ur min egen synvinkel sett var hon min farmors farmor.

B

untmakare var dåtidens ord för
körsnär. Han sydde alltså mössor,
jackor, kappor och annat av päls. Även
kragar och manschetter att fästa på jackor och
klänningar. Benämningen buntmakare kom
av det nederländska ordet bont, som betyder
päls. Ordet ses i Holland i åtskilliga sammansättningar, till exempel bontjas som betyder
pälsjacka.
Från en borgmästardotter, Anna Lenberg,
köpte Lars Quiding efter elva års verksamhet i
Göteborg en av Örgrytes östligaste gårdar vid
gränsen åt Partille, nämligen ”Frändtorp” år
1754. Han förbättrade gården och dess marker under åren. I synnerhet skogen, där han
lät ta bort sämre arter av träd och planterade
främst hassel.

Deras i ordningen andra av tre barn, Johan
Oscar Lindgren, föddes första augusti 1849 i
Lycke socken. Inför hans 90-årsdag år 1939
hade Göteborgs-Posten en ovanligt stor
artikel, eller snarare djupgående intervju med
honom. Han hade varit med och betalat in
pengar till sin pension redan då pensionsreformen startat men på äldre dar inte fått ett
öre förrän 1934, då han var över 85.
Som före detta grovsmed och hovslagare
vid Göta artilleriregemente uttalar han i
intervjun: ”Jag läste för en tid sedan i bladet
att folkpensionsfonderna äro uppe i många
hundra miljoner, och att man inte vet vad
man skall göra av alla pengarna. Och så kommer dom och ger mig sex kronor om året...
Är det rättvist?”
Göteborgs-Posten, som beskrivit hans
meriter och specifika händelser i livet, avslutar
artikeln med orden: ”Lindgren bör skriva
till kungen och fråga vad som är meningen.
Lindgren är värd sin vikt i guld, och det
tycker nog kungen också...”

Ovänskap med avundsjuka grannar, samt
problem med tjuvar i trakten, gjorde att han
sålde Fräntorp och i några år nöjde sig med
att bo i sitt goda hus inom Vallgraven i Göteborg, där han förstås hade en rejäl körsnärsateljé med anställda. Relativt snart var han åter
hemmansägare i Örgryte, då han 1772 köpte
det inte lika östligt liggande Widkärr.
Quiding hade tjänat mycket på sina pälsar,
mössor och kragar. När han då plötsligt även
gjorde stövlar av päls, anmälde skomakarna
honom för intrång i deras yrke. Men buntmakaren uppvisade ett otvetydigt tillstånd att
tillverka vilka plagg som helst av päls, ”äfven
fotbeklädhnader”.
Stövlar av päls har vi lätt att föreställa oss.
Den hos societeten populäre mäster Quiding
och hans gesäller och lärlingar gjorde också
vackra omtyckta skor och stövletter för kvinnor och barn.
I välbyggda hus inom Vallgraven var det
stengolv. Dessa var på vintrarna kalla. Såväl
damer med reumatiskt värkade fötter som
unga kvinnor och barn hade då gärna varma
mjuka skor, som förutom lagom lädersulor
var gjorda av eller klädda med päls.
En tid, särskilt kring 1780 var ekorrpäls
särskilt populär. Då ekorren i visor och sagor
fått ett rykte nästan bättre än den förtjänar,
och är ett av de sötaste och flitigaste djur
vi ser i naturen, ter det sig grymt för oss att
använda ekorrpäls, även om en enda ekorre
gav en större skinnbit än man spontant skulle
föreställa sig.
Förutom egna ekorrfällor på sitt Vidkärr
och mot betalning rätt att ha fällor även på
granngårdar, fick Quiding ekorrskinn från två
norskfödda bröder Berghe, som inte är noterade boende i Örgryte socken utan kan ha
funnits i Sävedalen, inom Partille. Möjligen
hade de någonstans i skogen en koja, som
inte var tillräcklig för stadsarkitekt Carlberg
och hans lantmätare att fästa avseende vid,
då dessa i någon mån dokumenterade även
grannsocknar.
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VIDKÄRRS VILLEBRÅD. Ekorren levde farligt på Vidkärr. Den fick se upp för fällor som
körsnären placerat ut lite varstans. Förutom att den yviga svansen var en omtyckt dekoration på jackor och mössor, blev ekorrpäls också till skor för kvinnor och barn.

Hade skomakarna klandrat buntmakarens
rätt att tillverka pälsstövlar, så kan deras syn
på hans tillverkning av skor av ekorrpäls väl
också ha varit bitter. Men ett givet tillstånd
kan inte alltid förvrängas till dess raka motsats, ens av den mest slipade jurist.
Även skomakarna själva kom att använda
en del ekorrskinn i någon generations tid.
Körsnär Lars Quiding, vars namn syftade
på orten Kvidinge i Skåne, var alltid mycket
medveten om sina rättigheter. Körsnärer i
Göteborg hade hållit samman i ett gille sedan
1674 med sin skråordning kallad Der Korsner
Insigel i Gotenborg (och sitt emblem visande
en sköld, hållen av två heraldiska bockar, samt
visande två stycken pälsskinn sammansydda
till ett – med två nedhängande svansar, och
ovanför detta en fågel med kvist i näbben).
Men körsnärer i Malmö hade haft sitt skrå
redan 1429. Under detta lydde de verksamma
i Kvidinge och på andra skånska orter.

Ett senare sigill, år 1816, för vad som då
hette Körsnärs-Embetets Sigill i Götheborg,
visar två lätt igenkända djur. Djuret till vänster på emblemet är passande nog en ekorre.
Och till höger det västgötska lejonet ovanför
tre strömmar, där somliga tolkat in Göta älv,
Nordre älv och Älvsborgsfjorden.
Det förekom en oregelbunden import av
mård- och rävskinn med högklassig päls från
England. Lars Quiding var på sin tid en av
importörerna. Skinnen fördes i regel med
skutor från hamnstaden Grimsby till stapelstaden Marstrand, varifrån svenska mindre
båtar fraktade vidare till ”Tjufkihl” (inom
Lycke socken och knappa 16 kilometer väster
om Kungälv).
Kring 1830-1850 förekom också smuggelgods av olika art. Och i den nämnda kustbyn
Tjuvkil förekom tjuvaktighet. Därmed har vi
lämnat körsnärerer och skomakare bakom oss
och är inne på en annan liten historia, av lite
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I den nämnde smeden Johan Oscar Lindgrens familj föddes år 1882 det femte barnet;
som var flickan Rut Constantia. Alltså min
farmor. Hon kom förstås att med tiden gifta
sig med en smed, Gustaf, som börjat i artilleriets smedja 1902. Sysslan noterades här
och var som ”smed på Kviberg”. Då där fanns
många hästar, mer som dragdjur än som ridhästar, låg det i hans syssla att också tillverka
hästskor och vara hovslagare.
Då jag själv ryckte in på Kviberg, för
värnplikten 1974-75, var det ingalunda som
smed. Jag utbildades till radiotelegrafist men
givetvis i lika hög grad för soldatlivet med
k-pisten remmad på ryggen.
Där på Kviberg var då inte längre artilleri,
utan det var Kungliga Göta Luftvärnsregemente, Lv 6, som hade flyttats dit ifrån
Högsbo. Nästa flytt blev 1994. Landshövding
Kjell A. Mattsson och kommunstyrelsens ordförande Johnny Magnusson var på plats den
sista juni 1994, då militären för sista gången
halade fanan på Kviberg.
Luftvärnsregementet Lv6 flyttade ner till
Halmstad. Året därpå köptes Kvibergs mark
och kasernfastigheter in av Göteborgs stad för
44 miljoner kronor.
HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus
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Vi utför alla byggarbeten!
Byggrådgivning och design.
T.ex. byte av kök, fönster, badrum,
tak, fasad, om- och tillbyggnader, altan m.m.

Kanelbullens dag
Fredag 4 oktober

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
Reservation för ev. tryckfel.

www.bjorkekarrsbygg.se

Passa på och avnjut här eller köp och ta hem!
Välkomna in i Olskrokens bakverkstad på
Kobbarnas Väg 4 (mittemot systembolaget).
tis-fre kl. 7-18, lör kl. 9-14
tel 031-19 99 96

din träning,
vår styrka!
Bonuspaket på köpet
GYMKORT FR.

369:-

INGEN
STID!
BINDNING

/ MÅN

när du tecknar valfritt obundet AG

VÄRDE
2000 KR

GÄLLER SÅ
LÅNGT LAGRET
RÄCKER

Gymbag
Vattenflaska
InBody/Tanita-vägning
3 st månadskort att ge bort
Gäller ej befintliga medlemmar. Startavgift på 249 kr
tillkommer samt 100 kr för medlemskort om sådant saknas.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

NW ÖRGRYTE Töpelsgatan 7, 010-155 52 62 NW GÖTEBORG LUNDEN Sankt Pauligatan 9, 010-155 52 87 NW GÖTEBORG OLSKROKEN Redbergsvägen 2, 010-155 52 58
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Klipper, trimmar och badar alla raser. Även katter.
Specialist på alla schnauzervarianter

JUST NU:

20%

raBaTT
till alla
nya kunder
på valfri
behandling!
Erbjudandet gäller t.o.m. 24 oktober 2019

Björks Klipp&Trim
Solrosgatan 3, Göteborg | Tel. 076-215 79 89

GÖ KO
R MI
DI
G NO
HÖ CH
ST
FI
N!

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

Dags att ta sig ton för Världens barn
Det är dags för den sjunde upplagan
av Världens barn-gala i Härlanda
kyrka. I år är de fler involverade än
någonsin.
– Det är en fantastisk integration
att vi möts och står på den här scenen samtidigt och det är en viktig
händelse i vårt musikaliska spelår,
säger körledaren Birgitta Mannerström-Molin.
Den årliga galan i Härlanda kyrka, där
alla intäkter går oavkortat till Världens
barn, har blivit en minst sagt uppskattad
tradition. Fjolårets upplaga innebar ett
rekordår och över 80 000 kronor samlades in. Och mer ska det bli.
– Den stora förhoppningen är att vi
kommer upp i samma höga nivåer. Det
fick verkligen en skjuts uppåt förra året
och vi hoppas att det håller i sig, säger
Birgitta.

VÄRLDENS BARN. Bild från förra årets gala, då evenemanget slog insamlingsFoto: Erik Gyll
rekord med över 80 000 kronor till Världens barn. 

I år kliver en helt nystartad kör upp på
scenen tillsammans med de andra, Härlanda Discantus, vilket innebär att fler
röster än någonsin tidigare tar ton för
alla världens barn. Totalt är de över 150
körsångare mellan 6 och 25 år i Härlanda Församling.
– Det är ett sätt att samlas kring den
musikaliska kraften och det ger ett stort
värde att få uttrycka sig via musiken.
Många barn har vuxit upp med körsången i församlingen och fått med sig de
här starka upplevelserna, men det kommer alltid nya barn och nya unga. Det är
otroligt roligt.

Eric gör det här för oss och för Världens
barn. Alla ställer upp helt ideellt och alla
intäkter går oavkortat till Världens Barn.
I år kommer vi ha lite musikaltema med
anledning av artisterna. Det blir en helkväll i Härlanda kyrka och en oförglömlig musikalisk upplevelse.
Enligt Birgitta Mannerström-Molin är
konsertkvällen för Världens barn något
som har kommit att betyda mycket för
många.
– Det är alltid oerhört angeläget och
aktuellt. Det kan aldrig kännas dammigt och förlegat. Vi vet att alla har olika
ekonomiska förutsättningar, men många
känner att man vill bidra och att man vill
vara med och hjälpa till. Jag kan inte se
något vi kan göra något som är mer värdefullt.

De medverkande artisterna i år är
Hans Josefsson och Frida Engström från
Göteborgsoperan och de är även värdpar
för galan. Liksom tidigare år är det under ledning av kapellmästare Curt-Eric
Holmquist.
– Hans och Frida har båda ett starkt socialt patos och det är fantastiskt att Curt-

Birgittas och körernas ingång är att
låta barn sjunga för barn. Enligt henne
är det länkar som är lätta att koppla samman. Samtidigt är det svårt att inte bli
berörd.
– Våra barn sjunger för de barn som
inte har samma förutsättningar. Barnen
är ju vår framtid, det är de som ska ta

över. Det känns väldigt lättmotiverat. Sedan har barn den kraften att det går hela
vägen in i hjärtat.
Dessutom tror hon att körsången kan
komma att spela en viktig roll i ungas liv.
– Jag brinner verkligen för att sjunga
med barn och unga. Det måste börja i
det lilla. Vi behöver hjälp med att visa
respekt och ha tolerans och de bitarna
får man i körsången. Det är laganda
och samarbete. Samtidigt tror jag att
det betyder mycket att få känna att det
är viktigt och att vi gör skillnad. Många
känner nog en längtan efter en större
mening i livet och det finns möjligheter
att fylla det tomrummet.
Konserten äger rum i Härlanda kyrka
den 5 oktober med start klockan 18.
Dessförinnan, redan klockan 15, anordnas marknad och café med fokus på hållbarhet och återbruk.
– Det är jättestort engagemang och
uppslutning kring det också. Här gör
man skillnad om man så bara köper en
påse bröd.
JENNIFER LAST

7 000-8 000 personer anmäls försvunna varje år
200-300 försvunna kräver sökinsats
Hyresgästföreningen Östra Göteborg
inbjuder alla medlemmar till

HÖSTMÖTE
Onsdag 23 oktober kl. 19.00
Det blir mingel, förtäring och
underhållning från klockan 18.00.
Plats: lH Kastanjens lokal
på Olskroksgatan 7.
För att komma till Olskroksgatan 7 ta
spårvagn 1, 3, 6, 8 eller buss 17 till
Olskrokstorget. Buss 60 och 62 till
Redbergsplatsen och en stärkande
promenad nedför backen.
Vi kommer bland annat att presentera
ett förslag till budget och verksamhetsplan
för nästkommande år, samt företa
eventuella fyllnadsval av husombud
och revisorer. Från Regionen kommer
någon att informerar om senaste nytt.

Varmt välkomna!
styrelsen för
Hyresgästföreningen Östra Göteborg
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”Bästa mattaffären!”

20-30 hittas inte

VI GER INTE UPP!
Stöd Missing People Sweden
genom att swisha din gåva till

123-691 95 00
100% naturmaterial
– dekorativa mattor för
privat och offentlig miljö

TACK FÖR ATT DU ÄR
MED OCH RÄDDAR LIV!

Reparation och tvätt av
mattor – även röllakan

Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vard. 11-18 • Lörd. 10-14
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
Örgryte&HärlandaPosten

www.missingpeople.se
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NYHET

STREET VITRIN

8.995:(213:-/mån*)

SVENSKAHEM.SE

NYHET

BISQUIT MATBORD
FR.

5.845:-

(ord.pris fr. 6.495:-)
(152:-/mån*)

NYHET

BOTO MATSTOL

1.695:-

(ord.pris 1.995:-)

NOGA UTVALT

Kvalitet och design när den är som bäst.
Välkommen in för att se mer och alla fina erbjudanden just nu!
EX-100 BYGGBAR SOFFA
FR.

8.955:-/modul

(212:-/mån*)
(ord.pris fr. 9.950:-)

BISTRO SOFFBORD

(463:-/mån*)
(ord.pris 27.975:-)

2.990:-

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
Danska vägen 96 416 59 Göteborg

21.990:-

BISTRO SIDOBORD

4.950:-/ FR. 2.950:(135:-/mån*)

FR.

ADRESS

PILLO FÅTÖLJ INKL. PALL

ÖPPETTIDER

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

TELEFON

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36 442 40 Kungälv

031-51 95 50

TELEFON

0303-24 54 90

Gäller t o m 7/10 2019 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 000 kr
betalar du 486 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period (lägsta är 300 kr/mån).
495 kr och aviavgift 30 kr/månad är inräknade i månadsbeloppet. Eff ektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (september 2018). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.
NR 9 • septemberUppläggningsavgift
2019
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STIKKAN PÅ SPÅRET

En sju mil naturskön vandring
På Svenska Turistföreningens hemsida
(svenskaturistforeningen.se) kan man
bland annat läsa om att vandringstrenden är allt starkare och håller i sig. Suget
efter kombinationen av äventyr, lugn och
tystnad i naturen är stark.

natur i olika svårighetsgrader. Utmed de olika
etapperna finns det enklare lägerplatser och
vindskydd.
Du kan enkelt välja att ta en eller flera etapper. De är olika långa och har olika ”svårighetsgrader”. Etapperna är enligt nedan:
4 Etapp 1: Kungsportsplatsen till Skatås Motionscentral – 6 km/Lätt vandring
4 Etapp 2: Skatås/Kåsjön – 10 km/medelsvår
4 Etapp 3: Kåsjön/Jonsered – 8 km/medelsvår
4 Etapp 4: Jonsered/Lerum – 10 km/utmanande
4 Etapp 5: Lerum/Floda – 8 km/ lätt
4 Etapp 6: Floda/Tollered – 6 km/mycket
lätt
4 Etapp 7: Tollered/Norsesund - 9 km/medel
4 Etapp 8: Norsesund/Västra Bodarna – 5
km/lätt
4 Etapp 9: Västra Bodarna/Alingsås – 10
km/lätt

V

i lever i en tid då allt fler uppskattar
en hälsosam livsstil och vill ägna sin
semester åt äventyr, men också vill ta
en paus ifrån vardagens brus för att hitta lugnet och tystnaden och fylla på med ny energi,
säger Magnus Ling, generalsekreterare på STF
På frågan – vilka aktiviteter ägnar du dig
helst åt när du reser i Sverige under en aktiv
semester? Här svarade hela 45 procent, att besöka lokala sevärdheter.
Magnus Ling igen:
– Vandring börjar bli en livsstil. Vi ser ett
breddat intresse för våra guidade turer och
kurser, som numera fylls av ungdomar, barnfamiljer och människor som inte alltid är
uppväxta i ett par vandringskängor. STF vill
se till att ännu fler upptäcker glädjen i vandring, oavsett om den sker runt städerna eller
på Kungsleden.
– Den största anledningen till att svenskarna
vandrar är för att komma ut i naturen. Att få
uppleva tystnad och lugn och känna sig friskare och sundare är också starka drivkrafter.
Tjänstemän i privat sektor i åldern 30–49 år
som bor i storstäder längtar framför allt efter
tystnaden och lugnet. Bland egenföretagare
i åldern femtiplus är det istället främst att få

Gotaleden.

Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com

känna sig friskare och sundare som lockar med
vandring, säger han.
På frågan ”Var har du vandrat de tre senaste
åren?” svarar hela 70 procent, i närheten av
mitt hem.
Och då är det bara att gratulera oss som bor
i StorGöteborg. Sedan några månader tillbaka
har vi fått en ny härlig vandringsled i vårt närområde. I mitten av juni invigdes Gotaleden,
en vandringsled som består av nio etapper och

bjuder på totalt sju mil av naturskön och omväxlande vandring.
Leden sträcker sig från Kungsportsplatsen i
Göteborg till Lilla Torget i Alingsås. Den är
dubbelriktad och du kan lätt nå de olika etapperna från pendeltågsstationer längs sträckan.
Gotaleden är en njutbar led där man kan
fika, äta och bo bekvämt på flera ställen samt
uppleveva sevärdheter. Leden passerar några
mindre orter men går framför allt i skog och

För att känna på och testa Gotaleden, och
en av sträckorna, så tog min vän Lars-Erik Säll
och jag beslut om att pröva den mest utmanande av etapperna. Den mellan Jonsered och
Lerum. Det var stundtals en riktig tuff uppgift
att ta sig uppför och nedför Goråsberget. Men
vi fick denna soldränkta tisdag många fina
upplevelser längs vandringen och på köpet fin
utsikt över sjön Aspen som låg spegelblank.
Men innan dess passerade vi Jonsereds trädgårdar som invigdes 2014 och är en fri tolk-

Stabbetorget!
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Vä
Stabbetorget 2, Göteborg • Tel. 031 199 991 el. 076 304 99 91
Öppettider: Måndagar 10-17 • Tis–Fre 10-18 • Lördagar 10-14

MÅNGA NYA VÄXTER
I BUTIKEN!
cYKLAMEN 30:-

Vi tar emot beställningar åt
företag, bröllop och begravningar
Medlem av EuroFlorist

HELGBUKETT 79:-

HÖSTGLÖD 30:-
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Aspenäs herrgård vackert belägen några
kilometer innan etappmålet i Lerum.

Foto: Stig Andersson

ning av den 1800-talsträdgård som tidigare
låg på platsen. Strax därefter passerade vi den
pampiga Jonsereds herrgård (jonseredsherrgard.gu.se) som är ett intellektuellt centrum
och en mötesplats där Göteborgs universitet
bjuder in till diskussion i angelägna frågor.
Efter herrgården och backen ner passerar du
Humlebadet. Sedan går du längs grusvägen
jämte Aspen. Här får du hämta andan innan
det bär uppför Goråsberget. Det gäller att sätta
fötterna rätt för stundtals är det en tuff utmaning att komma upp. Ett bra tips är att ta med

Märkningen i skogen för Gotaleden (mörkblått band) och Bohusleden (brandgult) där
de går parallellt.
Foto: Stig Andersson

stavarna. Vi båda hade god hjälp av dem längs
vandringen, inte minst i terrängen.
Märkningen av leden är mycket bra. I stadsmiljön är det en blå plåtskylt och i skogen ett
mörkblått band. På vissa ställen är det glest
markerat och då är det bara att följa stigen eller vägen.
Det finns också hjälpmedel längs leden i
form av spångar över några bäckar och längs
vägen finns det också ett par trappor för att
underlätta att komma upp eller ned om man
går motsatta hållet. Är det blött - se upp med
halkan på stenhällarna.

Extra glasögon på köpet!
Vid köp av progressiva glasögon bjuder vi på ett extra
par läs, avstånds- eller solglasögon i dina styrkor samt
kostnadsfri synundersökning! Välkommen in i butiken för
mer information eller besök www.optikkallaren.se
T.o.m. 2019-11-16

SPARA

1990:-

Efter cirka 30 minuters vandring skiljer sig
Gotaleden från Bohusleden (brandgul markering) och efter ytterligare någon halvtimme
(då du vandrat ca 4,5 km) är du nere i bebodda
trakter och passerar ett villaområde innan du
viker av till höger och går längs strandkanten
med Aspenäs herrgård på vänster hand. Varför
inte ett besök på herrgården för en god lunch
och/eller en kopp kaffe. De bjuder dessutom
på en fantastisk utsikt …
Nu är det bara några kilometer till etappmålet, men innan dess passerar du det välbesökta
badet i Lerum – Aludden. Denna tisdag var
det tomt, men det kan ju bero på temperaturen och det stundtals stormiga vädret.
Hoppas du blivit lite inspirerad att ta en
eller flera etapper på den nya Gotaleden. Du
kommer inte att ångra vandringen utan får
säkert både nya upptäckter och fina intryck
längs leden.

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

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon, värde 395 kr

Utförs av leg. optiker och gäller vid köp av glasögon t.o.m. 2019-11-16
Synundersökning bokar du enkelt på: www.optikkallaren.se

Världens enklaste avbetalning
Kostnaden delat på 10 månader
● Ingen uppläggningsavgift
● Ingen aviavgift

Välkommen till Olivia Hemomsorg

● Ingen ränta
● Inga överraskningar

Effektiv ränta vid 10.000 kr är 0%
vid 10 månaders avbetalning.

Vi erbjuder dig hemomsorg i form av hemtjänst, avlösning,
ledsagning, personlig assistans och stöd som utgår från ditt hem.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Varma hälsningar
”Vi är godkända
att utföra hemtjänst
i Göteborgs stad”
Emma Karlsson,
Regionchef

Vi tillsammans.

Malin Grönesjö,
Teamchef

För mer information:
Telefon: 031-14 43 03 | E-mail: hemomsorg-goteborg@olivia.se

Göteborg Redbergsvägen 17

Tel: 031-19 84 70

Göteborg Backavägen 2

Tel: 031-23 98 88

Göteborg Kyrkbytorget

Tel: 031-23 86 30

Göteborg Stigbergsliden 22

Tel: 031-780 60 18

Lerum Brobacken 3 Allén 4

Tel: 0302-138 83

Mölnlycke Allén 4

Tel: 031-50 88 95

Kållered Eken Center

Tel: 031-795 22 30

Kungsbacka Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80

2014 gick Optikkällaren och
Glasögonmagasinet samman.
Nu är vi 21 butiker från Luleå i norr
till Malmö i söder. Välkommen in!

För öppettider gå till:
www.optikkallaren.se

www.oliviahemtjanst.se
NR 9 • september 2019
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Madeleine sätter färg
Det var länge sedan Madeleine Lager sade till sig själv att
om hon någon gång skulle äga en blomsterbutik så skulle
det vara Freja blommor på Redbergsvägen. Sagt och gjort.
Nu driver hon butiken tillsammans med sin man Ulf Lager.

De har precis påbörjat det sjätte året innanför butikens väggar.
Freja blommor var tidigare ansluten till Interflora, men för två år
sedan bestämde sig paret att helt och hållet testa sina egna vingar
och beslutade sig för att dra sig ur kedjan.
– Det är klart att det var lite tufft i början, men det känns väldigt bra. Vi erbjuder ju precis samma tjänster som innan, men vi
har möjligheten att kunna välja lite mer själva, säger Madeleine.
Det var många år sedan Madeleine flyttade till Göteborg och
ända sedan dess har hon känt att när dagen var kommen för henne
att äga en blomsterbutik, då var det Freja blommor hon ville ha.
Tiden kom och Madeleine fick sin önskan uppfylld. Men att äga
en butik är inte alltid en dans på rosor. Det gäller att ha koll och
hänga med i de hastiga svängarna som cybervärlden orsakar.
– Det finns ett så stort socialt nätverk och det räcker med att någon har sett en bild på en växt i någon situation så är det plötsligt
den som gäller. Allt går så snabbt på internet. Man kan nog inte
riktigt förstå hur gigantiskt det är.
Till följd av internets snabba utveckling och tillgänglighet kan
kunderna bygga på sin kunskapsbank innan de handlar sina växter. Oftast har de blivit intresserade av en viss produkt och vet
redan innan de kliver in i butiken vad de är ute efter
– Kunderna är väldigt medvetna och pålästa om vad de vill ha.
Vi måste finnas där för kunderna och hänga på så gott vi kan.
Vissa gånger kan vi förutse vad som blir nästa trend, andra gånger
kan vi inte det.
Just nu är det framför allt gröna växter och torkade blommor
som är hett på marknaden och som toppar försäljningen. Förutom

det, tycker Madeleine att det är trevligt att följa säsongerna vilket
blir påtagligt nu när sommaren övergår till höst – och kunderna
följer efter.
– De flesta växterna finns mer eller mindre hela året, men det är
ändå en viss skillnad på sommar och höst och växter man vill ha
inne eller ute. Sedan handlar det så klart om vilken prislapp man
är villig att betala.
Blomsterförmedling och blomsterfackhandeln fungerar nämligen lite annorlunda. I många andra fall går priserna ner när efterfrågan går upp och produktionen ökar eller är i säsong. De spelreglerna gäller inte riktigt när det kommer till växter och blommor.
– Allting går ju på auktion. Priserna ökar i takt med efterfrågan.
Det handlar om odlarna och vad de klarar av, samt hur många
odlare det finns av en specifik produkt. Rätt vad det är så är det
slut. Som kund kanske man inte tänker på det (hela meningen
tas bort).
Samtidigt är blommor och växter en färskvara. Balansen mellan att kunna erbjuda så mycket som möjligt i butiken men också
hålla nere svinnet är inte alltid lätt.
– Svinn får man räkna med i kalkylerna. Vi har lite olika inköpsmöjligheter och det gäller att hålla koll på vad som säljs. Jag tycker
ändå att kunderna skall ha en stor valmöjlighet i butiken, men sedan kan vi självklart specialbeställa om det är något som inte finns.
Madeleine ser Freja blommor som ett bra komplement till det
redan välmående torget. Hon menar också att de lokala butikerna
fyller en viktig funktion som det gäller att värna om.
– Vi är övertygade om att de flesta tycker att det är väldigt trevligt att ha en blomsterbutik att gå till. Vi har legat här i över 25 år
och kunderna hittar till oss. Vi säljer blommor och växter som vi
står för och är vi måna om kunderna som kommer in i butiken.
De är det viktigaste vi har.
JENNIFER LAST

HALVA
PRISET
PÅ KOMPLETTA
GLASÖGON VID KÖP
AV TVÅ STYCKEN
(Gäller billigaste paret och går ej att
kombinera med andra erbjudanden)

1 000:- RABATT
på vårt bästa
progressiva glas
Varliux X/Xclusive
från Essilor

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45
Gäller under en begränsad tidsperiod vid köp av kompletta
glasögon. Kan ej kombineras med andra rabatter. Gäller ej
bågar från Lindberg & Silhouette. Avikelser kan förekomma.
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på tillvaron

Drömskt och suggestivt med systrarna
Antigone och Ismene i centrum

Vi på

Ol
krokes-n

Premiär 27 september Studion
Av SOFOKLES Nyöversättning ANNE CARSON Svensk översättning & regi KRISTINA HAGSTRÖM-STÅHL

Biljetter 031 708 71 00
Madeleina Lager på Freja Blommor i butiken på Redbergsvägen.

www.stadsteatern.goteborg.se

Nära dig genom hela livet.
PÅ DIN VÅRDCENTRAL får du trygg kontakt genom

hela livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt
dåligt är det oss du först kontaktar.

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

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

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

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

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

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv
var du vill lista dig på narhalsan.se.
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Din egen vårdcentral

NR 9 • september 2019
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Besök en Farligt avfall-bil i höst
Samla ihop småelektronik, lampor,
färg, kemikalier och annat farligt avfall
hemma. Och glöm inte de blinkade vykorten, skorna och annat som innehåller
elektronik.
Sedan början av september kan du
lämna ditt farliga avfall till Farligt avfallbilarna. Tid och plats för hela Göteborg
hittar du på goteborg.se/farligtavfallbilen.

Här har du tiderna
4 Här har du schemat för Farligt avfall-bilen för resten av hösten i Örgryte och Härlanda:

TORSDAG 26 SEPTEMBER
17.00–17.45 Olbergsg. / Wingårdsg., Tempo
18.00–18.45 Smörg. 38

ONSDAG 2 OKTOBER
17.00–17.45 Solrosg., vändzon
18.00–18.45 Kyrkåsg. 16, vändzon
19.00–19.45 Spelmansplatsen, Spelmansg.

ONSDAG 9 OKTOBER
17.00–17.45 Fräntorpsg. 8, ÅVS
18.00–18.45 Hagforsg. 6, vändzon
19.00–19.45 Kaggeledstorget
TORSDAG 10 OKTOBER

Farligt avfall-bilarna ska underlätta för göteborgare utan bil att lämna farligt avfall.
– Att farligt avfall inte hamnar i de vanliga
soporna är jätteviktigt då det innehåller skadliga ämnen som måste tas omhand på rätt sätt.
Farligt avfall-bilarna gör det enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen, säger Åsa Tärnström på Kretslopp och
vatten, Göteborg Stad.
Förra året lämnade cirka 6 200 personer in
färg, kemikalier, lampor, batterier, småelektronik och annat farligt avfall till bilarna som kör
runt i stan vår och höst. Mer än hälften av avfallet som kommer in är elavfall.
– Nationella siffror visar att vikten på insamlat elavfall går ner, men att antalet produkter ökar. Idag finns det elektronik i många fler
produkter, som till exempel leksaker, kläder
och andra prylar. Dessa ska också lämnas in
som farligt avfall de när de slängs, säger Åsa
Tärnström.
Under 2018 lämnade göteborgarna in 37
ton farligt avfall till Farligt avfall-bilarna.

17.00–17.45 Schéeleg. 6, bokbusszon
18.00–18.45 Valåsg. 40, butik
19.00–19.45 Hogenskildsg. / Ulfsparreg.

17.00–17.45 Bagaregårdsg. / Landerig., ÅVS
18.00–18.45 Olskrokstorget, Lilla Hökeg.,
vändzon
19.00–19.45 Schéeleg. 6, bokbusszon

ONSDAG 16 OKTOBER
17.00–17.45 Moräng. 11, ÅVS
18.00–18.45 Stabbetorget, Stabbeg. 1,
ÅVS
19.00–19.45 Trätorget, Coop
TISDAG 22 OKTOBER
17.00–17.45 Prästgårdsg. / Danska vägen,
ÅVS
18.00–18.45 Bögatan / Anders Zornsg.,
ÅVS
19.00–19.45 Bogärdesg. / Råstensg.
TORSDAG 24 OKTOBER
17.00–17.45 Mejerig., Ostkupan, ÅVS
18.00–18.45 Snöskateg. 2, Skårsskolan
19.00–19.45 Sankt Sigfrids plan 5, SEB


Farligt avfall-bilarna har börjat rulla och i slutat av septembr och i oktober anländer en till
Foto: Christer Ehrling
adress nära dig.

Information från Göteborg Stad.

ÖHP

VI HJUL SPÅR

...att det blir vinter även i år!

ÅVS = Återvinningsstation

Höstjackor
till dam & herr
1.795:-

-Kom in till oss så siar vi om vilka
vinterdäck du ska ha.

Dam i strl. 38-50

Herr i strl. 52-70

VÄLKOMNA!

1.695:-

Fina kvaliteter • Bra priser • Alla storlekar

Däckteam Göteborg/
Jojjens Däckservice AB
Artillerigatan 29 • 031-253496
måndag- torsdag 7-17 • fredag 7-17
info@jojjens.se • www.jojjens.se

S–XXXXXXXXL
vet vilka däck du behöver
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Passa på att trä om
dina pärlhalsband!

20% RABATT
på omträdning

Erbj. gäller t.o.m 26 okt. 2019

WRANGES JUVELERARE
Redbergsvägen 18
Tel. 031 25 00 80

BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING
Akademibokhandeln
Apoteket
Beauty by Reale
Cumpane
Cykelkungen
Electromobil
Evanette

Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk
Fjällmans Begravning

Nu gör vi även
sushi-tårtor!

Folktandvården
Freja Blommor
Hjälpredan Rehabbutik

Beställ minst 1 dag i förväg.

ICA Supermarket

Fr. 700:- (10-12 p.)

Vi har allt från
stressbollar till rullstolar!

JUST NU 10% RABATT
HJÄLPREDAN
Hjälpmedelsbutik
Olskrokstorget 14
031-26 68 10
www.hjalpredan.se

Kias Servering
Knit & Purl
Lekextra

– få maten till dörren.

Hösten nya gardiner är här!
Har du problem med blodcirkulationen i benen eller
med svullna ben/fötter
och åderbråck? Då skall
du använda våra Medicinska Stödstrumpor från
MEDISOX. De hjälper
mot just detta - Dessutom
reducerar du risken för
blodpropp.

Just nu 20% RABATT
PS: Kom in så hjälper
vi dig att hitta rätt
modell och storlek!

Erbj. gäller t.o.m. 31 oktober 2019
Om du vill ha mer info hittar du det på

www.medisox.se

EVANETTE
Redbergsvägen 9
031-21 05 03

Kailis Sushi

Vi samarbetar med foodora

på alla träningsprodukter!
Erbj. gäller t.o.m. 31 okt 2019

Johanssons Skor

KAILIS SUSHI
Olskrokstorget 6
031-713 55 57

BEAUTY BY REALE
Olskrokstorget 16
beautybyreale.se

Sammetsgardin 280 cm hög
Många färger

Nu 350:-

(499.-)

NORDISKA HEMTEXTIL
Redbergsvägen 15
031-707 55 30

Leonardo Tapas & Lounge
Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost
Myrorna
Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil
Närhälsan
Olskrokens Frukthall

BONUSPAKET PÅ KÖPET

när du tecknar valfritt
obundet autogiro
✔ Gymbag
✔ Vattenﬂaska
✔ InBody/Tanita-vägning
✔ 3 st månadskort
att ge bort

Gäller ej beﬁntliga medlemmar. Startavgift på 249 kr tillkommer samt 100 kr
för medlemskort om sådant saknas. Kan
ej kombineras med andra erbjudanden.

Olskrokens Skrädderi
Olskrokens Spel och Tobak
Optikkällaren
Salong Klipp-1
Slakthusets Köttbod
Sweets’n Cigars
Sven-Eriks Blommor
Tasty Bake
Wranges

LETA EFTER
SYMBOLEN!

Välkommen till klubben!

NORDIC WELLNESS
Redbergsvägen 2
010-155 52 58

Butiken fylld medhöstﬁnt!
20% rabatt
vi köp av varor
för 300:- eller mer

VEGETARISK HÖST - 20% VÄNRABATT
Ord.pris 149-279:-/st

AKADEMIBOKHANDELN OLSKROKEN
Redbergsvägen 12 | Tel. 031-84 45 70

Gäller t.o.m. 30 september 2019 och EJ
köp av presentkort och beställningar.

FREJA BLOMMOR
Redbergsvägen 7
031–25 86 80

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

Helena Sigander till Bokmässan
Nu drar Bokmässan igång. Bland de
många författare som kommer att
finnas i vimlet i mässhallarna vid
Örgrytevägen är Helena Sigander.
Helena är aktuell med sin nya
historiska roman ”Sigillet, Helga Gregorius berättelse”, där händelserna
utspelar sig i 1900-talets början.
Helena Sigander, känd som kriminalförfattare, gjorde sin bokdebut 1991 i en
helt annan genre. Nämligen med ”Sagor
för små änglar med trötta föräldrar”. Ibland är hon också så kallad spökskrivare.
Hon författar då kändisars memoarer med
känsla för de ord och uttryck de själva
skulle valt i berättandet.
Noga räknat är stockholmska Helena
född och uppväxt i Kungsbacka. Så Göteborg är för hennes del ingen av de mer
exotiska platserna att gästa i författarsammanhang.
Helena Siganders nya roman ”Sigillet” har samma huvudperson som boken
”Dosan, Helga Gregorius berättelse” som
utkom 2013. Handlingen ligger lite drygt
hundra år bakom oss. Den personligt beskriva unga kvinnan Helgas känslor och
öden har lätt att beröra läsaren.
Då Helga har en älskare och har blivit
gravid, lämnar hon sin make som är prosten Gregorius. Vardagen råkar föra henne
till Karlstad, som då, 1905, präglas av de
förhandlingar, där Norge bryter sig ur den
dittills påtvingade unionen med storebror

Sverige. Alltså året då kung Oscar II:s valspråk ”Brödrafolkens väl” på mynten fick
ändras till ”Sveriges väl” och Norge blev
självständigt.
Denna norska Nexit är i akademiska
historieböcker lika ytligt beskriven som
nutida rapporter i Dagens eko om britternas Brexit. Det är då skönt att förutom
handelstullar kunna tänka sig vardagligt mänskliga aspekter på utträdet ur en
union, inte minst genom romanfiguren
Helga Gregorius upplevelser, visserligen
fiktiva men varmt trovärdiga och byggda
på faktagrund.
Jodå, en öm kärlekshistoria, stundtals
ack så komplicerad i det dåtida samhället,
löper som en stark röd tråd i berättelsen.
Helga Gregorius förs efter tiden i Karlstad av sitt öde vidare till Stockholm och
blir aktivist för kvinnors rättigheter och
för rösträtt. Och vi kunde ju i somras fira
att det var 100 år sedan Sverige som sista
nordiska land beslöt om kvinlig rösträtt.
Författare Helena Sigander återfinns
nu under Bokmässan i monter nummer
B:00:42. Alltså hos pigga lilla Exilium förlag, annars hemmahörande i Stockholm.
Exilium förlag ger i höst ut ännu en
historisk roman, nämligen ”Läkaren och
kvinnorna” av veteranen Kjell E. Genberg.
Den går ännu några decennier tillbaka i
tiden, till dagar då inte Oskar II utan hans
äldre bror Karl XV satt på tronen.
Alice Radomska

MÄSSAKTUELL. Helena Sigander finns på Bokmässan med sin nya historiska roman ”Sigillet,
Helga Gregorius berättelse” – om kärlek med komplikationer i ståndssamhället samt norsk frigörelse från Sverige 1905.

Dags att göra i ordning cykeln för hösten!
Vi har komplett service verkstad och de rätta tillbehören för den mörka årstiden.

JUST NU FÅR DU

15% RABATT
på på alla Crescent oc
h Monark i lager!
Gäller även elcyklar!

PRISEXEMPEL:
Crescent Atto herr
Ord.pris 8 495:med 15% rabatt

NU 7 721:Följ oss på FB

Rabatterbjudandet gäller hela september och oktober 2019 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

@cykelkungenGOT

BUTIK • VERKSTAD • CYKELUTHYRNING

Redbergsvägen 2 Göteborg | Tel. 031 184 300 | Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14 | www.cykelkungen.se
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40-50%
PÅ ALLT I BUTIKEN
OBS! ENDAST REA I BUTIKEN I SISJÖN

Ett stort urval av kläder och
skor från välkända varumärken som
HUGO BOSS, GANT, TIGER OF SWEDEN, ETON
OSCAR JACOBSON, POLO RALPH LAUREN, STENSTRÖMS
NN07, REPLAY, MORRIS M.FL.
ÖPPETTIDER REAN:

LÖRDAG 28/9: kl. 10.00 - 17.00
SÖNDAG 29/9: kl. 11.00 - 17.00
MÅNDAG 30/9: kl. 10.00 - 19.00
Fredag 27/9 stänger vi kl. 14.00
för reaförberedelser.

Nu på ny adress

STORA ÅVÄGEN 1
SISJÖN

STORA ÅVÄGEN 1, ASKIM | HOLMENSHERR.SE

EKONOMISKT

Svagare ekonomi ger unik räntehöst
Konjunkturen försämras och det gör
det mindre troligt att Riksbanken höjer
räntan i närtid. Fler talar om att de
extremlåga räntorna är här för att stanna
och skillnaden mellan rörlig och bunden
ränta är på rekordlåga nivåer. Det här ger
ett delvis nytt ränte-landskap och den
som har bolån har all anledning att fundera ett extra räntevarv under hösten.

U

nder lång tid har låntagarna
kunnat glädjas åt låga räntor. Trots
att de svenska hushållens skulder
har stigit kraftigt så betalar vi en allt mindre
andel av våra inkomster i räntor. Det har i sin
tur ökat utrymmet för konsumtion, sparande
och investeringar vilket förstås är glädjande.
Samtidigt har de rekordlåga räntorna sina
nackdelar. De har t.ex. tryckt upp priserna på
bostäder, vilket höjt tröskeln in på bostadsmarknaden och ökat hushållens skulder.
En annan farhåga kring de låga räntorna
har att göra med konjunkturen. Riksbanken
ansvarar för penningpolitiken i Sverige och
det enskilt viktigaste instrument Riksbanken
har, är räntan. Läroboken säger att räntan ska
sänkas i dåliga tider för att underlätta lån,
konsumtion och investeringar och på det sättet få fart på ekonomin.
Omvänt ska räntan höjas i goda tider för
att undvika överhettning och skapa handlingsutrymme för nästa nedgång. Problemet
är att vi nu har haft en lång period av god
ekonomi samtidigt som Riksbanken ändå
valt att ligga kvar med rekordlåg, till och med

Ja, i grunden är det bra nyheter eftersom vi
negativ, ränta. Om räntepolitiken har varit
förväntar oss fortsatt låga räntor och därmed
rätt eller inte lämnar jag till en annan diskuslåga lånekostnader. När det gäller frågan om
sion men vi kan konstatera att nu händer
bunden eller rörlig ränta är riskspridning en
det som många ekonomer länge oroat sig
bra utgångspunkt.
för: Konjunkturen vänder nedåt utan
Oavsett vad vi tror om
att räntenivåerna hunnit
framtiden så är det just
normaliseras.
en tro, inget som
Det innebär att
vi vet säkert.
Riksbanken
Väljer vi en
inte har
enda ränräntesänktebindningar att
ningstid,
ta till när
oavsett
tiderna
– både företagets och din privata
om den
nu förär tre
sämras.
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
månaboka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
der (rörVi är
eller 031-62 28 90. Välkommen!
lig) eller
alltså
tio år, så
i ett läge
satsar vi allt
där räntan
på ett kort. I
är så låg så
vissa fall kan det
att den inte kan
vara rätt, (t.ex. för
sänkas (i alla fall inte
den som snart ska flytta
så det gör någon större
eller den som måste veta sin exskillnad).
akta månads-kostnad lång tid framöver) men
Den kan heller inte höjas eftersom den
de allra flesta bör satsa på bättre riskspridning
låga inflationen nu får sällskap av en svagare
än så.
konjunktur som skulle bli ännu svagare med
räntehöjningar.
Men hur ska då riskspridningen, dvs. mixen
På SEB tror vi att Riksbankens ränta ligger
av bindningstider, se ut?
still till en bit in på 2021.
Grundregeln är att om räntan är på väg
Vad innebär det här för den som har
ned är det bäst med en övervikt av rörlig
bostadslån och funderar över det här med
ränta och om räntan är på väg upp är det bäst
bindningstider?

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

med mest bunden ränta.
Nu tror vi alltså på en mer eller mindre stillastående ränta vilket skulle tala för ungefär
hälften rörligt och hälften bundet. Samtidigt
finns det just nu två lite speciella förutsättningar som också är värda att väga in. Den
ena är att de låga räntorna verkar bli kvar
ännu längre än vi tidigare trott, vilket i någon
mån talar till fördel för den rörliga räntan.
Den andra, som går i motsatt riktning, är
att det just nu är unikt små skillnader mellan
den rörliga och bundna räntan. Det skiljer
bara några få räntepunkter mellan femårsräntan och tremånadersräntan.
I vissa fall är skillnaden t.o.m. negativ, dvs.
femårsräntan är lite lägre än tremånadersräntan. De små skillnaderna mellan rörligt
och bundet talar för en övervikt av bundna
räntor i din mix.
Man talar ibland om bunden ränta som en
försäkring mot en oviss framtid och varför
skulle man inte teckna försäkringen om den
är mer eller mindre gratis? Exakt var man
landar i sitt räntebindningsbeslut är individuellt men med ett generellt lågt ränteläge
och en bra egen riskspridning (någonstans i
närheten av 50/50 mellan bundet och rörligt
eftersom vi i nuläget inte tror att räntan är på
väg varken upp eller ner) står du väl rustad
för framtiden.
EKONOMISKT
med Jan Berger
– kontorschef
på SEB i Örgryte

Just nu får du 25 % på tusentals blommiga, randiga, barnsliga, trendiga,
stilfulla, färgglada, sobra, enfärgade, stormönstrade, småmönstrade
och prickiga tapeter. De goda råden får du på köpet!
*Gäller 20/9–6/10 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.
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Kungälv

Partille

Göteborg

Mölnlycke

Stenkullen

Askim

Angered

Teknikergatan 7
0303-630 40

Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Danska Vägen 96
031-337 55 50

Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Färgvägen 6
0302-222 45

Sisjövägen 49
031-748 47 30

Salviagatan 1
031-797 44 40

Örgryte&HärlandaPosten
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Nu är butiken
fylld med mycket
fint för hösten!

20%
RABATT

vid köp av varor
för 300:- eller mer

Erbj. gäller t.o.m. 30 september 2019. Gäller
EJ köp av presentkort och beställningar.

Freja Blommor

– för alla blomstrande tillfällen

Redbergsvägen 7, Göteborg • Tel: 031-25 86 80 • frejablommor.se

Vi Syr Dynor!

!
Quiz varje onsdag • kl 19.00

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

Boka gärna bord för att säkra er plats!

Fredags Afterwork • kl 16–19

reGnkaPPor

Buﬀé inkl. en öl eller ett glas vin 109:-

Herr och damkappor i flera härliga
färger med snygga foder och
svetsade sömmar. Genomtänkt
design med bl a ficklock, reflexdetalj på midjeskärpet, och slag
på ärmen så vattnet inte rinner
ner på händerna.

Varje fredag Musik kryzz-Quiz • kl. 19.00

KLIPP UR KUPONGEN OCH TA MED!

CiTyCoaT
XS-XXL

✁

Boka gärna bord för att säkra er plats!

Ät 2 betala för 1

1 490:-

BuSineSS CoaT
XS-XXL

1 690:-

Måndag till torsdag kl. 15–18
Gäller endast Al á carte meny och går ej
att kombinera med andra erbjudande)

Stolsitsar, stor sortering �������������������� ex� Lilla Åland 189:Vaxduk, ex linne�������������������������������������������������� fr 198:Bordsfilt, plastad ��������������������������������������������������� 149:Bordstabletter, plast & tyg ������������������������������������ fr 39:Plädar, stor sortering �����������������������������������������ex 198:Mattor, textil & plast ex 70x200 ����������������������������� 425:Tyger till Dynor MöBLer och GarDiner – stort urval!

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

NR 9 • september 2019

ÖHP SEPT. 2019 Erbj gäller t.o.m. 24/10 2019 hos Restaurang Salt och Peppar på Munkebäcksg. 10.

Öppettider:
Måndag–Torsdag 15–23
Fredag 15–24 • Lördag 13–24
Söndag 13–23

031-21 81 81

Munkebäcksgatan 10 • Munkebäck • Göteborg

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

Örgryte&HärlandaPosten

www.saltochpeppar-gbg.se

19

FUNDERINGAR MED ALICE RADOMSKA

Sonya med Y har sin gata i Örgryte
Artisten Sonya Hedenbratt (1931-2001)
bodde större delen av sitt liv på Ranängsgatan vid Svingeln.
Sonya Hedenbratts Gata, namngiven
till hennes minne, ligger emellertid inom
det nya bostadsområdet Örgryte Torp,
som är uppfört där Göteborgs radio- och
TV-hus förr var beläget.
Många av hennes TV-succéer, som
serien ”Sonya med Y” och den tidigare
klassikern ”Jubel i busken” med StenÅke Cederhök spelades in just där, i
studios vid randen av Delsjönaturen.

J

ag sorterar gamla reportagebilder jag
knäppt genom åren och hittar bland
annat en där Sonya sitter i smink- och
omklädningslogen före en bandning av ett
nöjesprogram för televisionen. Den spegel hon tittar in i, så det blir rakt in i min
kamera, är då i kanterna prydd av gratulationskort efter avsnitt 1. Och jag lär ha ställt
henne ganska traditionella frågor.
När Sonya i all veckopress genom decennierna fick frågan om ”hur det var hemma”,
så avsågs ofta barndomen och uppväxten i
Masthugget under rätt så enkla förhållanden.
Men ungdomen är en relativt kort period av
ett liv, och hon kom att bo flerfaldigt längre
tid vid Svingeln, nära spårvägshållplatsen och
med gamla vanliga Skansen Lejonet i blickfånget på andra sidan järnvägen.
Jazzmusiken svepte in i hennes liv genom
storebror Östen, som spelade grammofonskivor och själv tidigt blev en av stadens
mer bekanta jazzpianister. I Sonyas tonår på
Klamparegatan i Masthugget tog brodern och
hon också intryck av hur en göteborgskfödd
men delvis i England uppväxt pianist, Staffan
Linton, hade framgångar i världsmetropolen
London.
Staffan Linton, som senare i livet kom att
bo i Prästgårdsängen i Örgryte, kom under
1948 ut med så mycket som åtta stycken
78-varvsskivor, även kallade stenkakor, i London, på den ledande etiketten Decca. Och
världen hade det året fokus på London, där
Olympiska spelen hölls i fredens tecken efter
andra världskriget (1939-1945).
Staffan hördes också spela piano solo i
BBC-radion, i så kallad ballroom-stil. Rumsrent och inte precis den delvis improviserade
fria sort som Östen Hedenbratt kom att ägna
sig åt. Och av skivorna som Östen spelade
hemma, med även schlagers av Doris Day
med flera, lärde sig Sonya mycket genom att
”härma efter men på eget sätt”.
Sonya kom att sjunga på dansstället Kungshall vid Kungstorget, vann en tävling 1951
och titulerades ”Göteborgs Doris Day”. Likheten var inte i utseende utan i den svängiga
sångförmågan.
Hon sjöng med välkända Malte Johnsons
orkester, inte minst inom Liseberg, och togs
av lika kände kapellmästaren Arne Domnérus
till nöjestemplet Nalen i Stockholm, där hon
gjorde snabb succé och blev riksbekant i jazzoch radiokretsar.
I Stockholm kunde hon också med sitt
glada naturliga sätt bli en extra krydda åt
revyer, bland annat av Hasse och Tage på
Chinateatern. Hon medverkade i Hasse och
Tages första långfilm ”Svenska bilder”. Vidare
jobbade hon med Beppe Wolgers och dök
upp i TV:s vits- och sketchprogram ”Partaj” i
en tid då Sverige hade bara en enda TV-kanal.
20

FÖRE SÄNDNING. Sonya Hedenbratt vid spegeln i omklädningslogen före ett av de många program som gjorde henne så folkkär.
Foto: Alice Radomska


Mest förknippad har Sonya blivit med
Sten-Åke Cederhök, på TV samt i revyer på
främst Liseberg. I televisionens serier ”Jubel
i busken” och ”Låt hjärtat va me” personifierade dessa två Göteborg för hela riket. De två
ansågs vara ”mera Göteborg” än hela hamnen, fisket, skeppsvarven och Volvo och SKF
tillsammans. Då jazzen inte längre låg i tiden
var det genom buskis hon blev så folkkär.
En TV-serie, inte i alla recenseters smak
men rakt in i folksjälen blev ”Blå gatan” av
Kent Andersson och Bengt Bratt 1966. Där
var en smula handling och betydligt fler
repliker än sång i mixen av drama, buskis och
music hall. Med Sonya i en huvudroll handlade det om gemenskapen i ett arbetarkvarter
i Haga. Dialekten var göteborgsk i kvadrat,
på ett sätt vi sällan eller aldrig hör omkring
oss, men som det finns en turistisk önskan att
”gamla go’a Göteborg” ska ha.
Nere i kvartersbutiken Ranängsgatans Livs
mötte Sonya leenden och positiva kommentarer om senaste programmen. Likaså när hon
ibland trädde shoppinglysten in på varuhuset
EPA på hörnet av Redbergsvägen och Kobbarnas Väg.
I serien ”Jubel i busken” med Sten-Åke
Cederhök 1969 sjöng hon en låt som Radio
Göteborg än i dag ibland spelar, nämligen
den om ”Sofie Propp”. Man kan nog säga att
”Jubel i busken” var en höjdpunkt av hennes
artistliv. Mitt arkiv av urklipp ur allehanda
press visar många glimtar därifrån.
Ett foto knäppt av Bo Trenter bara några
månader efter ”Jubel i busken”-succén visar
av någon anledning Sonya med blombukett
i famnen på en gårdsplan, där en entré i
bakgrunden identifieras som Prästgårdsängen
9. Av en händelse(?) är det den adress där

skådespelerskan Birgitta Palme då bodde i sitt
lyckliga äktenskap med maken Erik.
Emellertid kan jag tänka mig att Sonya
med buketten var på väg till den i området
boende pianisten Staffan Linton vid någon
sorts bemärkelsedag. Prästgårdsängen hade
sannerligen ingen brist på kulturpersonligheter. Men andelen ingenjörer, jurister och
sjuksköterskor bland de boende sades vara
större, då bostadsområdet under åren efter sin
tillblivelse ofta var omskrivet.
Andra arkivbilder visar Sonya med mikrofon på paviljongen i Trädgårdsföreningens
park, Sonya handlande vid ett grönsaksstånd
på Olskrokstorget kring 1985 och Sonya i
glatt samspråk med Tomas von Brömssen i en
av Lisebergshallens bänkrader, medan ljudtekniker och arbetare i bakgrunden fixar detaljer
inför någon föreställning.
Den nämnde pressfotografen Bo Trenter
(vars fader ännu anses ha varit Sveriges störste
deckarförfattare någonsin) hade inte jazz som
favoritmusik. Bosse Trenter var i pop-åldern
och hade 1963 knäppt Beatles-bilder som än i
dag dyker upp i London, nämligen från Beatles besök i Stockholm, hoppande på Hötorget
och poserande med Lill-Babs i Karlaplansstudion. Men Bosses mamma Gunnel var ett av
Sonyas många hängivna fans.
På tal om London, så hade Sonyas första
riktiga LP, efter alla stenkakor, EP och singlar,
år 1968 varit engelska music hall-melodier
med svenska texter. Vad man hos göteborgska
jazzklubben Nefertiti och liknande institutioner skulle betrakta som hennes första genuina
jazz-LP kom dock inte förrän 1978.
Decenniet därefter reste hon mycket med
Sven-Eric Dahlbergs trio. Och hon var fortsatt ofta sedd på TV – hon kom att leda egna

Örgryte&HärlandaPosten

serier som ”Jazzmormor” och ”Sonya med Y”,
givetvis inspelade i TV-huset vid Delsjövägen.
(Titeln Jazzmormor gavs senare även åt Monica Zetterlund.) Lagom till julen 1989 kom
Sonya ut med jazziga LP ”My Best Friends”.
1999 beslöt Sonya Hedenbratt att dra sig
tillbaka från scener och studios, bli pensionär på heltid hemma på Ranängsgatan samt
ibland resa till gamla vänner, även i England.
Då hon tillkännagett att hon drog sig tillbaka, höll artistkolleger en hyllningsföreställning för henne på Lorensbergsteatern. Den
bandades och sändes i TV2, alltså för tjugo
år sedan. Det året utgavs också den återblickande samlingsskivan ”Godbitar med Sonya
1951-1997”.
Men hälsan var sviktande. Sonya Hedenbratt levde inte långt in på detta årtusende
utan gick ur tiden den 5 april 2001, månaden
efter att hon fyllt 70. Hon hade givetvis haft
sina sorger, blivit änka efter Ingemar Bolin
1975 och tagit också storebror Östens död
mycket hårt.
Kan det stämma, som det officiellt uppges,
att hon avled skriven i Domkyrkoförsamlingen?
Jodå. Svingeln hör liksom Stampen till
Domkyrkoförsamlingen, fastän Ranängsgatan
och knutpunkten Svingeln för linjerna 1, 3,
6 och 8 bara är en hållplats ifrån Olskrokstorget inom Sankt Pauli församling.
Inte bara den nya gatan i Örgryte Torp
utan även en spårvagn har namngivits till
Sonya Hedenbratts minne.
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
NR 9 • september 2019

Välkommen till Sävedalens Höstmarknad på Köpgatan 28 och 29 september!
GREENGATE STRÖMSHAGE • BUKOWSKI • ALTERHEDENS • MILJÖGÅRDEN

Diamantfeber!
20% rabatt
Just nu

Sävedalens Gårdscafé
Inredning & Presenter

på diamanter!

FRUKOST | FIKA | LUNCH

Höstmarknad i Sävedalen
med Oktoberfest-stämning!

Erbjudandet gäller
diamanter i storlekar
upp till 0.50 ct
och endast vid
nybeställning 28-29/9.

Aktiviteter hela dagen och hela kvällen med öltält,
trubadurer, sång och dans m.m.

28
29
OCH

SEPTEMBER

lördag 28/9
kl 10-15
söndag 29/9
kl 11-14

Vi har också
20% rabatt på
reparationer!

www.guldsmedshuset.se Göteborgsvägen 21 Sävedalen 031-265798
tis-tors 10-18 fre 10-16.30 lör 28/9 10-15 sön 29/9 11-14 måndag stängt

Göteborgsvägen 85 i Sävedalen • 031 361 44 20
Måndag-Fredag 8-16 • Lördagar 11-15

scotch&soda

|

soya

|

a.s.98

|

Mos Mosh

|

ottodaMe

|

sixtydays

|

B&G

|

sofie schnoor

|

i diG deniM

|

M.fl.

20% RABATT
under Marknadsdagarna!
Öppet
Lördag 10-16 • Söndag 11-15
Delicious

VälkoMna in!
k
Besö
å
p
oss
am!
r
g
a
Inst

följ oss på instagram & facebook där kan ni se alla nyheter & styleingtips!
Göteborgsvägen 89, Sävedalen • Tis–Fre 10–18 • Lör 10–15 • Tel. 031-26 80 01

Faill
cea
G
book
oss på
Facebook!
Slash Dot

F

M

Mix

TRISSLOTTER
I POTTEN

NÖTKREATUR

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

HAR EN DEL
FÅRGÅRDAR
MED BUTIK

HÖGSTE
CHEFEN I
DEPARTEMENT

MED FRIA
FÖTTER
KNEPIG TYP

EXTREMT
PIFF

Vinnarna meddelas per post.

FLYGPLATS FÖR

Lös krysset och skicka in det
senast 15 oktober till
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
– märk kuvertet ”KORSORDET”

SKÅNING

Du kan fota av sidan och mejla till
annons@ohposten.se
– glöm dock inte namn och adress!

TAVEL-

GROD-

HÅLLARE

DJUR

BYRÅ

JA

KEMISK
VARIANT
TYCKER OM

Jag heter:
�����������������������������������������������������������������������
Adress:
�����������������������������������������������������������������������
Postnummer:
�����������������������������������������������������������������������
Postort:

SMÅ-

LJUS ÖL ELLER

SKRATTA

NÅGOT SOM FÅR

ÄR TÅTEN

HJULEN ATT SNURRA

SKA MAN

GÖRA

BOLAG

ÄR FÖR-

LEG.

SKJORTAN

OCH

KYLDS

IBLAND

SLÄT

FÖRETAG

BIHÅLOR

MÄKLAR-

PÅ MYR

STYRNING

Förra månadens lösning:
MALÖ- INITIALFLICKA GRUPP

M A
B
B
R A

BIRGITTA
NÅGOT
KORTARE

DEN
SMILA
KOMMER
UTAN FÖR- TELEFONÖR
VARNING PÅ FILM

SJUKDOM
R
R I S
Ö V E R
S N A R A
FÅNGA
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I R
G R E T
FORNA
OSTL E A MEDDIREKTBÖJ HÄRSKARE
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INRUTAD
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VÅGMOTTAGARE
BOR I KULTURVAGGA
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T
B E
L Ä N
Ä R A
S K R
A R E
DÄR VAR
ALLA
MARKÄ- A KAKFAT
GARE
TAFATT F I
L T
E
L
K R A
FLITIG
FISK

KAN
AVSLÖJA
INRE
BROTT

F
J
Ä
R
I
L

X FÖR
CAESAR

TECKEN
M
B SEGERLÄGGER
OFTA A V
A V A MATTA
R T I D E R GRÄVER
I T T A
K R
D E N
R E O
E
A G E N T
R A D I O
A
T E R R O R
I O
O N T
M U T A R
GÅR DET
SMÅTT I
MESTA I
FRI UPP- SLÄKTING MATEN O R
D E FOSTRAN
EN AV
R A K A GAMMAL
STAM A
ORD N U
I AKTUELLT
G P
R SÖL
S H O P
A S S I E T T
N L A N D CELLDEL NORPA
A M
E R T
A B B A R N A
B B O R N A

IFRÅN

BLIR GNATET TILL I
LÄNGDEN

FÅR DEN
SOM
SLÅR VAD

ÖVERTYGELSE

BÖRDAN PÅ

TILLBAKA

AXLARNA

INTE VÅRT

DEN GER

TENTANK

TURIST

OHYFSAD

SPRIDER
KÄTTARE
CHARLES

HANS
SYSTER
BIBLISK
SYSTER

ÄR
BARNET
PÅ BB

KONST- SKÄNKER
GJORD
INTEL- HALVFAST
LIGENS MASSA
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n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Ulrika Axelsson
Kvitbacken 2, Hunnebostrand
4 Mats Carlsson
Harald Stake Gatan 64, Göteborg
4 Agneta Ander
Mäster Johansgata 17, Göteborg
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Manifestation
hyreshöjningar
Närhälsan
Torpavallen mot höga
Närhälsan
Ekmanska
Med
Hyresgästföreningen
och
Lintotten
i
Lunden
Torpavallsgatan 9
Lillkullegatan 21
Öppet: mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Fastighetsbolag bygger bostäder, vi bygger
våra hem.
Hem som
de
031-747
81 00
92att60
boende
på Lintotten kan
lämna 031-747
inom
ett år, för
fastighetsMed Hyresgästföreningen
ochtvingas
Lintotten
i Lunden
bolaget lagt fram ett förslag om hyreshöjning
48%Ekmanska
efter renovering.
BVC på Munkebäckstorg
BVCpåpå
Fastighetsbolag
byggerbehövs,
bostäder,
bygger våra
hem.
de av
boende på
Renoveringarna
menvihyresgäster
ska inte
ståHem
för kostnaden
Fastighetsbolag bygger bostäder, vi bygger våra hem.som
Hem
som de
misskötta
att renovera
Lintotten kan tvingas lämna
inom ett
år, för lägenheter.
att fastighetsbolaget lagt fram ett
narhalsan.se/
narhalsan.se/
boende
på
Lintotten
kan
tvingas
lämna
inom
ett
år,
för
att
fastighetsförslag om hyreshöjning på 48% efter renovering. Renoveringarna behövs,
Lintotten
är ett
inte
ensamma.
Många
fler hyresgäster
har48%
behövt
ta kampen
torpavallenvardcentral
ekmanskavardcentral
bolaget
lagt
fram
förslag
hyreshöjning
på
efter
renovering.
men hyresgäster
ska
inte
stå förom
kostnaden
av
att renovera
misskötta
lägenheter.
om höga hyreshöjningar i samband med stambyte och renovering.
Renoveringarna
behövs,
men
hyresgäster
ska
inte
stå
för
kostnaden
av
Lintotten är inte
ensamma.
Många
fl
er
hyresgäster
har
behövt
ta
kampen
är nog nu.
DROP-IN
FÖRhyreshöjningar i Det
DROP-IN
FÖR
om höga
samband
med
stambyte
och
renovering.
att renovera misskötta lägenheter.

Manifestation mot höga hyreshöjningar

17.00

g

TBE-VACCINATION
vi tillsammans
Den 5/10 kl. 11 :kommer Det
är nog TBE-VACCINATION
nu.med Hyresgästföreningen:

Vardagar
Vardagar
9-16
hyreshöjningen
att9-16
samlas
på11
Olskrokstorget
för fler
att manifestera
Den
kommer
vi tillsammans
med mot
Hyresgästföreningen
Lintotten
är5/10
intekl.ensamma.
Många
hyresgäster
har
behövt ta kampen
bemötande.
Står
du
där med oss?
och
Holger
Blomstrand
Byggnads
AB
att samlas
på Olskrokstorget
för att manifestera
mot hyreshöjningen
om höga
hyreshöjningar
i samband
med stambyte
och renovering.
och Holger Blomstrand Byggnads AB bemötande. Står du där med oss?
Det
är nog nu.
Olskrokstorget
Olskrokstorget
• Lördag 5/10 kl. 11
Lördag 5/10 kl. 11
ﬁnns
påviplats
mellan
kl.10-12
10 och
12
kommer
tillsammans
med
Hyresgästföreningen
Den 5/10 kl. 11 Vi
Vi finns
på
plats
mellan
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att samlas på Olskrokstorget för att manifestera mot hyreshöjningen
och Holger Blomstrand Byggnads AB bemötande. Står du där med oss?

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

Den 1
Västra

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

Tack
för
ditt
förtroende
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

– din kompletta Vaccinationscentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

Vardagar 9-16

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

Örgryte&HärlandaPosten

Olskrokstorget

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Närhälsan Ekmanska
Närhälsan
Lillkullegatan 21
Redbergsv
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet: må
031-747 92 60
031-345 0
BVC på Ekmanska
BVC på Mu
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narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

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

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

Kanelbullens dag
fredag 4 oktober!

Kommande möten
Måndag 25 november
Onsdag 18 december

Förbeställ gärna till denna dag.
Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

Välkommen!

Nu m
e
fullt R d
UTavdra
g!

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

VINTERBUS PÅ NORDENS ARK!
Kom och hälsa på de utrotningshotade djuren i vinter.
Vi har öppet varje dag - året runt!

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

www.nordensark.se • Djurparken som gör skillnad!
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KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Björkekärrs kyrka

Sankt Pauli kyrka
Vardagar 12 Middagsbön
Söndag 29 sept
11.00 Högmässa, Larsson, Hjalmarsson, Juniorkören sjunger.
Onsdag 2 okt
18.30 Veckomässa, Nilsson, Holmlund
Söndag 6 okt
11.00 Högmässa, Bennsten. Birgittakören
sjunger, Brita Myreberg, körledare
18.00 Orgelkonsert – Mikael Wahlin. Kvällens
program består av Mendelssohns andra
orgelsonat, Bachs andra triosonat och
Viernes andra symfoni.
Onsdag 9 okt
18.30 Veckomässa, Olsson, Fahlström
Lördag 12 okt
15.00 Körkonsert – Sakrala mästerverk. Göteborgs manskör under ledning av Mathias
Harms
Söndag 13 okt
11.00 Högmässa, Nilsson, Sankt Pauli Ungdomskör sjunger
18.00 Musikgudstjänst -Minns du sången?
Bennsten. Sångafton i kyrkan med Sankt
Pauli damkör med musiker. Lena Eriksson - körledare.
Onsdag 16 okt
18.30 Veckomässa, Bennsten, Holmlund
Söndag 20 okt
11.00 Högmässa, Larsson, Hjalmarsson, Sankt
Pauli juniorkör sjunger
16.30 Gudstjänst för små och stora, Bennsten,
Anderzén
Onsdag 23 okt
18.30 Veckomässa, Bennsten, Holmlund

www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Torsdag 26 sept
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 29 sept
10.30 Högmässa, Vitalis, Payerl
Tisdag 1 okt
19.00 Veckomässa, Vitalis, Payerl
Torsdag 3 okt
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 6 okt
10.30 Mässa, Olinder
Tisdag 8 okt
19.00 Veckomässa, Olinder, Payerl
Torsdag 10 okt
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 13 okt
10.30 Högmässa, Vitalis, Jidsten
Tisdag 15 okt
19.00 Veckomässa, Vitalis, Payerl
Torsdag 17 okt
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 20 okt
10:30 Famljemässa, Olinder, Payerl
Tisdag 22 okt
19.00 Veckomässa, Olinder, Payerl
Torsdag 24 okt
12.00 Andakt med efterföljande sopplunch

Härlanda kyrka
Torsdag 26 sept
09.00 Morgonbön
Söndag 29 sept
11.00 Söndagsmässa, Gyll, Gripenby, Lindström. Söndagsmässa börjar kl.11.00
därefter är det församlingsdag inför
VÄRLDENS BARN. Varmt välkommen
att vara med och skapa till marknaden,
inspireras och dela gemenskap.
Onsdag 2 okt
18.30 Veckomässa, Gripenby, Bomb
Torsdag 3 okt
09.00 Morgonmässa, Carlheim, Johansson
Lördag 5 okt
VÄRLDENS BARN-GALA!
15.00 Marknad
18.00 Konsert. Frida Engström, sångsolist
(Christine i Fantomen på Operan) CurtEric Holmqvist, kapellmästare och musiker, Härlanda barnkör I & II, Härlanda
Diskant och Gosskör, Härlanda flickkör,
Discantus och Härlanda Voces.Stråkkvartett. Dirigenter Birgitta MannerströmMolin och David Molin. Biljetter säljs via
Ticketmaster.
Söndag 6 okt
11.00 Regnbågsmässa, Rubenson, Molin
Onsdag 9 okt
09.00 Morgonmässa, Gripenby, Molin
18.30 Veckomässa, Carlheim, Bomb
Torsdag 10 okt
09.00 Morgonbön
Fredag 11 okt
16.30 Fredagsmys i kyrkan. Gudstjänst för
förskolebarn med familjer, Boqvist
Söndag 13 okt
11.00 Söndagsmässa, Gripenby, Lindström,
Kören Corona
18.00 ”JUBILATE” festmusik för orgel,
Lindström. Visning av orgeln kl 17.00
och presentation av kvällens program.
Konserten börjar kl. 18.00
Onsdag 16 okt
18.30 Häng med Gud, Carlheim, Bomb
Torsdag 17 okt
09.00 Morgonmässa, Gyll, Molin
Söndag 20 okt

Skårs kyrka
Söndag 29 sept
11.00 Gudstjänst, Leijon, Persson
Söndag 6 okt
11.00 Högmässa, Hansson, Lundgren, Örgryte
Vocalis
Söndag 20 okt
11.00 Gudstjänst, Lindh, Persson

Örgryte nya kyrka
11.00 Mässa med upptakt, konfirmander och
unga ledare. Rubenson, Carlheim, Molin
16 och 18 Mozarts Requiem, Härlanda kam-

symfoniker. Molin, Rubenson
Onsdag 23 okt
18.30 Veckomässa, Carlheim, Bomb

Personlig begravning
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom
om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.
Välkommen till Fonus!

Denny Andréasson
Kundrådgivare

Norra Gubberogatan 7, Göteborg | 031 85 98 30 | fonus.se
markör och orkester ur Göteborgs

Torsdag 26 sept
18.00 Reflexmässa, Leijon, Persson
Söndag 29 sept
11.00 Högmässa, Wetterling, Lundgren, Örgryte damkör. Jonas Nilsson, kontrabas.
Torsdag 3 okt
18.00 Reflexmässa, Andersson, Persson
Söndag 6 okt
11.00 Gudstjänst, Andersson, Hildén, Lodolakören
Torsdag 10 okt
18.00 OBS! Reflexmässa i Örgryte församlingshem, stora salen
Söndag 13 okt
11.00 Mässa för alla, Leijon, Wetterling, Hildén,
Gustafsson m fl. Försäljning efteråt av
höstens frukter och bär
Torsdag 17 okt
18.00 OBS! Reflexmässa i Örgryte församlingshem, stora salen
Söndag 2 okt
11.00 Orgelmässa av och med Erland Hildén,
Andersson
Torsdag 24 okt
18.00 Reflexmässa, Andersson, Persson

Östra sjukhuset Sjukhuskyrkan
Tisdagar 15.30 Mässa, Centralkliniken
Onsdagar 12.00 Andrum, Centralkliniken
Onsdagar 14.00 Mässa, Psykiatriska kliniken

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

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00
Centrum
Härlanda
24

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal

Örgryte&HärlandaPosten

www.fjallmans.se
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Änglarna är temat söndagen den 29 september
En ängel på axeln. Det är så vi ibland tänker på änglar - som beskyddare. Angelos är grekiska och
betyder budbärare. Den som bär bud från Gud kan alltså sägas vara en ängel. Änglarnas budskap är
evangeliet om Jesus Kristus, och det är det budskapet som beskyddar. I Bibeln räcker änglarna budskapet åt människor i olika situationer, nästan alltid med samma tre enkla ord: Var inte rädd!

Ny gudstjänsttid i Björkekärrs kyrka
Från och med 1 september firar vi våra söndagsgudstjänster kl 10.30. Varannan söndag är det högmässa och varannan söndag firar vi mässa där vi följer en bibelbok under första delen av terminen.

Världens barngala i Härlanda kyrka
Frida Engström, sångsolist (Christine i Fantomen på Operan), Curt-Eric Holmqvist, kapellmästare och
musiker, Härlanda Barnkör I & II, Diskant- och Gosskör, Flickkör, Discantus och Voces. Stråkkvartett.
Dirigenter: Birgitta Mannerström-Molin och David Molin. Biljetter säljs via ticketmaster.se

Lördag 5/10 i Härlanda kyrka
Kl 15.00 Marknad och kl 18.00 Världens barngala

Sakrala mästerverk Göteborgs Manskör i Sankt Pauli kyrka
Sakrala Mästerverk utgör Göteborgs Manskörs första konsertproduktion. Under Mathias Harms ledning presenteras ett urval av de allra vackraste pärlorna ur den stora musikskatten av sakral musik
komponerad för manskör.

Lördag 12/10 kl 15.00 i Sankt Pauli kyrka

Föreläsning med Jonas Jonson
Biskop emeritus Jonas Jonson talar kring sin nyutkomna bok Missionärerna. Under åren 1874-1974
sände Svenska kyrkan ut sammanlagt 814 missionärer till Afrika och Asien.

Torsdag 26/9 kl 19.00 Örgryte församlingshem

Orgelfestival i Örgryte nya kyrka 12-20/10
Läs mer om detta på hemsidan!

Läs mer om gudstjänster under Kyrkfönstret
och om våra verksamheter på hemsidan www.svenskakyrkan.se/orgryte

Änglarna sjunger i himlen. Halleluja.
Glädjen blir stor när Guds kärlek
bryter igenom hos oss.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Ur Sv Ps 333

Pastorsexpeditionen 031-731 80 40

Herrgårdsgatan 2 (vid Örgryte nya kyrka)
Må-Fr 09.00-12.00, 12.30-16.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/orgryte
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Björkekärrs församling, Sörensens gata 1
Härlanda församling, Härlandavägen 23
Sankt Pauli församling, Mäster Johansgatan 1
Örgryte församling, Herrgårdsgatan 2
25

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Boka en
välgörande
fotbehandling
inför hösten
idag!
Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

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

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

STÄDSAM
FÖNSTERPUTS
RUT 50%
Garantier & Försäkrade
Tel. 0761-06 09 06
feldtan1@hotmail.com

Örgryte&Härlanda
Annonsera i
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o Uppvaktning
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o Grattis
(endast text)
0:–
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0:–
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0:–
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o Motor
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MARKNADSPLATSEN
BostadsbytE
4 L. 2 r.o.k i Lunden 57 kvm. balkong. diskm.
klädkam. nära t buss o affär. hyra 6500:Ö. 2-3 r.o.k balkong, hiss är ett måste.
Redbergsvägen, Olle Nyströms pl. max hyra
7000:
Tel: 0701-445 040

Stöd BRIS!

annons@ohposten.se

Säljes
4 Kontinentalsäng: 140 cm x 200
cm, mörkgrå, 3 000:
Tel: 070-7881331

Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1

Högbergs
Måleri och Golv AB

All förekommande målning
och tapetsering utföres för privatpersoner och företag.
Rot-avdrag.
Även mindre uppdrag.
Tel: 0708-802 319

Salong Nicole

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!
26

Telefon:����������������������������������������������������������������

VAR VÄNLIG TEXTA!

Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1

Här
finns
gott
om Pplatser!

Beställare:�����������������������������������������������������������

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och
frankerat kuvert.

Stöd BRIS!

Sofiagatan 6

Annonsen
önskas införd:����������������������������������������������������

KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till exempel 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: sell4yousweden@gmail.com
Tel 072 341 58 54


Svenska
sjöräddare
smiter från
jobbet.
I Sverige har vi 2 300 frivilliga sjöräddare som jobbar ideellt,
utan att få betalt för sin insats. De flesta har två jobb, ett med lön
och ett utan. Så tack alla arbetsgivare som låter dem släppa allt
för att rädda liv till sjöss när larmet går.
Läs mer på sjoraddning.se

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Örgryte&HärlandaPosten
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20% rabatt – året ut!
PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.
4 Under vinterhalvåret spelar vi även onsdagar från oktober t.o.m. mars på Boulecenter
Majvallen
Kontakta Hans Westberg
på 84 24 52 eller kom
Club Singelton
4 Välkommen att spela bridge med Club
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar
kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men ring
vår tävlingsledare Janne så kanske han kan
hänvisa till ledig spelare.
Tel. 0706 756 632

Skårskyrkan , Skårsgatan 93
Buss 50 och 62, hållplats Skårs kyrka.
4 Månadsmöten onsdagar kl. 12.00 ( 16/10,
13/11 och 11/12 ) i Skårskyrkan. Efter en kort
föreningsinformation följer föredrag eller annan underhållning. Därefter blir det kaffe med
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!
En nyhet i höst är canastaträffar i Kallebäck.
För mer information se
www.spfseniorerna.se/skar
Mer info, Hans Lindberg 073-034 70 90
hansjorgenlindberg@gmail.com

DELIKATESS

ITALIENSK

Fyllningarna i samtliga tårtor är västkustsallad & Mimosasallad.
Våra smörgåstårtor finns i storlekarna 6 och 12 samt 25 resp. 35-bitar.

Marie Jerkstrands

REDBERGSGÅRDENS

KONDITORI

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

Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

ÖPPET ALLA DAGAR!

SPF Seniorerna Örgryte
Danska vägen 110
www.redbergsgarden.se
Tel. 031-84 74 76
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
GAMLA REDBERGSPOJKAR
flera sammanhang för bättre villkor för äldre.
Uddevallagatan 14
Vill Du veta mer, kontakta Monica Påhlsson
”Öppet Hus” sönd. 6 okt. kl 11-14

0707 43 46 63
4 Program: DVD-film om Östra stadsdelen
HHH
”från ovan”. Bläddra i våra fotopärmar. Visning
4 För planeringens skull ber vi Dig om anav vår ”modell” över Redbergslidsområdet
mälan i förväg. Lokalen rymmer ett begränsat
från förr. Vi bjuder på fika. Välkomna!
antal gäster. Anmälan till föreningsmöten görs
fredagen eller måndagen före mötet kl 9–11
Isblommans Pensionärsförening
till värdinnorna nedan. Med mail och sms går
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
det bra när som helst före måndag kl 11.
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas geVi bjuder dig
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
Tandblekning
25 – 29 år som inte
vibeke.carlander@comhem.se
musik m.m. Program finns för avhämtning.
Ulrika Öberg tel 0703
67 96 79dig
Vi bjuder
varit hos tandläkare
– nu endast

Tel.
0702-56 03 11 ulrika.oberg45@gmail.com
Tandblekning
på två år på en gratis
25 – 29 år som inte 1.995 kronor!
4 Om Du får förhinder meddela detta senast
undersökning!
varit hos tandläkare
Läxhjälp
– nu endast
mötesdagen kl 8–8.30 till samma nummer elpåEntréavgiften
två år på en
gratis
4 Läxhjälp på Kulturhuset Kåken
varje månler mail-adress.
till mötena
under
1.995
kronor!
dag kl 17.00 – 19.30 från 2/9 – 16/12.
undersökning!
hösten är oförändrat 40 kr.
Riktar sig till ungdomar och vuxna invandrare. I Tag gärna med vänner.
VÄLKOMMEN!
Röda Korsets regi. Kontaktperson
Madelaine Bjärsborn Kinde
MIK-Knuten
Tel 0705 534 298
Människan
i Kålltorp och Härlanda Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
PRIMÄRTANDVÅRDEN
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
PRO Kålltorp
ÖPPETTIDER
Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
Tel: 21 12 54
Kålltorpsgatan 6B
www.pro.se/kalltorp
www.kalltorp.info/mik-knuten
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 Telefon: 031-255037
4 Möte kl 11.00 med underhållning
och inforwww.primartandvarden.se
mation tisdagar jämna veckor.
Språkcafé
ÖPPETTIDER
Mån
–
tor:
7:30
–19
Fre:
8
–16
Lör:
10
–
15

Info Erik Jones 0704-78 50 36
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken varje onsdag kl 14.00 – 15.30 från 4/9 till 18/12.
SPF Seniorerna Björkekärr
www.primartandvarden.se
I Röda Korsets regi.
Vi bjuder dig 25-29 år som inte
Björkekärrshus kl 16.00
Madelaine Bjärsborn KInde
4 10 okt: Judiska invandringen till Göteborg
varit hos tandläkare på 2 år på en
Tel 0705 534 298
4 14 nov: Stress förr o nu
4 12 dec: Julbord på Tofta Herrgård
Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Vid första undersökningen
Veckans aktiviteter
Välkommen
till
ett
gott
liv
på
äldre
dar
mot denna vocher
4 Tisdagar 8–12: seniorträning i gymmet
– i gemenskap med andra!
Björkekärrshus
Kan finansieras med ATB
Ev. ATB dras vid undersökning
4 Ekparkens träffpunkt
4 Tisdagar 14.30: Utomhusboule när vädret
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
tillåter
4 Kaggeleds träffpunkt
4 Onsdagar: Tävlingsbridge o Canasta
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
14.30
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
 Kontaktperson: Inga-Lisa Elzer 0739 539 4 Lundens träffpunkt
Danska
vägen
61
A
031-365
64
27
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7.30-19 Fre 8-16
783
4 Björkekärrs träffpunkt
www.primartandvarden.se
SPF Skår
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

Trött på vänta för att få
en tandläkartidtid?
AKUTTANDVÅRD
INOM
24 TIMMAR

AKUTTANDVÅRD INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

Akuttandvård – boka online eller ring!

Akuttandvård – boka online eller ring!

ErbjudandE

GRATIS
UNDERSÖKNING!

50% rabaTT

Akuttandvård – boka online eller ring!
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Skall du ut och resa? Glöm ej att vaccinera dig i god tid före din resa.
Vi har drop-in för resevaccin och tbe-vaccin måndagar och torsdagar kl 14-15,
om den tiden ej passar så har vi tidsbokad mottagning, då ringer du
på telefon 031-444 000 eller mejla info@dinklinik.se.
Vi har förmodligen de har lägsta priserna i Göteborg för vacciner.
alla får 10 procent rabatt mot kupong.
Vår prislista och vår adress finner man på vår hemsida dinklinik.se.

VaccinationsmottaGninGen Din KliniK FiRaR 10 ÅR!
– därför får alla

10% Rabatt

på våra ordinarie priser för resevaccin!
NAMN ....................................................................................... ADRESS .................................................................................................................................

!

PoSTNuMMER..................................... PoSToRT ...............................................................................................................................
Erbjudandet gäller en gång t.o.m. 1 november 2019 och mot uppvisande av denna kupong hos Din Klinik på Fridkullagatan 27 i Göteborg. Går ej att kombinera med andra rabatter

VD Martin Öst med personal hälsar Dig välkommen
till Vaccinationsmottagningen Din Klinik Johanneberg!

Fridkullagatan 27, Göteborg | Telefon: 031–444 000 | E-post: info@dinklinik.se | Hemsida: www.dinklinik.se

