
Höstnyheter!
Vasuma Eyewear grundades i Stockholm 
2007 av Jan Vana, Steffen Sundelius och 
Lars Malmsten. Vasuma erbjuder högsta 
kvalitet för alla behov. Bågarna är tillverkade 
av finaste Mazzucchelliacetat och metall, 
samt titanmetall från Japan.

Välkommen in så hjälper vi dig att hitta  
din Vasuma.

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

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg
Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Vid akuta problem ring för snabb hjälp.

Välkommen till oss – vi
har öppet för tidsbokning

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

www.tandvardsgruppen.org

SVERIGES BÄSTA TRÄNING

 nordicwellness.se

SVERIGES BÄSTA TRÄNING
provtränA 1 VECKA GRATIS!

Vi har träning för alla på 
snart 50 klubbar i Göteborg. 
Välkommen in till valfri klubb!

Är livet problemfritt? Nu erbjuder
vi direkt Psykologkontakt i appen

för dig som behöver stöd i att
hantera livets svårigheter.

Boka in ditt samtal redan idag!

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

LADDA NER DIN
KLINIK-APPEN:

Vårdcentralen för Dig

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Vi bjuder dig 25-29 år som inte
varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

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

www.primartandvarden.se

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE: 399:-
Vid första undersökningen mot denna voucher

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 9 l september 2020
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 Vi hjälper dig med  
hela din ekonomi
– både företagets och din privata

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

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

Glayol
Salong

Nu också brudhåruppsättning och makeup!
Boka tid för slingor eller färgning, så bjuder vi på klippning

eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

FÄ R G |  SL I N G O R |  PE R M A N E N T |  HÅ L I  Ö R A/NÄ S A
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Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:

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 Friggaga-
tan • Active Wellnes • Handelsban-

ken 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

Örgryte
Härlanda

annons@ohposten.se

STÖTTAdin lokalahandlare

Bygget för Västlänken är i full gång och på-
går i fyra olika delar av stan, där Västlänken 
har sina stationer samt vid Kvarnberget. 
Det sprängs och grävs tunnlar, järnvägsspår 
läggs om och byggnader rivs. Magnus Eriks-
son projektleder bygget vid Korsvägen och 
ger en uppdatering om läget. 

Västlänken är indelat i fyra olika entreprenader 
och en BEST-entreprenad. Den som är vid Kors-
vägen sträcker sig från Landala torg till Almedal 
vid ÅF-huset.  

• Vad är status på projektet?

– I området runt Korsvägen gräver vi bergtunn-
lar och vi har precis gjort en stor trafikomläggning 
på själva Korsvägen. Där har vi förberett för att 
kunna bygga den delen som inte går i berg, berät-
tar Magnus Eriksson. Han är delprojektledare på 
Trafikverket och leder bygget vid Korsvägen. 

Området runt Korsvägen kommer att se ut 
som det gör nu i fyra år framåt. Ett tillfälligt re-
secentrum ska färdigställas för att ersätta det förra 
och ska stå fram till 2024. Inne i Liseberg pågår 
arbeten med att göra ännu en tunneldel till Väst-
länken samt nya restauranger byggs för att ersätta 
dem som rivits då de stod i vägen. 

– I sommar har vi gjort en omläggning av den 
befintliga järnvägen för att vi ska kunna komma 
åt och bygga den nya tunneln och spåren för Väst-
länken där. I höst ska vi börja med bergtunneln i 
Jakobsdal så nu har vi hägnat in arbetsområdet 
vid St Sigfridsgatan och vid Polisen och förbe-
rett för att göra tunneldrivning i november. Nu 
i byggskedet så är det en arbetstunnel men den 
kommer att användas som räddningstunnel när 
allt är klart, alltså som en väg ut om det skulle 
ske en olycka. 

För dem som bor i närheten av tunnelbygget 
vid Jakobsdal så har Trafikverket skapat en sms-
tjänst som man kan anmäla sig till för att få infor-
mation via sms eller påringning inför att spräng-
ningarna startar. Tjänsten sträcker sig 300 meter 
från sprängninspunkten och det går bra att an-
mäla sig redan nu, vilket Magnus uppmuntrar till. 

Vid omläggningen har Korsvägen genomgått 
en stor förändring och det kanske kan vara för-
virrande för många. Har det skett några olyckor?

– Det har varit ett par incidenter och lite kö-
bildning i början när man inte visste hur man 
skulle åka men nu flyter trafiken väldigt bra. Det 
har ju också varit lite mindre trafik nu på grund av 
corona så det har väl underlättat lite. 

Korsvägens nuvarande utformning är ungefär 
så som det kommer att se ut när allt är klart, en-
ligt Magnus. 

– Det kommer inte komma tillbaka som det en 
gång var med en stor rondell utan det kommer bli 
mer av ett torg och mycket mindre av en korsning 
för biltrafik, säger han. 

Parallellt med bygget av Västlänken under 
marken så byggs alltså ett tillfälligt resecentrum 
ovan mark, där det gamla har rivits och det kom-
mer stå under byggtiden. När stationsbygget är 
klart så kommer ett nytt resecentrum att byggas 
på platsen. Det bygget är det Västtrafik som an-
svarar för och kommer ligga rakt ovanpå tunneln, 
som kommer att ha uppgång till resecentret. Tun-
neln kommer också ha uppgångar mot Liseberg 
och en till korsningen vid Johannebergsgatan och 
Olof Wijksgatan. Hur det blir för biltrafiken an-
svarar Göteborgs stad för och är inte kopplat till 
Västlänken. 

– Samhället har ju en ambition att minska bil-
resandet och öka kollektivtrafiken och ett sätt är 

ju att styra biltrafiken så att det blir bekvämare att 
åka kollektivt. Så om det blir svårare för biltrafi-
ken så beror det snarare på en politisk prioritering 
än på Västlänken i sig. 

Sprängningarna och bygget medför en del 
störningar i form av buller, förutom trafikom-
läggningarna. Men det har inte varit övervägande 
negativ respons från de drabbade, tycker Magnus. 

– Många upplever att det har fungerat bra och 
att vi inte har stört så mycket som de trodde. Men 
vi är medvetna om problemet och vid bygget nere 
i Almedal har det bullrat mycket och spridit sig 
lång väg, det vet vi och försöker hela tiden jobba 
med att minska störningarna. Är det för stora 
störningar så kan vissa hushåll erbjudas ersätt-
ningsboende i form av hotellnatt eller liknande. 
Men det är ganska sällan vi behöver gå så långt, 
säger han. 

För att försköna intrycket av fula plank runt 
byggena runt om i stan har konstnärer anlitats för 
att dekorera dem med vackra konstverk. Likaså 
har det dekorerats vid Korsvägen. 

– Det kan man gärna komma och titta på, det 
är jättefint tycker jag själv.  

Jobbet som delprojektledare i bygget av Väst-
länken har Magnus haft i fem år och han tycker 
det är ett spännande och roligt jobb. 

– Det är ju spännande att få vara med och skapa 
ett nytt samhälle, för det är ju egentligen det vi 
gör. Förutom det som Trafikverket ansvarar för så 
är vi ju inblandade i mycket planer som stan har 
och det innefattar även samarbete med Västfastig-
heter, Västtrafik, Svenska mässan, Liseberg och de 
stora verksamheterna runt Korsvägen. Så man får 
se mycket och vara med om en del spännande sa-
ker, det är väldigt roligt. 

Jennifer Hajdic

SÅ HÄr  kommer det att se ut på Korsvägen från och med senare i höst i höst. Foto: traFikverket

Om Västlänken
4 Västlänken är indelat i fyra olika delar och byggs vid Centralen, Kvarnberget, Haga 
och Korsvägen. Stationer kommer finnas vid Centralen, Haga och Korsvägen.  
4 Varje bygge leds av Trafikverket som egna projekt med separata upphandlingar 
och entreprenörer. 
4 BEST-entreprenad står för arbete med bana, el, signal och tele. Det är en egen 
entreprenad i projektet. 
4 Sms-tjänsten för dem som vill bli informerade om störningar hittas på trafikverket.
se/vastlanken. Där finns också annan information om Västlänken och en interaktiv 
karta där man kan följa projektet, se information om kommande sprängningar bland 
annat.

HÄr ska det sprängas inför arbetstunneln i Skår. Foto: traFikverket

Västlänken börjar ta form
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799.-
Damboots med resår och 
dragkedja på insidan

499.-
Matchande väska

- GÖTEBORG SEDAN 1897-

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

STORT UTBUD AV RIEKER 
VÄLKOMMEN TILL BUTIKERNA

 PÅ OLSKROKEN & FRÖLUNDA TORG

749.-
Skön promenadsko 
med dämpande sula

Varmt välkomna att kontakta mig för visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@skeppsholmen.se

Kungsportsavenyen 18   Göteborg   031-18 22 00   goteborg@sothebysrealty.se   www.skeppsholmen.se

Radhus med underbar takterrass i Örgryte Torp
Kent Anderssons gata 8   Örgryte   7 rok   174+14 kvm   Tomt 160 kvm   9.8 mkr/bud

Med modern arkitektur i nya Örgryte Torp, i omedelbar närhet till Delsjöreservatet, ligger detta radhus från 2016 på 174 kvm över tre plan, vilket är den största varianten i området, 
ritade av KUB arkitekter. Radhuset är ensamt i hela projektet att vara det enda i längan med takterrass vilket minskar insynen. Totalt finns fyra sovrum och hela tre badrum, ett på 

varje plan. Samtliga maskiner från Miele i kök och badrum. Lättskött tomt med flera uteplatser, varav den stora takterrassen i sydväst har ett fantastiskt solläge hela dagen.

Redbergsgårdens Blommor

Danskavägen 110
Telefon 031-195050

Öppet alla dagar !
Välkomna

Fri parkering 10Min

Ljung

Planteringar

/St/St

Massor av
gröna växter

till bra priser!

Alltid buketter
Från

Fr. 

150:-

Blanda 4st
för 100:-

49:-/St

30:-/St
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

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

Från
875 kr
inkl. moms

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Tack vare en avancerad ögonbottenka-
mera och synfältsmätare, kan de vanli-
gaste ögonsjukdomarna upptäckas vid 
en synundersökning hos optikern. Denna 
utrustning finns nu hos Synsam på 
Munkebäckstorget som därmed kan ge 
sina kunder en ännu bättre service och 
säkrare remittering. 

– Vi remitterar ofta till ögonsjukvården och 
med hjälp av bland annat ögonbottenfoto-
grafering kan vi göra det på ett bättre sätt ef-
tersom vi kan upptäcka sjukdomar snabbare, 
säger legitimerade optikern/optometristen An-
nalena Ekwall. En optometrist är en vidareut-
bildad optiker med ännu bredare och djupare 
kunskap och kompetens. De arbetar även med 
torra ögon och ögonmotorik.

Hon har varit anställd i butiken sedan 2016 
och har jobbat som optiker i 30 år. Förra året 
vidareutbildade hon sig och har nu behörighet 
att bland annat undersöka ögonbotten med 
hjälp av en speciell och mycket avancerad ka-
mera. I butiken finns även en synfältsmätare 
som kontrollerar synfältets storlek. Dessa kan 
användas som ett komplement till synunder-
sökningen för att få en ännu bättre kontroll på 
ögonens hälsostatus. 

– Vi började göra ögonhälsoundersökningar 
i våras men så kom corona vilket gjorde att vi 
inte kunde kalla de kunder som kanske mest 
skulle behöva den typen av undersökning, 
alltså åldersgruppen 70 plus, säger ägaren Ve-
ronica Torkelsson. 

Hon är också legitimerad optiker med 
många års erfarenhet från yrket. Hon driver 
butiken tillsammans med Carolina Höglund 
som är butikschef och delägare men som i da-
garna fick barn och har gått på föräldraledig-
het. 

– Eftersom vi är två optiker numera så kan 
alltid en av oss vara på plats, vilket betyder att 
vi kan boka in synundersökningar varje dag. 
Sex dagar i veckan som vi har öppet, säger Ve-
ronica. 

De senaste åren har butiken satsat genom 
att anställa mer personal och nu i år så har de 
alltså börjat göra ögonhälsoundersökningar 
också. Optikerna rekommenderar att alla som 
är över 40 nyttjar möjligheten att boka en 
ögonhälsoundersökning då det är ett så effek-
tivt sätt att hitta sjukdomar i ögonen. 

Ögonsjukvården är hårt belastad och det 

underlättar för både den och kunden att 
kunna få en mer ingående undersökning hos 
optikern. Katarakt (grå starr), glaukom (grön 
starr), förändringar i gula fläcken (AMD), dia-
betesförändringar i ögat, kärlförändringar och 
pigmentering är de vanligaste sjukdomarna el-
ler förändringarna som optometristen kan se 
med hjälp av ögonbottenfotografering, berät-
tar Annalena. 

– Om vi hittar någon förändring så kan vi 
följa upp kunden och se hur det utvecklas eller 
remittera på säkrare grunder.

De rekommenderar att riskgrupper fortsatt 
väntar om det går, med att boka undersök-
ning.

– Men det finns tider att boka där vi kan 
ta hand om den kundgruppen lite extra, så är 
det akut så tar vi självklart emot även riskgrup-
perna, säger Veronica. 

Butiken har klarat sig bra under corona då 
glasögon och linser tycks vara något som de 
flesta prioriterar, oavsett världsläget. Dessutom 
har behovet av synkorrigering ökat mycket de 
senaste tio åren i och med det ökade skärman-
vändandet, vilket märks särskilt bland yngre.

– Det har blivit en stor förändring på ung-
domars syn.  År 2050 räknar man med att 
hälften av jordens befolkning är närsynta på 
grund av det ökande skärmanvändandet och 
att vi är för mycket på nära håll. Vi gör mycket 
läs- och dataglasögon till barn och ungdomar, 
så kallade ”ungdomsprogressiva” glasögon som 
även tar bort skadligt blått ljus från skärmar. 
Vi arbetar också med kontaktlinser som kan 
stoppa upp utvecklandet av närsyntheten ge-
nom att minska ökningen av minusstyrkan på 

glasen eller kontaktlinserna men även axial-
längden på ögat, säger Veronica. 

Att bära glasögon är en trend i sig och många 
gillar att ha flera par att byta mellan. Det finns 
mycket att välja på vad gäller bågar och även 
glas. Hos Synsam kan man även abonnera på 
glasögon. Likaså finns en mängd olika sorters 
kontaktlinser för den som föredrar det. 

– Hos oss kan man få mycket valmöjlighe-
ter i vilken typ av kontaktlinser man föredrar 
i och med att vi inte är begränsade till ett visst 
utbud. Vi har tillgång till allt som finns på 
marknaden och kan därför erbjuda och till-
passa det kunden behöver, säger Annalena. 

– Vi är också väldigt kunniga i just kontakt-
linser och jobbar mycket med endagslinser nu. 
Det kan vara svårt att prova ut passande linser 
men vi har bra erfarenhet av det här, säger Ve-
ronica. 

Butiken är inte så stor men det finns ett 
brett utbud av bågar och solglasögon. Det 
finns mycket personal på plats som kan hjälpa 
till att välja bågar och ge råd. I och med att 
Annalena anställdes 2016 så ökade ruljangsen 
eftersom de kunde boka in fler kunder, där-
med behövs det mer personal i butiken. 

– Vi söker folk nu, gärna med erfarenhet 
från branschen men har man ett intresse för 
mode och gillar att ge service så är det bra 
egenskaper för jobbet, säger Veronica. 

Eftersom det är en liten butik så är arbets-
uppgifterna varierade då det inte blir så upp-
delat. Alla i butiken gör allt från att hjälpa 
kunder till att beställa glas. De har duktiga 
sälj- och kundrådgivare som har stor erfaren-
het att hjälpa till med både färg och form och 
val av glassort. Kundkretsen är blandad med 
mycket lokala kunder men även Annalenas 
kunder som hon haft tidigare. 

– Det är viktigt för oss med långsiktiga rela-
tioner och här blir det mer personligt än i en 
större butik, vi kan avsätta mer tid för varje 
kund, säger Veronica. 

För den som är sugen på att skaffa glasögon 
i höst så är det runda bågar, 80-talsinspirerat, 
samt färg och stora bågar som är hetast. Även 
bågar av återvunnen plast har kommit mer, 
för att främja miljön. Dyra designerbågar eller 
inget särskilt märke, det spelar inte så stor roll 
för kunderna längre. 

– Folk är mer inne på vad som passar än 
vilken designer, så länge det är kvalitet, säger 
Veronica. Jennifer Hajdic

Dags att dra på smilbanden igen när 
skrattprofessorn Anders Nielsen bjuder 
på månadens garv!

Jubileumsåret: Det lär inte bli något jubi-
leumsfyrverkeri nästa år.

– Nej, det blir tyvärr uppskjutet!
HHH

Teater i Göteborg: Blir det några teaterpremiä-
rer i höst? Ja, efter SCEN-sommaren!

HHH

Miljöpartiets språkrör: Det RÖR på sej inom 
Miljöpartiet: Nyss var det LÖV-IN men nu är 
det LÖV-UT!

HHH

Får jag bjuda på en lift?
– Varför får du ont i huvudet när du åker 

hiss?
– Jo, den går ju UPP och NER!

HHH

En fråga måndag 14 september: Vem har 
namnsdag IDA?

– IDA!
HHH

– Varför få r inte häktena byggas ut?
– Nej, då RYMS det för mycke!

HHH

I butiken: Vår kassaapparat har tyvärr gått 
sönder.Det är nämligen en av våra KASSA 
APPARATER!

HHH

Vad kostar kameran?
– 5-tusen kronor!
– Jag har tyvärr inga kontanter, tar ni kort?

– Får jag ta med hunden in i affären?
– Nej, detta är en TAX-free-shop!

HHH

– Är denna ost från Skåne?
– Ja, den är YSTAD!

HHH

I systemkön: Har ni ÖL på LAGER?
Jag tappade en flaska rödvin i golvet, och 

fick köpa den som HÄR-TAPPAT!
HHH

Liberalernas partiledare om budgeten: VA SA 
BUNI?

HHH

Nu tar jag mig en liten BANK-RUTT med 
dagens fråga: Om Svenska Handelsbanken 
lägger ner 180 kontor i landet blir det tyst!

– Ja, då blir det inget BANK-VÄSEN!
Och var ska man äta om det inte finns nå-

gon BANK O MAT?
HHH

Nytt avdrag i budgeten: Om man får sina 
fönster tvättade kan man begära RUT-avdrag!

HHH

Efter EM-kvalmatchen mot Ungern: Varför 
kommer inte Ungerska Fotbollsförbundet att 
ringa till kollegorna i Stockholm? Dom vill 
inte bli påminda om riktnummer 0–8!

HAR KOLL PÅ ÖGONEN. Annalena Ekwall och Veronica Torkelsson är båda legitimerade optiker och Veronica är en av butikens ägare, 
tillsammans med föräldralediga Carolina Höglund (lilla bilden). Foto: JenniFer HaJdic

Synsam på Munkebäckstorget
satsar på ögonhälsoundersökning

STÖTTAdin lokalahandlare

Ögonbottenkamera som kan fotografera 
ögonbotten (infällda bilden) och påvisa 
sjukdomar i ögat. Till vänster en synfälts-
mätare och till höger en ögonbottenkamera 
som kan påvisa sjukdomar i ögonen.



Besök oss:     Stockholm    |    Göteborg    |    Malmö    |    Uppsala    |    Adresser & öppettider:  www.uppsalaauktion.se    |    Växel: 018 - 12 12 22

Fantastiska resultat, ledande expertis, exklusiva kataloger, personligt engagemang 
och slagauktioner gör oss till ditt självklara val vid försäljning av konst och design 
av högsta kvalitet. Våra synnerligen framgångsrika auktioner i juni, augusti och 
september bekräftar att marknaden är fortsatt stabil och efterfrågan mycket stark.

Nu pågår inlämning till höstens Internationella Kvalitetsauktioner som äger rum  
i våra nya stora lokaler i Stockholm. Kontakta oss och sälj till bästa möjliga pris!

För fri värdering, hembesök och rådgivning kontakta
Fredrik Blidberg  |  0705 - 12 44 31  |  blidberg@uppsalaauktion.se

Välkommen att besöka vårt kontor på Kungsportsavenyen 41 i Göteborg,  
öppet måndag – onsdag kl. 12 - 17 eller enligt överenskommelse.

Se fler toppnoteringar och få en fri onlinevärdering på www.uppsalaauktion.se

VI KAN KONSTEN ATT SÄLJA!
Inlämning pågår till höstens auktioner i Stockholm

kontakta några av sveriges främsta experter
Knut Knutson och Fredrik Blidberg

anders zorn
Såld för 3,2 miljoner kr

ivan ivarson
Såld för 2,4 miljoner kr

henri laurens
Såld för 1,6 miljoner kr

ragnar sandberg
Såld för 1,1 miljoner kr

byrå av georg haupt
Såld för 3,7 miljoner kr
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HISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

För hundra år sedan fanns det en långt 
gången diskussion om att anlägga en 
spårvägslinje från göteborgska Redbergs-
lid via Danska Vägen i Örgryte kommun 
till göteborgsk mark bortanför landeriet 
Liseberg i andra ändan.

Förslaget hade lagts fram 1916 och var 
aktuellt ända in på 1923, då förslags-
ställarna drog tillbaka sin ansökan om 
spårväg och det sedan inte talades mer 
om just den sträckningen.

Spårvägssällskapet Ringlinien, 
som håller göteborgsk spårvägshistoria 
levande och av bara farten bevarar 

mycket intressant dokumentation om stads-
delar och trender som helhet, hade i sommar-
numret (nr 2, 2020) av tidningen Ringlinien 
artikeln ”Spårvägen som Danska Vägen aldrig 
fick”, skriven av den i ämnet enastående kun-
nige Stig Hammarson.

Vilka var det då som i en ”skrifvelse till 
Konungen” i maj 1916 ansökte om tillstånd 
att anlägga och driva en spårväg mellan Ge-
tebergsäng och Redbergslid genom Örgryte 
och Danska Vägen? (Med Getebergsäng 
menades i praktiken Korsvägen, där man även 
i nutid har stora arbeten på gång, beroende på 
Västlänken.)

Jo, undertecknarna av skrivelsen 1916 
var tolv framåtsträvande personer i Örgryte 
kommuns ledning med riksdagsman Melcher 
Lyckholm i spetsen. Alltså den Lyckholm som 
ägde det stora ölbryggeriet i Skår.

Örgryte var ju en egen kommun (och 
förblev så till 1922) och man poängterade att 
Göteborgs Spårvägar minsann hade linjer till 
Mölndal och till Långedrag (i Frölunda kom-
mun), så varför inte i Örgryte? Detta kunde 
tyckas ännu mer motiverat – med Örgrytes 
bitvis täta bebyggelse mycket närmare Göte-
borgs stad.

Stig Hammarson återger i Ringlinien 
hur Örgryte-herrarna beskrev deras sockens 
position som liggande ”i en vinkel mellan 
stadsdelarna Getebergsäng och Redbergslid”. 
(Nej, man använde faktiskt inte det officiella 
stadsdelsnamnet Olskroken – och redan på 
hästspårvagnarnas tid hade ju destinationen 
från staden räknat varit skyltad Redbergslid.)

Skrivelsen redovisade också Danska Vägens 
trafiksituation, då man i 1915 års trafik-
räkning funnit att så mycket som cirka 60 
bilar(!) och 600 fotgängare per dygn kunde 
vara i rörelse där.

Fastän skrivelsen var ställd till kungen, 
blev det förstås Göteborgs Stad som (via 
”Konungens befallningshafvande i Göteborgs 
och Bohus län”, Länsstyrelsen) fick utreda och 
fatta beslut om spårväg eller icke på Danska 
Vägen.

Remissinstansen Fastighetskontoret av-
rådde, för att det i Örgryte saknades stadsplan 
och att bostadsbygganden som pågick eller 
stod på tur kunde försvåra för en rak och ef-
fektiv spårsträckning.

Vi såg i förra månadens krönika här i OH-
Posten hur tomter avstyckades och bebyggdes 
med främst villor vid Danska Vägen, på 
gårdarna Bö och Överås forna ägor, och vi 
såg vilken viktig trafikplats 
Sankt Sigfrids Plan skulle 
bli redan inom 1920-talet 
på mark inlöst från hem-
manet Jakobsdal. (Trakten 

fick sin stadsplan framtagen av stadsarkitekt 
Lillienberg 1923-25.)

Till ansökan om spårväg bifogade man 
från ASEA en offert med beräknade kostna-
der för genomförande och drift. Den gällde 
saker som spåranläggning, kontaktledningar, 
ledningsstolpar, strömförsörjning, tre vagnar 
samt planritningar och karta med angivelser 
av vilka fastigheter längs linjen som skulle 
beröras. Så visst var ansökan noggrann.

Fastighetskontoret bedömer dock i sitt svar 
till Örgryte 1916 att ”den af sökandena fö-
reslagna sträckningen är vald hufvudsakligen 
med hänsyn till vissa jordägares intressen att 
få sina jordområden utnyttjade för bebyg-
gande”, medan förslaget i den mer objektiva 
trafikplan som staden själv tagit fram ville 
”bereda befolkningen i allmänhet största 
möjliga nytta af spårvägen”.

Synpunkten är sund men existerade inte i 
parallellfallet ett halvsekel därefter, då Göte-
borg införlivade Angereds kommun (1967) 
efter att vissa med affärssinne köpt upp billiga 
marker i Angered, inte minst genom bulvaner 
för att låta Göteborgs kommun lösa in till 
långt högre markpriser.

Riksdagsman Melcher Lyckholm, som 
var främsta namnet på ansökan om spårväg 
genom Örgryte 1916, var dock känd för 
att se till folks bästa, inte sko sig på diverse 
möjligheter, utan nöjde sig gott med sitt J. W. 
Lyckholms bryggeris stora lönsamhet.

Ett betydande antal av hans arbetare i Skår 
bodde i arbetarkvarteren i Olskroken och 
Lunden. Skulle de haft nytta av en spårväg 
som gick rakare väg till och från jobbet än 
genom hela centrala Göteborg?

Nja, i obetydlig mån. Jämför med hur 
strömmen av arbetarkvinnor dagligen gick till 
fots från Almedals fabriker (textilindustrin) 
hem åt Olskroken med omnejd. De undvek 
åka spårvagn, dels för att de som lågavlönade 
inte ville lägga pengar på färdbiljetter, dels 

för att det var fritt, roligt, 
rent av spralligt att i grupp 
vandra till och från jobbet.

Bland bidragsgivarna till 
Fritz Stenströms lokalhis-

toriska bokverk ”Örgryte genom tiderna”, del 
1 (1920) var stadsarkitekt Albert Lillienberg 
på Stora Gårda, Werner Lundquist på Bö, 
friherrinnan Louise Falkenberg på Stora Torp 
och bröderna Kanold som hade sin choklad-
fabrik på en avstyckad del av Jakobsdal. Bland 
dessa och andra betydande örgrytebor gick 
åsikterna en smula i sär, åtminstone i detaljer.

Privatpersonen Olof Nilsson, som ägde 
fastigheten Anderstorp Tån på Danska Vägen 
29 (nära Tåns kyrkogård), ingav till Läns-
styrelsen en protest mot spårvägsplanerna. 
Förutom att träd på hans tomt skulle behöva 
fällas, varnade han för det buller från vagnar 
på räls som skulle störa Danska Vägens frid.

Ja, detaljer om Danska Vägen – och även 
Lilla Danska Vägen där räls var föreslagen 
– finns alltså att läsa i tidningen Ringlinien 
nummer 2 för i år, tillgänglig på internet. 
Och förmodligen på varje göteborgskt biblio-
tek med självaktning, hoppas jag.

Fastighetskontoret, som avstyrkte förslaget 
om spårväg på Danska Vägen, förespråkade 
ett alternativ inom Örgryte. Och vi vet ju 
hur linjerna 3 och 5 har sina ändstationer till 
Kålltorp respektive Torp vid en och samma 

vändslinga, så att man där kan byta från den 
ena till den andra.

Detta är dock en annan historia, som vi 
nästa år skulle kunna återkomma till, när 
det blir 70 år sedan dubbelslingan i Kålltorp 
kunde tas i bruk. Det upplevdes av en senare 
generation än den som diskuterat Danska 
Vägen kring 1920.

Stig Hammarson, själv boende i Lunden, 
sammanfattar alltså i sin artikel att valet föll 
på ”alternativet över Härlanda, Kålltorp och 
Delsjöravinen” (längs Delsjöbäcken i Bö). 
Sträckan från Redbergslid till Härlanda var 
klar 1925 och elva år senare till Kålltorp.

Varför blev förbindelsen mellan Kålltorps- 
och Torplinjen inte klar långt tidigare?

Utan att speciellt ha studerat den saken, 
kan jag tänka mig dröjsmålet orsakat av att 
1920-talet (trots att Göteborg då öppnade 
Liseberg, Botaniska och Slottsskogsvallen) var 
ekonomiskt mycket begränsat, att 1930-ta-
let kände av en än värre kris och att andra 
världskriget 1939-45 betydde en svår brist på 
arbetskraft, då starka friska män låg utkallade 
i militär beredskap, inte minst längs norska 
gränsen. Sträckan från Korsvägen till Sankt 
Sigfrids Plan med dess vändslinga hade dock 
öppnats 1929.

Tidningen Ringlinien, som väl nu i dagarna 
utkommit med höstnumret, nr 3 för i år, 
innehåller en intressant blandning av historia, 
aktualiteter och framtidsvisioner. Ibland också 
utblickar åt andra europeiska spårvägsstäder.

Ansvarig utgivare är Dan Aronsson och i 
redaktionen ingår i princip alltid den nämnde 
Hammarson. Vanligen tillsammans med 
LarsY Svensson och Claes-Göran Wahlborg.

Det är förstås Sällskapet Ringlinien som 
håller igång trafiken med gamla veteranspår-
vagnar, från Centralstation via Avenyn och 
Södra Vägen förbi Liseberg till Sankt Sigfrids 
Plan och åter.

Trevligt – inte minst för turister. Men 
det var inte samma glädje i år, när Lisebergs 
nöjespark hela säsongen stått ödsligt med låst 
entré vid linjens viktigaste hållplats.

Spårvägslinje på Danska Vägen?

LISEBERGSLINJEN. Veteranspårvagn uppför 
Avenyn i riktning åt Liseberg och vändsling-
an vid Sankt Sigfrids Plan. Men i år stod 
nöjesparken öde. Foto: alice radomska

SPÅRLÖST. Inte bara själva Danska Vägen utan också Lilla Danska Vägen, som skymtar där uppe bortom den lutande Kopparormsgatan, 
var det tänkt att lägga räls i. Här skulle svängen blivit synnerligen tvär, även om den getts ett rejält utrymme. Foto: stig Hammarson
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provtränA 1 VECKA GRATIS!
SVERIGES BÄSTA TRÄNING

• Gym & kondition 
• Gruppträning
• Barn och ungdomsträning
• Seniorträning
• Personlig träning

Nordic Wellness har träning för alla! 

 Läs mer om klubbar nära dig på nordicwellness.se

269:-
/ MÅN

GYMKORT FR.

Ingen bindningstid!

 

  

 

 

 

Blommigt, randigt eller prickigt? Lekfullt, sobert eller 
 romantiskt?  Vad du än är ute efter, så har vi en tapet  
som  passar. Välkommen in  att se efter själv.

* Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. 
Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  

** Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor 
och vilka kollektioner som ingår i  erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj.

HITTA DIN 
DRÖMTAPET 

Göteborg
Danska Vägen 96    
031-337 55 50

Kungälv
Teknikergatan 7
0303-630 40

Mölnlycke
Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Partille
Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Stenkullen 
Färgvägen 6
0302-222 45 

Askim
Sisjövägen 49  
031-748 47 30

Angered
Salviagatan 1  
031-797 44 40
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Sushi American style, hälsosam med 
mycket grönsaker samt en snart reno-
verad lokal är sådant som utlovas på 
Olskrokstorgets nyöppnade Sushi Hem. 
Det är före detta Kailis sushi som nu fått 
nya ägare och de vill testa ett modernare 
koncept som blir unikt i stadsdelen. 

– De flesta sushirestauranger i området är tra-
ditionella men vi vill göra nåt mer spännande 
och med mer nya smaker. Vi jobbar mycket 
efter att anpassa oss efter vad kunderna gil-
lar och testar oss fram till en bra meny, säger 
kocken RongQi. 

Det var i juli som RongQi Zheng och 
Emma Lu köpte restaurangen och det var en 
trög start då det var semestertider och ganska 
lugnt på kundfronten. 

– Nu har det dragit igång lite bätt-
re och vi har mer kunder, även om 
mycket av försäljningen går via Foo-
dora (hemleverans via app i mobi-
len). Det är också bra men vi betalar 
avgift till Foodora för varje leverans så det 
är ännu bättre att kunderna kommer hit och 
handlar av oss också, tycker de båda. 

Lokalen är liten med några bord och sitt-
platser och eftersom det fortfarande är corona-
tider så är många inte så benägna att sitta kvar 
och äta, tror Emma utan de flesta köper med 
sig maten. Men de har för avsikt att göra om 
lokalen i ett mer modernt och fräscht snitt. 

– Vi har börjat lite genom att vi har målat 
och dekorerat väggarna men vi vill så små-
ningom byta ut allt från möbler till den fasta 
inredningen och även om det är litet så vill vi 

att det ska kännas trevligt och inbju-
dande att sitta ner här och äta gott, 

säger Emma.
Lokalen ligger bredvid ostaffären Mer 

än ost och läget är bra med närhet till håll-
platsen och leden. Varken Emma eller RongQi 
bor i området och de hade inte mycket rela-
tion till Olskroken tidigare men de trivs bra 
och ser att det finns ett bra kundunderlag.  

– Det är väldigt blandat folk som rör sig här 
och våra kunder är lika blandade i åldrar och 
nationaliteter. Sushi är populärt i Sverige och 
allt fler vill äta hälsosamt, det kan vi bemöta, 
säger RongQi. 

Han själv har jobbat i olika kök runt om i 
Göteborg och Emma likaså. De har varit kol-

legor tidigare och har erfarenhet från andra 
typer av mat också. RongQi har jobbat med 
thai, kinesiskt och teriyaki tidigare men före-
drar att laga sushi. 

– Sushi passar mig, det är inte så mycket 
olja som det är i mycket av den matlagning 
jag sysslat med tidigare. Det är bättre både för 
kunderna och för mig, säger han. 

Till sin hjälp har Emma och RongQi två 
andra kompisar med mycket erfarenhet som 
sushikockar, de är med och inspirerar och lär 
ut sina kunskaper för att ta fram en bra meny. 

Amerikansk sushi har lite mer valmöjlighe-
ter än traditionell sushi och består till exempel 
mycket av makirullar som toppas med olika 
såser. Det har blivit populärt i Stockholm 

och även i Göteborg har trenden vuxit, enligt 
RongQi.  

– Med den amerikanska stilen kan vi erbju-
da mer smaker och valmöjligheter, mer grön-
saker och olika såser och tillbehör. Vi tror att 
folk kommer gilla det och vi ser redan att de 
gör det, säger han.  

Maten har fått fina recensioner på Foodora 
och de som äter på plats lämnar aldrig något 
på tallriken. 

– Poke bowl och tempura rolls går mest just 
nu. Poke bowl är nyttigt med mycket grönsa-
ker och det gillar många, säger RongQi. 

Vid tillagning av sushi måste råvarorna all-
tid vara färska och varje dag får man försöka 
beräkna hur mycket som kan gå åt under da-
gen, det som inte används måste kastas. 

– Det är det svåraste med sushi, men att 
driva en egen restaurang är jättekul. Frihet 
att göra vad vi vill och testa nya idéer, tycker 
Emma och RongQi. Jennifer Hajdic

Olskroken

Om sushi
4 Sushi Hem ligger på Olskrokstorget 6.
4 Sushi är en japansk maträtt bestående 
av kokt rundkornigt ris smaksatt med en 
vinägerblandning och kombinerat med fisk 
(rå eller tillagad), rom och eller skaldjur. 
Det kan också vara olika sorters kött, kyck-
ling och grönsaker. 

4 Ordet sushi kommer från ordet sui som 
betyder sur. Sushi kan göras på olika 

sätt och kan bestå av en klump med 
ris med ett tillbehör på, nigiri. Eller 
maki, som är rullar med sjögräsblad 
eller omelett, fisk och grönsaker till 

exempel. Sashimi är rå fisk och är inte 
samma sak som sushi.

Nu är det Sushi Hem som gäller här

VI PÅ
Ols-kroken

STÖTTAdin lokalahandlare

Sushi Hem på Olskrokstorget.



WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING

Akademibokhandeln
Apoteket 
Beauty by Reale
Cykelkungen
Electromobil
Evanette
Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk
Fjällmans Begravning
Folktandvården
Fonus
Freja Blommor
Hjälpredan Rehabbutik
ICA Supermarket
Johanssons Skor
Kailis Sushi
Kias Servering
Knit & Purl
Lekextra
Leonardo Tapas & Lounge
Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost
Myrorna 
Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil
Närhälsan 
Olskrokens Frukthall
Olskrokens Skrädderi
Olskrokens Spel och Tobak
Optikkällaren 
Salong Klipp-1
Slakthusets Köttbod
Sweets’n Cigars
Sven-Eriks Blommor
Syrien Kitchen & Café
Tasty Bake
Wranges

LETA EFTER
SYMBOLEN!

HÄR HITTAR DU
havets läckerheter!

Välkomna till Fiskbodarna
på Olskrokstorget!
KNIPPLA FISK
Tel. 031-21 15 12

ASPERÖPOJKARNA
Tel. 031-84 10 20

Vill du laga
något riktigt gott?

Ta en sväng förbi köttboden
på torget där du kan handla

extra fi nt kött och få tips
på goda recept.

SLAKTHUSETS KÖTTBOD
0735-028351

Vita Arkivet
Välkommen in till oss och 

hämta det, eller besök vitaarki-
vet.se. Här berättar du för dem 
som står dig nära om det som 

är viktigt för dig. Vi hjälper dig 
om du önskar.

FONUS
Norra Gubberogatan 7

Tel. 031-85 98 30
www.fonus.se

Erbjudande: Köp en andel på Stryktipset/V75
& få en marabou 100 gram på köpet!

OLSKROKEN SPEL&TOBAK • Olskrokstorget 2 • 031-25 05 61

Hostkarameller..
Välkomna till Olskroken! Här hittar du allt du behöver!

Morgonrock
Borås cotton II-sort.

199:-
Ord.pris 499:-

NORDISKA HEMTEXTIL
Redbergsvägen 15

031-707 55 30

HjälpRedan flyttar!
Fr.o.m. 1/10 fi nns butiken 

på Bondegatan 5. 
Detta fi rar vi med

20% RABATT
på alla stödstrumpor

hela oktober!

HJÄLPREDAN
HJÄLPMEDELSBUTIK

Olskrokstorget 14
Bondegatan 5 (från 1/10)

Tel. 031-26 68 10
www.hjalpredan.se

Gäller för medlemmar i Akademibok-han-
delns Vänner. Nytt läsår startar

1 oktober 2020. Välkommen till butiken
för mer information!

AKADEMIBOKHANDELN
OLSKROKEN

Redbergsvägen 12
Tel. 031-84 45 70

www.akademibokhandeln.se

Vi har stort utbud
av Rieker och andra 

bekväma skor
- välkommen in!

JOHANSSONS SKOR
Redbergsvägen 8

031-25 37 77

Loungewear & rockar
från Feelings

EVANETTE
Redbergsvägen 9

031-21 05 03
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.STYLIST.
Sofi a Gilensparr

KLIPP
FÄRG

PERSONAL SHOPPING
MAKEUP

PERSONLIG STYLING
EVENT

Danska vägen 83  |  0703-70 44 98

WWW.STYLISTER.NU
Frisör - MakeUp - Stylist 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

SALONG
LILLKULLE 24

Klippning
 pensionär/student 200:-
Permanent fr 399:-
Färgning fr 299:-

KOM IN OCH

GÖR DIG HÖSTFIN!

Fri parkering Varmt välkomna!

Jag är Väldigt noga i dessa coVidtider,
anVänder alltid munsKydd ocH, som

Vanligt, äVen HembesöK om ni önsKar.

STIKKAN PÅ SPÅRET

På Svenska Turistföreningens utmärkta 
hemsida (svenskaturistforeningen.se) 
kan man bland annat läsa om att vand-
ringstrenden är allt starkare och håller i 
sig. Suget efter kombinationen av även-
tyr, lugn och tystnad i naturen är stark.

det är garanterat något som har 
ökat ytterligare det senaste halv-
året, bland annat på grund av den 

rådande pandemin. 
 Ett bra sätt att stärka upp sig är att söka sig 

ut till naturen för att finna ro, uppleva de fina 
färgerna – som inte minst hösten bjuder på. 
Samt att få ljuset som naturen bjuder på, allt 
detta är dessutom gratis…

Då är det bara att gratulera oss som bor i 
StorGöteborg. Här finns massor av fina stäl-
len att besöka och utforska. Ett bra tips är att 
gå in på vastsverige.com och bli inspirerad. 

Bland vandringslederna skriver de 
bland annat om Gotaleden, en led som 
hade premiär i mitten av förra året och som 
blivit mycket populär. Den går från cen-
trala Göteborg (Kungsportsplatsen) till Lilla 
Torget i Alingsås. Leden består av 9 etapper 
och bjuder på totalt 7 mil av naturskön och 
omväxlande vandring. 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 
uppleva sevärdheter. Leden passerar några 
mindre orter men går framför allt i skog och 
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 ”svå-
righetsgrader”. Etapperna är:
4 Etapp 1: Kungsportsplatsen till Skatås 
Motionscentral – 6 km/Lätt vandring
4 Etapp 2: Skatås/Kåsjön – 10 km/med-
elsvår
4 Etapp 3: Kåsjön/Jonsered – 8 km/med-
elsvår
4 Etapp 4: Jonsered/Le-
rum – 10 km/utmanande 
med en höjdskillnad på 
145 meter. Du får nöjet 
att uppleva sjö, skog, slott, 

storslagna vyer samt tätortsnära platser.
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 

För att känna på och testa 
av Gotaleden, så tog min 
vän Lars-Erik Säll och jag 
beslut om att pröva på den 
mest utmanande av etap-

perna. Den mellan Jonsered och Lerum. 
Det var stundtals en riktig tuff uppgift att 

ta sig uppför och nedför Goråsberget. Men vi 
fick denna soliga dag många fina upplevelser 
längs vandringen och på köpet fin utsikt över 
sjön Aspen som låg spegelblank. 

Men innan dess passerade vi Jonsereds träd-
gårdar som invigdes 2014 och är en fri tolk-
ning av den 1800-talsträdgård som tidigare 
låg på platsen. Strax därefter passerade vi den 
pampiga Jonsereds herrgård (jonseredsherr-
gard.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 grusvä-
gen 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 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. 

Efter cirka 30 minuters vandring skiljer 
sig Gotaleden från Bohusleden (brandgul 
markering) och efter ytterligare någon halv-
timme (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 vän-
ster 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 diN vANdriNg passerar du bland annat den här fina byggnaden – Jonsereds Herr-
gård. Foto: stig andersson

Från hemsidan – gotaleden.se
4 Från Jonsereds anrika och kulturmärkta 
bruksmiljö slingrar sig nu Gotaleden upp 
mot Goråsbergens höjder med himmelsk 
utsikt över sjön Aspen.
4 Jonsered var från 1830-talet och fram 
till 1970-talet ett utpräglat brukssamhälle. 
Idag betraktas Jonsered som en av landets 
kulturskatter.

Hösten är som gjord för att vandra

PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss
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SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

50%
RABATT*

på bågen vid 
bokad synunder-

sökning.

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

Är du över 40 år rekommenderar vi dig att
ringa och boka ögonhälsoundersökning i dag
Ögats främre delar. Undersökning av ögats yta 
och lins. Förrändringar i hornhinna och lins kan på-
verka ögats hälsa, som torra ögon eller grå starr. 
Ögontrycksmätning. Vi mäter ditt ögontryck. Ett 
förhöjt tryck är en av � era indikationer på grön 
starr. 
Ögonbottenfotografering. En bild tas av näthinnan 
där bland annat synnerven, gula � äcken och blod-
kärl undersöks. 
Synfältsmätning. En mätning av ditt synfält visar 
om delar av ditt synfält saknas, extra viktigt vid 
ögonsjukdomar som grön starr. 

Torra och trötta ögon. Berätta för din optiker om 
du upplever torra ögon. Under en ögonhäsounder-
sökning tittar vi på din tårkvalitet och du får tips 
om hur du på bästa sätt tar hand om dina ögon.  
Nervsystem. Optikern kontrollerar och kan upp-
täcka förändringar längre bak i ögats nervsystem, 
som kan påverka ögats funktioner. 
Ögonmotorik. Vi undersöker hur ögonen jobbar 
tillsammans och hur � exibelt de fokuserar på 
olika avstånd. Eventuella skelningar upptäcks och 
bedöms. 

Ärftlighet. Vid en mer grundlig undersökning 
mäter optikern ögontrycket men kontrollerar också 
synfältet och synnerven. Har du en familjemedlem 
som behandlas för sitt ögontryck är det extra vik-
tigt att regelbundet kontrollera dina ögon. 
Glasögonstyrka. En fördjupad och mer omfattande 
synundersökning som ger underlag för nya glasö-
gon och kontaktlinser.

DETTA INGÅR I EN ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNING:

Välkommen in till oss!

ÖGONHÄLSO-
UNDERSÖKNING

899:-

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.

Nära dig genom 
hela livet.

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

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

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

Gör ditt vårdval. Du väljer själv 
var du vill lista dig på 1177.se. 
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.
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Välkommen till Olivia Hemomsorg

Varma hälsningar

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.

Emma Karlsson,
Regionchef

Malin Grönesjö,
Teamchef

 www.oliviahemtjanst.se 

”Vi är godkända
att utföra hemtjänst
i Göteborgs stad”

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

Stil, rätt färger, frisyr, makeup, hudvård, 
snygga bryn och fillers. Allt detta och 
mycket mer kan Sofia och Amanda hjälpa 
sina kunder med i Sofia Gilensparr frisör- 
makeup och styliststudio i Lunden. De 
satsar på helhetsstyling med förändring 
som drivkraft.  

– Det är allt med ytan fast det handlar lika 
mycket om insidan, säger Sofia Gilensparr. 
Hon är diplomerad frisör och stylist och brin-
ner för att skapa förändring och att kunna 
styla människor från hår till rätt kläder och 
makeup. 

– ”Jag hittar inte min stil” är något jag ofta 
får höra av mina kunder och det är egentligen 
att hitta sig själv, vem man är som person man 
behöver hjälp med. Att få på sig sina fjädrar. 
Helheten, säger hon. 

Hon tar emot i sin lilla studio på Danska 
vägen, en lugn del av gatan nära Redbergs-
platsen. Det är tidig fredag eftermiddag och 
lite grått och regnigt, så det känns skönt att 
komma in i studion, slå sig ner i frisörstolen 
och bli bjuden på kaffe i gammeldags koppar 
med fat, fastän undertecknad tackar nej och 
ber om vatten. 

– Jag hade känt till den här lokalen ett tag 
och så kom ett tillfälle att ta över den för ett år 
sen, då tog jag chansen, säger Sofia. 

Hon bor själv i Lunden och hade sin stu-
dio inne i stan förut men har länge velat vara 
på hemmaplan och tycker det är skönt att ha 
nära till jobbet. Hon trivs i området och med 
Lundenborna som hon upplever varma och 
vänskapliga och värnande om sitt närområde.

– Det ska kännas hemma att komma hit, 
säger hon. 

Studion består av en loungedel med sköna 
fåtöljer och en receptionsdisk, det är inrett i 
murriga färger och verkar vara en rogivande 
plats att vänta på sin behandling. I själva sa-
longen finns en frisörstol och den som sätter 
sig där får Sofias fulla uppmärksamhet under 
sin behandling. 

– För mig är det viktigt att både kunden och 
jag blir nöjda. Jag är noggrann och tar tid på 
mig för att uppnå det resultat vi båda önskar 
och jag lägger mycket tid på konsultationen, 
för att jag och kunden ska ha samma bild. Det 
blir ofta frågor om produkterna jag använder 
och det är viktigt att det finns tid för mig att 
berätta om dem, säger hon. 

Det vanligaste är att kunder bokar en fris-

örtid hos Sofia, sedan kan det bli mer utefter 
det när kunden inser allt vad Sofia kan hjälpa 
till med. Då kan det bli tal om att boka make-
uprådgivning eller klädstyling och ibland allti-
hop. Det är så kallad helhetsstyling. 

– Det är ganska ovanligt att någon bokar en 
helhetsstyling men det händer ibland och då 
är det oftast att personen har gått igenom nå-
gonting i sitt liv som gör att den vill hitta eller 
förändra sig själv, säger Sofia. 

Inom personlig styling erbjuder hon flera 
olika typer av konsultationer. Färganalys, stil-
analys, garderobsplanering/rensning, styling 
(hur man klär sig efter sina former), personal 
shopping i form av en heldag på stan där färg- 
och stilanalys ingår, samt makeuprådgivning. 
De olika konsultationerna kan kombineras i 
paket där den mest omfattande kallas Styling-
paket LYX och har ett upplägg på två dagar där 
kunden får alla de nämnda konsultationerna 
inom personlig styling. 

– Med en personlig styling får du koll på 
dina färger och din stil, inte vad trenden eller 
modet säger. Du lär dig att sätta ihop en håll-
bar garderob med plagg som plockar fram det 
bästa av dina former och med färger som lyfter 
dig, säger Sofia. 

En färganalys kan gå till så att Sofia håller 
upp sjalar i olika färger nedanför kundens an-
sikte framför spegeln för att visa hur de fram-
häver eller skär sig mot ens egna färger på hår, 
hud och ögon. Har huden varm eller kall un-
derton, alltså mer åt det gula eller mer åt det 
rosa till exempel. 

– Styling kan börja med att kunden får ta 
med och visa mig sina favoritplagg men också 
några plagg som man inte gillar för att reda ut 

vilken stil man trivs i, klassisk eller dramatisk 
till exempel. När kunden lärt sig sin stil så är 
det lättare att välja rätt kläder. 

Intresset för kläder och stil utvecklade Sofia 
när hon jobbade som skådespelerska och var 
på kostymprov på SVT. Det inspirerade henne 
att utbilda sig till stylist och sedan frisör och 
så började hon jobba bakom kameran med 
hår, makeup och kostym på flera kända film-
produktioner. Hon gör fortfarande filmjobb 
ibland och då blir hon borta från studion när 
det krävs. 

I början av året fick Sofia en kollega i studi-
on då Amanda startade verksamhet i lokalen. 
Hon är certifierad beauty artist och erbjuder 
ögonbrynstatuering i form av microblading, 
fransförlängning, fillers och lashlift bland an-
nat. Nu utbildar hon sig också inom medi-
cinsk fotvård. 

– Amanda är mycket duktig på nåljobb, sä-
ger Sofia och tror att det är tack vare hennes 
erfarenhet som undersköterska inom sjukvår-
den. Amanda bor i Alingsås och hade ingen 
direkt relation till Lunden tidigare men gillar 
atmosfären i stadsdelen. 

– Det är skönt att inte vara mitt i smeten 
och här får jag lite småstadskänsla, det känns 
hemma, säger hon. 

Tillsammans kan de erbjuda sina kunder en 
ännu större helhet i sitt utbud och har varan-
dra att bolla idéer och testa nya produkter och 
behandlingar med. I studion finns också hud- 
och hårvårdsprodukter, makeup och second 
handkläder att köpa och Sofia och Amanda 
hjälper gärna till att ta fram rätt produkter till 
den som vill fylla på sitt skönhetsförråd.  

Jennifer Hajdic

Amanda och Sofia delar studio och kan fixa 
allt från fransar och bryn till hår och stilana-
lys.  Foto: Jennifer Hajdic

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

Stolsitsar, stor sortering �������������������� ex� Lilla Åland 189:-
Vaxduk, ex linne �������������������������������������������������� fr 198:-
Bordsfilt, plastad ��������������������������������������������������� 149:-
Bordstabletter, plast & tyg ������������������������������������ fr 45:-
Plädar, stor sortering ������������������������������������������ fr 179:-
Mattor, textil & plast ex 70x200 ����������������������������� 375:-                                            
Tyger till Dynor MöBLer och GarDiner – stort urval!

Vi Syr Dynor!
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.

reGnkaPPor
Herr och damkappor i flera härliga
färger med snygga foder och
svetsade sömmar. Genomtänkt
design med bl a ficklock, reflex-

detalj på midjeskärpet, och slag
på ärmen så vattnet inte rinner

ner på  händerna.

CiTyCoaT
XS-XXL

1 490:-
BuSineSS CoaT

XS-XXL

1 690:-

T.ex. altaner, takomläggning, fönsterbyten, 
byte av kök, om- och tillbyggnader m.m.

Vi har även byggrådgivning för kök,
badrum och tillbyggnader.

www.bjorkekarrsbygg.se

Dax att boka snickaren
inför hösten!

Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

Kvalitet och service 
tilll rätt pris

Extra glasögon på köpet,

Spara 1695:-

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

Kostnadsfri synundersökning

Utförs av legitimerad optiker och gäller vid köp av glasögon tom 2020-11-15 

vid köp av glasögon, spara 395 kr

Klipp ut och ta med 
kupongen till butiken

Service och kvalitet, alltid till 
pressade priser - välkommen!

l Service över förväntan

l Kvalitetsprodukter - alltid till pressat pris

l Legitimerade optiker och hög hygiennivå

l Sortiment med lokal prägel

l Ögonhälsoundesökningar 

l Avancerade synundersökningar

Helly Hansen 
ord. pris 1495:- 

NU 995:-

Barbour 
ord. pris 1695:- 

NU 1195:-

Märkesbågar 500 kr rabatt

En butik skapad så som vi själva vill att en optiker ska vara.

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2020-11-15. För öppettider och info 
om vår hantering av Covid-19 se:  www.opt ikka l la ren .se
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Självservice eller
personlig service
– vi hjälper dig när
och där du vill
Du vet väl att du kan göra många av dina
bankaffärer på egen hand?

I vår app kan du enkelt betala dina räkningar, 
överföra pengar mellan dina konton, spärra 
dina kort samt köpa och sälja fondandelar.

Med internetbanken kan du handla med aktier
och fonder, ansöka samt se över dina lån och
börja pensionsspara.

Vill du träffa oss personligen är du varmt
välkommen in till oss på Avenyn och
S:t Sigfridsplan i Örgryte.

BETRAKTELESER

När man från Gröndalsgatan går nedför 
den splitter nya trappan av prima trä, ner 
till Ebbe Lieberathsgatan, nära spårvägen 
och Sankt Sigfridsgatans västra brofäste 
där som bron över motorvägen och Skårs 
tågrälsar tar vid, så är senioren Eva Nils-
son den mest intressanta person man kan 
ha turen att möta.

Eva Nilsson var på väg uppför. Jag 
vände och följde med henne när hon sa 
”Kom ska jag visa dig”, precis som om 

vi kände varandra. Hon börjar genast berätta 
– och jag inser att det hon tydligast minns var 
för ett halvsekel sedan.

– Här var det vårdhem i Anna Janssons 
regi, pekar Eva åt vänster då vi precis klivit 
upp från översta trappsteget och beträder den 
idylliska lilla återvändsgatan.

Jo, den vackra gula trävillan måtte från bör-
jan varit tänkt som mer än bara vanlig bostad. 
Den ger intryck av en herrgård i miniatyr, 
med trädgården välkrattad i denna lövfäll-
ningens första tid. Tydligen nummer... låt se... 
Gröndalsgatan 15.

Och till höger, nummer 
14:

– Slottet, ler Eva åt 
den stora villan med dess 

lustiga, mysiga torn. Det var rosa förr. Alltid 
trevligt folk här, må du tro. Alla åldrar, alltid 
en stark positivism, fast ordet positivism är av 
modernare slag, förstås.

Jag som sett gatan i tre decennier år trodde 
mig känna den väl. Men givetvis inte som Eva 
Nilsson med hennes minnen längre tillbaka.

Kring 1970 var hon nygift och bodde på 
Mathildebergsgatan, som 
löper parallellt i området. 
En stilla trakt av Göteborg; 
mycket tystare än förr.

– Tänk att inga som helst 

barn verkar finnas i trakten. Alla är uppväxta, 
funderar hon.

– Här bodde en pannbyggare som hette 
Jürgen, pekar Eva mot 12:an. Och en trevlig 
annan hyresgäst också som hette Lena. 
Hmm...Lena Olofssons fönster var... detta 
(pekar hon). Feminint, prydligt med söta gar-
diner var här då, ska du veta. Tänk att Lena 
så plötsligt, utan antydan veckan innan, ville 
flytta från denna härliga gatan

– Roligast hade vi hääär! På nummer 9 (A), 
utbrister Eva entusiastiskt. Den vackra, så 
proportionellt fulländade ljusgrå trävillan där 
familjen Jingryd bodde! Jag kan tänka mig 
trivseln sitter i väggarna än i dag!

Hon berättar om hösten 1969, då TV 
första gången sände programmet ”Tipsextra” 
med en engelsk fotbollsmatch.

– Den såg min man och jag hos Jingryds 
här på 9:an. Det var chips, dipp, mackor, 
kaffe, bakelse och allt som hörde till. Tja, 
såg och såg, det blev i matchens början ett 
bildavbrott som varade nästan till slutet, 
innan Wolverhampton och det andra laget 
åter var i bild. Färg-TV! Ingen självklarhet 
’69, ska du veta.

– Men Jingryds låg långt framme i tren-
derna. Byggnadsingenjör var han, Per-Olof 
Jingryd.

Och kan ni tänka att unge Janne Jingryd, 
som väl då inte var mycket över 20, blev med 
tiden programledare för detta ”Tpisextra”(!) 
och för ”Go’morron Sverige” och nåt mer. 
”Melodifestivalen” nåt år, förresten.

Gröndalsgatan 5 – där minns hon köpman 
Svensson och hans handelsfirma Swema.

De många gånger jag själv suttit till bords 
i köket där inne har dock sjöfolksförfattare 
Ove Allansson och hustrun Sonja varit ägare.

Eva har hört talas om författare Allansson 
och frågar om han lever. Jag svarar att Ove 
avled för bara några år sen och att jag var 
på begravningsceremonin i Palmhuset och 
Restaurang Trägårn. Oves aska tömdes senare 
från en båt ute till havs, med bara de anhöriga 
närvarande.

Minnesgoda Eva Nilsson är lite ledsen att 
busshållplatsen Gröndalsgatan inte längre 
finns. Men den nya fina trätrappa Göteborgs 
Stad anlagt vid gatans innersta ändpunkt är 
hon mycket nöjd med. ”Den borde funnits 
för längesen, ju”.

Efter införlivningen, där Göteborg övertog 
dessa sydliga marker av Örgryte kommun, 
fick Gröndalsgatan sitt namn 1923 – samti-
digt som huvudstråket Fredriksdalsgatan, ner 
förbi gamla tegelkåken Örgrytehemmet.

NATURELL. Den nya trappan upp mot 
Gröndalsgatans villor – från lekplatser, 
butiker och kommunikationer – verkar vara 
av ett prima virke som fur eller gran.
 Foto: alice radomska

Gröndalsgatans nya trappa
– och Evas tydliga minnen

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
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www.stadsteatern.goteborg.se

Premiär 4 december Backa Teater 
Av ROLAND SCHIMMELPFENNIG  
Regi MICHAEL COCKE

Sverigepremiär 5 februari Gothenburg Film Studios
Av KRZYSZTOF KIESLOWSKI, KRZYSZTOF PIESIEWICZ Regi RAGNA WEI, BIRTE NIEDERHAUS 
En del av Göteborg Film Festival

Ett vandringsdrama efter Kieslowskis 
ikoniska mästerverk

Göteborgspremiär 25 mars Lorensbergsteatern
Av EURIPIDES Regi SUNIL MUNSHI Ett samarbete med Riksteatern

En musikalisk resa  
genom människans allra  

mörkaste vrår

Välkommen till ett 
annorlunda teaterår!
Vi spelar på andra platser när 

teaterhuset byggs om

Vi följer rådande riktlinjer i samband med pandemin

Urpremiär 3 mars Backa Teater
EN VINNER, ALLA FÖRLORAR
Av JOHANNA SVALBACKE Regi MARCUS CARLSSON

Urpremiär 19 mars Backa Teater
EN VÄLDIG SAGA OM VÅRA MÖRKASTE INSIDOR
Av MOA BACKMAN Regi ANNE JONSSON

Premiär 23 oktober Backa Teater
BACKA TEATER SATSAR ALLT!
Av ERIC DE VROEDT Regi BEATA GÅRDELER

Om det obeskrivliga ögonblicket  
före katastrofen

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20

Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

Välkomna in till vårt
mysiga bageri & café

BETRAKTELESER

OJdÅ! Blickar man ned från gatans ändpunkt ser det lite brant ut, men trappan är stadig 
och rent behaglig att gå nedför – likaså uppför.  Foto: alice radomska
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HJÄLP OSS ATT FORTSÄTTA
STÖTTA VÅRA BARNS FRAMTID

VÄRLDENS STÖRSTA HANDBOLLSKLUBB
FYLLER 70-ÅR UTAN MÖJLIGHET TILL
PUBLIK ELLER FÖDELSEDAGSKALAS

KÖP STÖDBILJETT - PRIS 19.50 KR
SWISHA TILL 123 559 30 58
ELLER ANVÄND QR KODEN

Kort hår 200:- Ord.pris 280:-

Mellanlångt hår 240:- Ord.pris 340:-

Långt hår 270:- Ord.pris 380:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 oktober 2020

Vi använder ansiktsmask och 
tar bara in en kund i taget

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

EKONOMISKT

Rätt räntestrategi under pandemihösten?

Nu tar samhället sats efter som-
maren och går mot en ovanlig höst. 
Coronakrisen har i Sverige lämnat 

sin akuta fas men sätter fortfarande sin prägel 
på samhället. Många fortsätter att jobba 
hemma, alla större evenemang är inställda, 
bara en liten bråkdel av pla-
nerade resor blir av och de 
politiska debatterna kretsar 
kring hur Sverige ska ”star-
tas om” efter krisen.

När det gäller ekonomin går vi in i en ny 
fas och det finns både bra och dåliga nyheter. 
De dåliga nyheterna är att arbetslösheten 
fortsätter växa, att 2020 blir ett uselt tillväxtår 
och att många branscher och företag fortsätter 
att lida av svag efterfrågan inom ett antal sek-
torer. De goda nyheterna är att den ekono-
miska nedgången trots allt inte blir lika djup 
som det antogs under våren. Arbetslösheten 
kommer visserligen att öka men förmodli-
gen ”bara” till 10-11 procent, jämfört med 
tidigare farhågor om 14-15 procent. Dess-
utom har de hittills vidtagna stödåtgärderna 
till företag och hushåll inte blivit så dyra som 
befarat. Endast omkring 65 miljarder kronor 
har gått åt, jämfört med beräknade 200-250 
miljarder. Det gör att regeringen och dess 

samarbetspartier bedömer att det finns stort 
utrymme i höstens budgetproposition, över 
100 miljarder kronor, att satsa på en återstart 
av ekonomin.

Även för bostadsägare och bolånetagare 
innebär hösten en delvis ny 
spelplan. Bostadsmarkna-
den har hittills varit över-
raskande stark genom pan-
demin men det finns förstås 

inga garantier för hur det ser ut under hösten. 
Medicinska eller ekonomiska bakslag kan 
fortfarande få snabb påverkan på bostadspri-
serna och det gäller att vara lite försiktig. T.ex. 
gäller det för den som ska byta bostad under 
hösten att komma ihåg den gamla tumregeln 
att sälja först och köpa sedan. Då vet du hur 
mycket du får för din befintliga bostad och 
hur mycket du kan lägga på din nya. Den 
som gör tvärtom riskerar både att sitta med 
dubbla boendekostnader, om försäljningen 
drar ut på tiden, och att få problem med 
finansieringen, om man lägger mycket pengar 
på den nya bostaden men sedan visar sig får 
mindre betalt än beräknat för den gamla.

När det gäller räntorna är den övergripande 
bilden för bolånetagarna positiv. Räntorna är 

extremt låga och pandemin förstärker bilden 
att de kommer att vara låga ännu en lång tid. 
Ändå finns det saker att fundera över, inte 
minst den återkommande frågan om man ska 
ha rörlig eller bunden ränta. Att det generella 
ränteläget är lågt säger inte nödvändigtvis hur 
din bolåneränta kommer att utvecklas. Det 
beror dels på att bolåneräntorna styrs av fler 
saker än bara Riksbankens reporänta och dels 
på att räntorna i huvudsak sätts individuellt. 
Det innebär att om din privatekonomiska 
situation förändras, t.ex. genom att din 
belåningsgrad på bostaden ändras, kan det 
påverka din räntesats när du ska förlänga eller 
utöka ditt lån. Dessutom befinner vi oss i det 
ovanliga läget att både listpriser och genom-
snittspriser är lägre för bundna räntor än 

för rörlig ränta. Vanligtvis är argumentet för 
bunden ränta att det ger en ökad trygghet och 
argumentet för rörlig ränta att det är billigast. 
När man nu kan få den ökade tryggheten 
utan att det kostar något, är det förstås en god 
anledning till att binda räntan på åtminstone 
en betydande del av lånen. Ett möjligt undan-
tag är om du vet att du ska flytta inom kort, 
då kan det vara bättre att ha rörlig ränta och 
maximal flexibilitet.

Sammantaget går vi mot en höst där både 
marknaderna (som bostads- och aktiemarkna-
den) och politiken (med rekordstor reform-
budget och fortsatt krishantering) kan inne-
hålla svängningar och överraskningar. Häng 
med så bevakar vi tillsammans – glad höst!

Hela samhället påverkas av den pågående pandemin och bostadsräntorna är inget 
undantag. Det generella ränteläget förväntas bli lågt länge men den individuella 
räntestrategin är trots det inte självklar. Den egna boendesituationen, 
privatekonomin och risktåligheten avgör och det finns en hel del att hålla ögonen 
på under hösten.

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte
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Instagram!

SCOTCH&SODA | SOYA | A.S.98 | MOS   MOSH | OTTODAME | SIXTYDAYS | B&G | SOFIE   SCHNOOR | I   DIG   DENIM | M.FL.

Följ oss på instagram & facebook där kan Ni se alla nyheter & styleingtips!

VA R M T  V Ä L K O M N A  I N !

HÖSTMYS!
❤ Det fi rar vi med 20% RABATT på kläder ❤

❤ och skor lördagen den 26 sept, kl. 10-15 ❤

OBS! Begränsat antal besökare i butiken p.g.a. coronapandemin

Göteborgsvägen 34, Sävedalen
Onsdag–Torsdag 11–18 | Fredag 10–18 | Lördag 10–15

kotthall.savedalen@gmail.com | Christina 0708-66 14 19
www.kotthall.se

Butiken med det lilla extra

Fint kött, ovanliga ostar och delikatesser

Följ oss på FB och Instagram för att se vad som händer.

SävedalenS Saluhall

Kött | ost | deliKatesser
bistro | inredningsbutiK

låt er inspireras av vår inredningsavdelning med märken
som laura ashley, spode, spiegelau, luigi, bormioli,

nachtman Pillivuyt, la rochere – ja, allt detta och lite till!

glas för alla tillfällen.

Välkomna till vår bistro.

Göteborgsvägen 85 i Sävedalen  •  031 361 44 20

Måndag-Fredag 8-16 • Lördagar 11-15

GREENGATE STRÖMSHAGE • BUKOWSKI • ALTERHEDENS • MILJÖGÅRDEN

Inredning & Presenter
Sävedalens GårdscaféSävedalens Gårdscafé

Inredning & Presenter

F R U K O S T  |  F I K A  |  L U N C H

VI HAR
OCKSÅ

FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER!

TE
99:-/st
KÖP 3

BETALA FÖR 2
(2 gröna 1 svart)

Välkommen på go’fi ka!

VARMT VÄLKOMNA TILL SÄVEDALEN!
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www.rehabfotanalys.se

DYNAMISK FOTANALYS
-För att Hitta Rätt Löpar & Walking/Promenadsko

-För Tillverkning av Ortopediska Skoinlägg

-Få Även En Bedömning av Fysioterapeut Vid ev.Besvär
Under eller Efter Löpning & Promenad.

-Boka Tid för Individuell Fotanalys Måndag - Fredag.

-Drop in Lördag o Söndag 11:00-15:00.

-Löpar o Walking Skor med Vattenavvisande Material.

ÄVEN:
-Fysioterapi/sjukgymnastik i privat regi.
Ortopedisk manuell terapi, Autostretching,
Medicinsk träningsterapi, Laser.
-Konditionstester med Monarks ergometercykel.
-Träningskort.

Ängsvaktaregatan 2–4
416 52 Göteborg
073-157 28 12
HIS@rehabfotanalys.onmicrosoft.com

Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

Närhälsan Björkekärr
Stabbegatan 2B
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 06 51
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9 
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

DROP-IN FÖR 
TBE-VACCINATION: 
Vardagar 9-16

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral

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

Tack för ditt förtroende!
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i POTTEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

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”

Du kan fota av sidan och mejla till
annons@ohposten.se

– glöm dock inte namn och adress!

Jag heter:

........................................................................
Adress:

........................................................................
Postnummer:

........................................................................
Postort:

........................................................................
Telefon:

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

Förra månadens lösning:

Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset. 
Grattis – och snyggt jobbat – priset 
kommer som ett brev på posten.
4 Elsie Åberg på Karlagatan 11 i 
Göteborg
4 Lisbeth Hundal på Björksgatan 64 
D i Göteborg
4 Christel Litens på Smörslottsgatan 
100 i Göteborg
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St. Sigfridsgatan 146   |   Tel. 031-401 045
www.pepparkaksbageriet.se

Örgryte-Härlanda

När:  
Onsdag 
23 september, 
klockan 17.00

Plats:  
Kulturhuset Kåken, 
Kålltorpsgatan 2, 
Stora Salen

Spårvagn 1 och 3, 
hållplats 
Stockholmsgatan

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

Välkommen till 
stadsdelsnämndens 
sammanträde

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

Välkommen!

Nu medfullt RUT-avdrag!

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
Sågar ner mindre träd & grenar
Forslar bort skräp & avfall

Röjer sly
Krattar löv

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

vet vilka däck du behöver

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

VI HJUL SPÅR
...att det blir vinter även i år!

-Kom in till oss så siar vi om vilka 
vinterdäck du ska ha.
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KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

Alexandra: Vad gör jag när saker och ting inte blir som jag tänkt mig?

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.

Centrum
Härlanda

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal www.fjallmans.se

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00

Björkekärrs kyrka

Max 30 gudstjänstdeltagare. Vi följer Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer.
S 27/9 10:30 Högmässa, Vitalis, Payerl
 17:00 Mässa, Vitalis, Payerl, Jidsten
Ti 29/9 19:00 Veckomässa, Vitalis, Jidsten
S 4/10 10:30 Högmässa, Olinder, Payerl
 17:00 Gudstjänst, Olinder, Payerl
Ti 6/10 19:00 Veckomässa, Olinder, Payerl
S 11/10 10:30 Högmässa Vitalis
 17 Gudstjänst, Vitalis, Payerl
Ti 13/10 19:00 Veckomässa, Vitalis, Payerl
S 18/10 10:30 Högmässa, Olinder, Jidsten
 17:00 Gudstjänst, Olinder, Jidsten 
Ti 20/10 19:00 Veckomässa, Vitalis, Payerl
S 25/10 10:30 Högmässa, Vitalis
 17:00 Gudstjänst, Vitalis, Jidsten

Härlanda kyrka

Max 50 gudstjänstdeltagare. Vi följer Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer.

S 27/9 11:00 Söndagsmässa, Gripenby, 
  Carlheim, Lindström mfl
O 30/9 18:30 Veckomässa, Carlheim, Bomb
To 1/10 09:00 Morgonmässa, Gripenby,
   Molin
S 4/10 11:00 Söndagsmässa, Rubenson,
  Lindblad, Molin
O 7/10 18:30 Veckomässa Carlheim, Bomb
To 8/10 09:00 Morgonbön Johansson,
  Boqvist
S 11/10 11:00 Söndagsmässa, Gripenby,
  Carlheim, Lindström m fl
O 14/10 18:30 Veckomässa Carlheim, Bomb
To 15/10 09:00 Morgonmässa, Rubenson,
  Lindström
S 18/10 11:00 Söndagsmässa, Rubenson,
  Lindblad, Molin mfl
O 21/10 18:30 Veckomässa Carlheim, Bomb
To 22/10 09:00 Morgonbön, Lindström,
  Löfdahl
S 25/10 11:00 Söndagsmässa, Lindh,
  Gripenby, Carlheim,
  Lindström, Bomb

Sankt Pauli kyrka 

Max 50 gudstjänstdeltagare.Vi följer Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer.

Vardagar 12 Middagsbön
S 27/9 10:00, 12:00 & 18:00 Högmässa,
  Nilsson, Adrian, Fahlström
O 30/9 12:00 Middagsbön med lunchmusik
 19:00 Veckomässa, Nilsson,
  Bergman
To 1/10 12:00 Veckomässa, Bennsten,
  Holmlund
F 2/10 18:30 Fredagsmässa, Larsson,
  Holmlund
S 4/10 10:00, 12:00 & 18:00 Högmässa,
  Bennsten, Holmlund
O 7/10 12:00 Middagsbön med lunchmusik
 19:00 Veckomässa, Birgersson
To 8/10 12:00 Veckomässa, Larsson,
  Holmlund
S 11/10 10:00, 12:00 & 18:00 Högmässa,
  Birgersson, Holmlund
O 14/10 12:00 Middagsbön med lunchmusik

 

19:00 Veckomässa, Bennsten,
  Bergman
To 15/10 12:00 Veckomässa, Nilsson,
  Holmlund
F 16/10 18:30 Fredagsmässa, Nilsson,
  Holmlund
S 18/10 10:00, 12:00 & 18:00 Högmässa,
  Larsson, Holmlund
 16:30 Små och stora, Bennsten
O 21/10 12:00 Middagsbön med lunchmusik
 19:00 Veckomässa, Birgersson
To 22/10 12:00 Veckomässa, Bennsten,
  Holmlund
S 25/10 10:00 Högmässa, Bennsten,
  Hjalmarsson

Sankt Pauligården

Max 30 gudstjänstdeltagare. Vi följer Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer.

S 27/9 10:00 Familjemässa, Larsson,
  Eriksson
S 4/10 10:00 Familjemässa, Nilsson,

  Eriksson
S 11/10 10:00 Familjemässa, Bennsten,
  Eriksson
S 18/10 10:00 Familjemässa, Bennsten,
  Eriksson
S 25/10 10:00 Familjemässa, Nilsson,
  Eriksson

Skårs kyrka
Max 40 gudstjänstdeltagare. Vi följer Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer.
S 27/9 11:00 Gudstjänst, Leijon, Persson
S 4/10 11:00 Högmässa, Wetterling,
  Hildén
S 11/10 11:00 Gudstjänst med små och
  Stora, Leijon, Gustafsson,
  Persson
S 18/10 11:00 Gudstjänst, Wetterling,
  Persson
S 25/10 11:00 Högmässa, Andersson,
  Persson

Örgryte Nya kyrka
Max 50 gudstjänstdeltagare. Vi följer Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer.
To 24/9 18:00 Reflex, sänds även digitalt,
  Andersson, Persson
S 27/9 11:00 Högmässa, Lindh, Lundgren,
  Sara Uneback, violin
To 1/10 18:00 Reflex, sänds även digitalt,
  Wetterling, Persson
S 4/10 11:00 Gudstjänst, Cardmarker,
  Lundgren
To 8/10 18:00 Reflex i Örgryte
  församlingshem
S 11/10 11:00 Orgelfestivalhögmässa,
  Andersson, Hildén, Tapani
  Stenros, violin
To 15/10 18:00 Reflex i Örgryte
  församlingshem,
  Leijon, Persson
S 18/10 11:00 Högmässa, Cardmarker,
  Hildén, Björn Larsson,
  solosång
To 22/10 18:00 Reflex, sänds även digitalt,
  Wetterling, Persson
S 25/10 11:00 Gudstjänst, Leijon, Lundgren

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!

Personlig begravning

Norra Gubberogatan 7, Göteborg | 031 85 98 30 | fonus.se

Denny Andréasson 
Kundrådgivare

För ett tag sedan var jag på ett härligt trädgårdsbröllop. Bru-
den hade hela sitt liv drömt om att få gifta sig på sommaren 
och ha ett riktigt sommarbröllop. Så datumet sattes och 

veckan för bröllopet såg lovande ut när vi alla tittade på väderprog-
nosen. Men allteftersom dagarna närmade sig den stora dagen 
ändrades prognosen. Det blev ett sommarbröllop en svensk som-
mar, med tunga grå moln och stadigt regn. Och det blev också ett 
intimt och personligt bröllop där gästerna hängde tillsammans i de 
partytält som rests utifall att det skulle regna.

Blev bruden besviken? Absolut! I alla fall till en början. Det var 
inte alls det bröllop hon hade föreställt sig. Men när bröllopsbil-
derna kom såg hon dagen med helt andra ögon. Bilderna visade en 
dag fylld av familj och vänner som älskar brudparet, och regndrop-
parna skapade situationer av närhet och skratt som blev alldeles 
unika.

Ibland kan vi, precis som bruden, bli djupt besvikna på omstän-
digheter vi inte rår över. Men när tiden går och 
vi ser tillbaka på det som hänt genom minnets 
galleri av bilder har vi ofta valmöjligheterna att 
fokusera på det som inte blev, eller att se det 
som blev istället.

Ofta delar vi in vår tillvaro i ”bra” eller ”dåligt” med följden att 
om saker inte blir som vi föreställt oss så blir det inte bra och alltså 
måste de vara dåliga. Men enligt min mening är det ett väldigt naivt, 
slutet och fyrkantigt sätt att se på världen. Givetvis måste vi få lov 
att drömma och visst blir vi besvikna när saker blir annorlunda än 
vi tänkt men vi behöver inte - och borde inte - stanna där. Efter den 
första besvikelsen behöver vi vidga vår syn och se vad vi fick istäl-
let. Ibland visar sig det vi fick långt senare, ibland med en gång. 

När vi är öppna för att se, och ta emot, det livet bjuder på utan 
den ständiga värderingen av ”bra” eller ”dåligt” då upptäcker vi att 
det mesta som händer oss är vad vi gör det till. Om du väljer att 
se allt ur ett perspektiv av rädsla för det annorlunda och oväntade 
så blir livets tvära kast en bekräftelse på att livet är farligt och fyllt 
av besvikelser. Om du istället väljer att se på det som händer med 
nyfikenhet och tacksamhet så blir dessa oväntade kast ett härligt 
äventyr. Vad kan hjälpa dig att se det ur detta perspektiv?

1) Ge dig själv tid. Du behöver inte hoppa 
högt av glädje varje gång saker inte blir som du 
tänkt dig. Men om du ger dig själv tid att smälta 
det som hänt och ser det som en gåva och en 
möjlighet så kommer du utan tvekan att känna 

dig bättre. Och jag medger att det ibland krävs en hel del ansträng-
ning att se ljusglimtarna i det som till synes är helt mörkt. Men jag 
vet också att det är möjligt.

2) Dröm stort, men var öppen för att du kanske inte drömt stort 
nog. Det är oftast när våra drömmar går i kras, som det så målande 
heter, som vi blir så hjärtskärande besvikna. Om vi då är medvetna 
om att det som hänt kanske är en pusselbit i en mycket större 
dröm, så kan vi ta oss igenom besvikelsen mycket lättare. 

3) Ta ansvar: för ditt liv, för något eller någon. Ansvar ger oss 
mening och betydelse, det ger oss en anledning att ta oss upp på 
morgonen. Om du därför t ex startar varje dag med att se ditt eget 
ansvar för hur du vill se på det som händer dig under dagen, så blir 
du aldrig offer för omständigheter, även om saker och ting inte blir 
som du tänkt dig. Istället väljer du medvetet och ansvarsfullt hur du 
låter det som händer påverka dig så att du i din tur kan påverka din 
omgivning på ett positivt sätt.

4) Ta inte allt så personligt. Allt handlar faktiskt inte om dig - som 
tur är. Se dig omkring, kanske händelseförloppet du förirrat dig i 
egentligen är någon annans och du är bara en sidostatist. Hur kan 
du ur det perspektivet vara till stöd för den det egentligen handlar 
om?

Ta vara på dig. Var snäll mot dig.

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank



björkekärrs församling, sörensens gata 1 

härlanda församling, härlandavägen 23   
sankt pauli församling, mäster johansgatan 1

örgryte församling, herrgårdsgatan 2

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

”
Bibelstudium på Facebook

Följ med i gruppen Vi som läser bibeln - 
Markus som du hittar på Sankt Paulis 
Facebooksida. Start 21/9 kl 12.00 och 
sedan 92 dagar i följd. Du är välkom-
men med när som helst under re-

sans gång. Varje torsdag deltar Björn 
Larsson, präst och Kristina Bengtsson 

diakon i Sankt Pauli, i konversationen. 

Stilla dag- Vid källan 17/10
i Härlanda kyrka

I bokstavlig mening samlas vi vid källan, 
kyrkans funt, denna Stilla dag i Här-
landa kyrka. Här finns tid att söka inre 
ro, att reflektera och bara få vara i 
tystnadens gemenskap. Du får pröva 
på djupmeditation, lyssan till Peters 

toner från gitarren och har möjlighet 
till enskilt samtal. Det blir också tid för 

måltider, andakt, mässa och lite annat. 
Anmälan görs här: https://www.svenskakyr-
kan.se/orgryte/stilla-dag---vid-kallan
Härlanda kyrka, lördagen 17/10 kl 09.00-
16.30

Pilgrimsvandra 
i pastoratet 17/10 
Under ledning av Anna Märta Leijon, 
präst och Annika Källstrand, diakon, 

Örgryte församling.  
Vi börjar i Örgryte nya kyrka och går via 

Örgryte gamla, Skår, Björkekärr, Härlanda 
och avslut i Sankt Pauli kyrka. Vandringen blir 
ca 11 km. Start kl 10, kläder efter väder, mat-
säck och vatten medtags. Vi gör stopp vid alla 
kyrkor och går in för andakt i några. Avslut ca 
kl 16.00

Det finns plats på
Kyrkans Fritids
i Björkekärr
”Ett mindre fritids med kärleksfull 
omsorg om barnen” Vi har fort-
farande några lediga platser i höst! 
Intresserad? – kom gärna och hälsa på! 
För mer info och kontakt:
www.svenskakyrkan.se/orgryte/fritids-i-bjorkekarr

Vi vill att människor 
genom våra församlingar 
finner vägar till tro, 
gemenskap och 
efterföljelse.
Ur Örgryte pastorats församlingsinstruktion

Middagsbön med 
lunchmusik 
i Sankt Pauli kyrka
På onsdagar kryddas middagsbö-
nen i Sankt Pauli med musik. Har 
du en stund över är du välkommen 
in att lyssna. Onsdagar 12.00-12.20.

Göteborgs internationella 
orgelfestival 9-18/10
Konst och musik i kristid
Läs mer på www.organacademy.se

Läs mer i Händer
pastoratets tidning
Tidningen delas ut till alla hushåll i 
pastoratets församlingar. Om den 
saknas hos dig, hör av dig till oss. 
Den går också att läsa på webben.
www.svenskakyrkan.se/orgryte
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         Annonsera i

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

Annonsen
önskas införd:.....................................................

Beställare: ...........................................................

Telefon: ................................................................

!

FAMILJ
o Uppvaktning 

undanbedes 0:–
o Grattis 

(endast text) 0:–
o Grattis + foto 0:–
o Förlovning 0:–
o Vigsel 

(endast text) 0:–

o Vigsel + foto 0:–
o Födda 

(endast text) 0:–
o Födda + foto 0:–
o Till minne 0:–

o Tack 0:–
o Månadens Ros 0:–

ruBrikANNONSEr
Privatannonser

o Köpes 50:–
o Säljes 50:–
o Bytes 50:–
o Djur 50:–
o Förlorat 50:–
o Tillvarataget 50:–

o Dagmamma 50:–
o Platsannons 50:–
o Motor 50:–
o Bostad 50:–
  o Uthyres 50:–
  o Önskas hyra 50:–

o   ............................... 50:–

Företag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

Salong Glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Jag håller avståndet och 
ger dina fötter en trygg och 

välgörande behandling

Håll avståndet
– men inte till dina fötter!

Boka gärna en tid hos mig

Välkommen!

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

MISSING PEOPLE SWEDEN
Ovissheten är det värsta någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son 
eller dotter är spårlöst borta och inga svar finns.

Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera 
skallgångar när personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det 
svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare 
mest sökte efter kroppar i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, till-
sammans med polisen, för att rädda liv.

VÅRT ARBETE BERÖR
7-8000 personer anmäls försvunna varje år
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

VI GER INTE UPP!
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat. 
Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!

EN ORGANISATION I  BEHOV AV PENGAR
Material för patrullerna
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.

MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60  -  www.missingpeople.se
FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

www.missingpeople.se

7 000-8 000 personer anmäls försvunna varje år
200-300 försvunna kräver sökinsats

 20-30 hittas inte

VI GER INTE UPP!

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

Stöd Missing People Sweden genom att swisha din gåva till

123-691 95 00

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar
efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera

skallgångar när personer försvinner spårlöst. Hjälp oss att rädda liv.

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

MÅNAdENS rOS
Skicka in din ros till

annons@ohposten.se

TEKNISK HJÄLP 
Dator-, bredband- och mobilhjälp i hemmet. T.ex. installation, rådgivning, 

underhåll, felsökning. Jag hjälper dig med att komma igång. 
Rut-avdrag 50% gäller.

Erik Bäck Toikka • Tel. 070 597 09 97 • E-post: erikbt@hotmail.se

Salong Nicole Han

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

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

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

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

Här
fi nns
gott

om P-
platser!

MÖT HÖSTEN MED
EN NY SKÖN FRISYR!

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

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Tack alla arbetsgivare som låter våra sjöräddare 
släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går. 
Läs mer på sjoraddning.se

Svenska
sjöräddare smiter 

från jobbet.
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Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Vi bjuder dig 25-29 år som inte
varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS
UNDERSÖKNING!

Ev. ATB dras vid undersökning

www.primartandvarden.se

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

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE
399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher

Kan finansieras med ATB

Gäller endast nya patienter

Erbj. gäller hela oktober 2020.

Danska vägen 110  •  ÖPPET ALLA DAGAR!  •  Tel. 031-84 74 76

Redbergsgårdens Konditori
Marie Jerkstrand

Oktobererbjudande!

Erbj. gäller hela oktober 2020.Endast 75:-/st

Äppelpaj

Morotskaka

Hallon & Blåbärspaj

Kärlekskaka

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

För alla barns rätt till 
hälsa, skola och trygghet

I länder med fattigdom, 
bristande sjukvård och 
människor på flykt blir 
pandemin förödande. Världens 
Barn ger stöd till alla barns rätt 
till hälsa, skola och trygghet. 
Stöd för barnen, när samhället 
stänger ned. Ett uppdrag som 
just nu är viktigare än någonsin.

BARNS RÄTT 
STÄNGER INTE NER

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE

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

FO
TO

: J
ES

P
ER

 A
N

H
ED

E

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.

Kontakta Hans Westberg på 84 24 52
eller kom som du är!

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

Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se

4 SITT INTE ENSAM! Frivilligcentralen – en
generationsöverskridande mötesplats – kultur
och allaktivitetshus för alla. En plats för män-
niskor, föreningar, intressen, behov, ideellt
arbete och lokalt engagemang. Vi skapar mö-
ten mellan grannar, generationer, kulturer, na-
tionaliteter och människor med olika intressen 
och livserfarenhet tillsammans. Här är ”Folkets 
hus” där du kan hitta volontäruppdrag, delta
i grupper, utveckla en ny aktivitet och få nya
nätverk. Allt är möjligt! Alla är välkomna!

Isblommans Pensionärsförening
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23

4 Måndagar, 11–13: Vi samlas för allas ge-
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo, 
musik m.m. Program finns för avhämtning.

Tel. 0702-56 03 11

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

4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor.

Info Erik Jones 0704-78 50 36

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR
4 Kontakta dina vänner  och gå spela boule 
på vår boulebana  som är öppen hela dagarna 

för spel. Finns på Lådämnesgatan i parken.
4 På grund av Coronan har vi inget höstpro-
gram, men så fort det sker en förändring hör 
vi av oss. Har ni frågor om detta ring Ann-
Christin Lundblad: 0737 34 57 11

SPF SKÅR

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

SPF Seniorerna Örgryte

Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 4
4 Under coronapandemin har vi ett begränsat 
program under hösten. Promenader från Stora 
torp till Lyckans café varannan onsdag.
4 1 okt i Örgryte nya kyrka föredrag om de 
världsberömda orglarna.
4 För resten av hösten är programmet 
preliminärt. Se på vår hemsida spfseniorerna.
se/orgryte om detta och mycket mera. Ring 
för mer information till Linda Frank tel: 073-
501 60 04 eller mejla linda.m.frank@outlook.
com.

MIK-Knuten

Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4

Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten

Örgryte-Härlandas Träffpunkter

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

4 Ekparkens träffpunkt
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

OBS! På gund av coronapandemin är
programmen osäkra – kolla gärna först!
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Gäller t o m 5/10 2020 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). Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 30 kr/månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (januari 2020). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM. FURNITURE WITH DEDICATION

HASLEV.COM

NOGA UTVALT
Välkommen in och ta del av vårt helt nya sängkoncept Moon, designklassiker, 

nyheter och unika kvalitetsmöbler, endast hos Svenska Hem.

LAMINO LIMITED EDITION 
FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

24.900:- 
(1.134:-/mån*) ord.pris 27.255:-

NYHET

PARIS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL 

17.990:- 
(834:-/mån*) ord.pris 23.990:-

NYHET

MOON  EN AV MARKNADENS MEST 
FLEXIBLA SÄNGKOLLEKTIONER

20% RABATT 
LANSERINGSERBJUDANDE

NYHET

MOON 200  kontinental 180 cm inkl. bäddmadrass Sirius 180 cm och ben 18.865:- (872:-/mån*) ord.pris 23.580:- Gavel köpes separat.

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

ADRESS   Danska vägen 96, 416 59 Göteborg ADRESS   Bultgatan 36, 442 40 KungälvTELEFON 
031-51 95 50

TELEFON 
0303-24 54 90

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:  10 - 18
Lördag:   10 - 16
Söndag:   11 - 16


