
Höstnyheter!
Emilia och Erik Lindmark startade företaget 
2010 i Ammarnäs. Deras inspiration kommer 
från den vackra norrländska naturen och alla 
namn på bågar och färger är tagna från 
norra Sverige. Kollektionen är designad ur 
ett hållbarhetsperspektiv där återvinnings
bara och nedbrytbara material används.

Välkommen in så hjälper vi dig att hitta  
din EOE.

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

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

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

Välkommen att boka en tid!

www.tandvardsgruppen.org

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •
sveriges

bästa träning
Läs mer på nordicwellness.se

Psst!
Du glömmer väl inte boka 
dina pepparkakor?
Boka enkelt via vår hemsida, t.o.m 31:e oktober. 
www.pepparkaksbageriet.se

St. Sigfridsgatan 146 , Tel. 031-401 045

Följ vår instagram för att hålla dig uppdaterad! @pepparkaksbageriet 
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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 Måndagar–Fredagar 10–18  |  Lördagar 10–14 – VÄLKOMNA!

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

En skön salong för skönhet
– även brudhåruppsättning och makeup!
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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

Tryckeri AB

– Bäst tricks får grejer, nu kör vi bara, vrå-
lade speakern och så var Jammet i Kålltorps-
rampen igång.

Flippar, backside grinde, inverts och 
bodyjars visades upp i den nyss färdigställda 
skateboardrampen när den invigdes lörda-
gen den 11 september. 

– Vi tänkte hur ska detta gå och har försökt rigga 
upp med tält och presenningar så mycket det går. 
Sen har vi har torkat och torkat med trasor och 
handdukar. Jättemånga har hjälpt till, barn och 
vuxna, säger Irene van Manen som är initiativta-
gare till Kålltorpsrampens tillblivelse och fortlev-
nad, i mångårigt samarbete med Daniel Blasko ge-
nom föreningen MIK, Människan i Kålltorp och 
Göteborgs stad. 

Kålltorpsdagen som hölls lördagen den 11 sep-
tember fick en blöt start med regn en stor del av 
dagen och invigningen av den nya skateboardram-
pen i Solrosparken som stod sist på programmet, 
hängde löst med tanke på att regn och en ramp av 
trä inte är en lyckad kombination. Åtminstone det 
Jam som skulle hållas på rampen. Ett Jam innebär 
att åkarna gör tricks i rampen som sedan belönas 
med priser. Uppvisningarna kommenteras och 
priser delas ut för imponerande prestationer, men 
deltagarna tävlar inte mot varandra. 

– När rampen är blöt så blir den väldigt hal och 
går inte att åka på, säger Irene. 

Som tur var sprack solen upp i tillräckligt god 
tid innan invigningen för att rampen skulle hinna 
torkas av och bli åkbar igen. 

I april byggdes den nya skateboardrampen som 
är en riktig lyxramp att skejta på. Den gamla ram-
pen var uttjänt, plockades isär och önskan var att 

den skulle göra nytta någon annanstans. Det vi-
sade sig vara krångligt. 

– De som skulle hämtat den gamla rampen i 
våras kunde inte få med sig den. Den var alldeles 
för stor och klumpig och det gick inte att komma 
till med lastbil, säger Irene. 

Det var ett gäng skejtande killar i Skövde som 
tänkt hämta rampen och ge den ett nytt liv där. 
Istället löste det sig så att den kunde transporteras 
till bananpiren där den kunde tas om hand. Den 
nya rampen byggdes på fem dagar men den var 
inte färdigställd förrän i början av september. 

– Rampen har varit åkbar ända sen i maj men 
vi har isolerat och målat den i efterhand så i förra 
veckan var den helt klar. Det är först grundfärg 
och sen tre lager med den gröna färgen, så det har 
tagit tid att måla allt. Isoleringen gjorde vi för att 
dämpa ljudet när det åks på rampen, säger Irene. 

Att rampen målades grön finns det flera skäl till 
men en praktisk anledning är att flera ramper på 
andra ställen i stan har målats i samma gröna färg, 
vilket underlättar vid framtida målning. 

– Grönt är ju en färg som man mår gott av. Sen 
är det mycket gröna träd och även staketet är grönt 
så när vi frågade folk så var det många som sa att 
grönt är nog fint. Sen ska rampen smyckas med 
konst framöver, vi har budget för att anlita ung-
domar och vuxna för att komma hit och göra det. 
Så i slutändan kommer den även ha andra färger. 

Under sommaren har det hållits skateskola och 
Göteborgs stad har hjälpt till att bemanna parken. 
Tack vare det kunde den vara bemannad varje dag, 
måndag till söndag från klockan 15 till 21 hela 
sommarlovet. 

– Då har vi haft brädor till utlåning samt hjälm 
och skydd. Sen har vi haft skateskola här och på 
fyra andra platser i Göteborg. Tack vare det har 

många barn lärt sig åka denna sommaren. Elsa 
som är nio år har lärt sig skejta här i sommar och 
är nu med och tävlar med de stora killarna i Jam-
met. Det är flera tjejer som har lärt sig åka men de 
vågar inte ställa upp bland killarna, så hon är ju 
riktigt modig, säger Irene. 

Ikväll är det en grupp ungdomar som kallar sig 
XLNC som fått uppdraget att arrangera Jammet. 
De har anlitat speaker som kommenterar åkarna 
och en DJ skapar stämning med tung musik i 
bakgrunden. För den hungrige fanns det grillad 
korv, hembakat fika samt ett bord där man kunde 
tillverka egna pins med hjälp av ungdomsgruppen 
Verket. 

– De som är här idag och tittar är ju mycket 
familjer varav de flesta bor runt omkring. Men de 
som åker i rampen kommer från hela stan. Jag är 
jättenöjd med uppslutningen ikväll. Det är härlig 
stämning och kul att vi gör ett Jam istället för täv-
ling, som skulle ta för lång tid. Det är gott häng, 
alla åker tillsammans. 

Invigningen inleddes med att Irene höll tal och 
tackade alla som hjälpt till, sedan var det godis-
regn som var sponsrat av Ica Kvantum i Munke-
bäck genom Per Collins. De sponsrade även med 
chokladen som delades ut som priser i Jammet. 
Härnäst ska alla kvitton räknas och kanske kan 
det bli pengar över från insamlingen till rampen, 
som räcker till att bygga en bättre Street bredvid 
rampen.  

Kålltorpsrampen är öppen alla dagar 10-21. På 
måndagar är rampen reserverad för skateboardåk-
ning för tjejer, intersex- och transpersoner kl 17-
21. På onsdagar är det familjedag kl 15-21. 

JennIFeR HAJDIc

H Arrangörer av evenemanget är Föreningen Människan i Kålltorp i samarbete med Göteborgs stad Socialförvaltningen Centrum, Actionpark och 
sponsorer som Idrott och föreningsförvaltningen, VG-regionen Göteborgs Stad, Folkhälsa, Socialförvaltningen Centrum, Actionpark, Park- och naturför-
valtningen, Stiftelsen Göteborgs barnhusfond, ICA-handlaren Per Collins ICA Kvantum Munkebäck, ICA stiftelsen, Sveriges Skateboardförbund, Ericson 
Fastigheter, Kjellberg & Möller AB, Kålltorps förvaltningen, Saxborn Fastigheter, UEB Gärdhagen Fastigheter, Colorama i Partille har sponsrat med 
träolja, Flugger färg och Bengt Wikströms måleri sponsrade med färg till rampen, samt Bengt Johansson GLC Göteborg lastbilcentralen/Tarton.

Rampfeber? Jajjamän!
InVIGnInGSFeST. I den nya rampen i Kålltorp hölls ett jam där många duktiga skejtare imponerade med sina tricks. Foto: JenniFer HaJdic
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Allum | Frölunda Torg  | Olskroken | JOHANSSONS.SE/RIEKER

Handla RIEKER för alla tillfällen!

799.-949.-

749.-

Trendiga sneakers med  
dragkedja & snörning

Moderna boots i skinn med 
stretch & dragkedja

HANDLA ONLINE PÅ JOHANSSONS.SE/RIEKER  

Handla dem enkelt ONLINE eller i någon  
av våra välsorterade RIEKER-Shoppar  
i Allum, Frölunda Torg och Olskroken.

Scanna QR-koden

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

Varmt välkommen att kontakta mig för rådgivning, värdering och försäljning. Magnus Helin, 0739-82 80 39.

Ytterligare ett drömboende sålt
Storagårdsgatan 6  Örgryte Skår  7 rok

Jag har i dagarna förmedlat denna 20-talsvilla genom vårt spekulantregister.

 Förutom att vi visar upp ditt hem på Hemnet.se, SvD.se, Di.se, HOOM.se, SIR.com och Skeppsholmen.se, annonserar vi i tryckta medier såsom SvD Nyheter, 
SvD Näringsliv, SvD Perfect Guide, Di Drömboende och Di Weekend samt på marknadens starkaste sociala mediekonton. Vi knyter samman säljare och köpare 

över hela världen via 1 000 kontor i 74 länder och vår internationella marknadsföring ger dig möjlighet att nå ut till närmare 70 miljoner potentiella köpare 
världen över. Allt detta i kombination med vårt upparbetade kundregister och vårt starka varumärke ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Redbergsgårdens Blommor

Danska vägen 110 • Göteborg • Tel. 031-19 50 50
ÖPPET ALLA DAGAR!

Varmt välkomna till oss!
(Vi har nästan alltid kassa på utsidan)

LJUNG

Fr. 30:-/st

Nu är hösten här på riktigt, och vi 
har allt ni behöver i blomväg för att 

pigga upp i höstmörkret!

KrysaNtemUm

Fr. 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

När nu oktober står för dörren passar det 
väl bra med ett värmande skrat serverat 
av ÖHP:s skrattprofessor.

Valfritt: Nyligen var det val i Norge!
– Ja, i Norge är det mycket val!

HHH

Kyrkoval i Sverige:
Jag skall rösta på en som blir FÖR-TROEN-

DE-VALD!
HHH

Fyrkantiga kyrkor och runda kyrkor har jag hört 
talas om men inte KYRK-OVAL!

HHH

Vad kallas Marie när hon tillfälligtvis besöker 
London?

– BRITT-MARIE!
HHH

Var ligger Sempers huvudkontor?
– I Vällingby!

HHH

Just nu är det många teaterpremiärer – ja, det 
är SCEN-sommar!

HHH

Tänkte du springa Göteborgs-varvet i år?
– Ja, jag var INSTÄLLD på det!
Man fick inte tillbaks anmälningsavgiften?!
– Nej, inte ens en löpsedel!

HHH

I bokhandeln:
– Finns det någon bok om omogna äpplen?
– Ja, vad sägs om en KART-bok!

HHH

Jag köpte en klocka häromdagen och tittade 
på den. Plötsligt var den två så jag gav bort 
den ena!

HHH

Varför är osten så dyr? Kan det vara pålägget!
HHH

– Har ni billig lakrits?
– Ja, vi säljer den svart!

HHH

Om du vinner mycket pengar på Lotto kan du 
köpa RAD-hus!

HHH

I svampskogen: Ta inga risker!
HHH

Nya HISINGS-bron: Det har varit tyst runt 
bron, dom har svårt att hålla klaffen!

HHH

Två glassförsäljare möttes en varm sommar-
dag:

– Har inte vi träffats förut?
– Jo, vi har varit GLASS-kamrater!

HHH

– Varför har du köpt en liten FIAT?
– Jo, myndigheterna vill att vi skall köra 

mindre bil!
HHH

Jag beställde en kamera och frågade expe-
diten om jag kunde betala kontant men han 
svarade: Nej, vi tar bara kort!

HHH

Var äter bankpersonalen lunch?
Det finns väl både BANK O MAT!

HHH

Jag tappade min portmonnä när Börsen föll!

 PST: Kika på sidan 26!

Det är dags för den åttonde upplagan av 
Världens barn-gala i Härlanda kyrka. 

I år är de fler involverade än någonsin.
– Det är en stor händelse att vi möts 

och står på den här scenen igen och 
framförallt en viktig insats för världens 
alla utsatta barn, säger körledaren Bir-
gitta Mannerström-Molin.

Den årliga galan i Härlanda kyrka, där alla 
intäkter går oavkortat till Världens Barn, har 
blivit en uppskattad tradition. Förra året blev 
det ingen gala på grund av pandemin men året 
dessförinnan innebar ett rekordår och över 70 
000 kronor samlades in. Och mer ska det bli 
i år.

– Förhoppningen är att vi kommer upp i 
samma höga nivå i år, säger Birgitta.

Vid årets gala lördagen den 9 oktober är det 
premiär för en ny kör, nämligen Göteborgs 
Flickkör, vilket också innebär att fler röster än 
någonsin tidigare tar ton för alla världens barn. 
Totalt medverkar över 150 körsångare mellan 
6 och 70 år från Härlanda församlings körer.

– Det är ett sätt att samlas kring den musi-
kaliska kraften och det ger ett stort värde att 
få uttrycka sig via musiken. Många barn har 
vuxit upp med körsången i församlingen och 
fått med sig de här starka upplevelserna, men 
det kommer alltid nya barn och nya unga. Det 
är otroligt roligt.

– Flera år har vi bjudit in någon känd artist, 
men nu utgör körerna dragplåstren och alla in-
täkter går oavkortat till Världens Barn. 

– Vi kommer att ha sju korta konserter varje 
halvtimma från kl 13.30 till kl 17:00.

Göteborgs Flickkör framför bland annat 

musik ur Faurés Requiem och Härlanda Vo-
ces sjunger musik ur Mozarts Requiem. Båda 
dessa verk kommer att framföras senare i höst 
i Härlanda kyrka i sin helhet.

– Det är förstås extra roligt att kunna sjunga 
för en stor publik igen efter ett uppehåll på 
mer än 18 månader. 

   Enligt Birgitta Mannerström-Molin är ga-
lan för Världens barn något som har kommit 
att betyda mycket för många.

– Det är mycket angeläget och aktuellt att 
hjälpa till och många barn världen över har 
haft det extra svårt med anledning av pande-
min. Det är viktigare än någonsin att vi bidrar 
och gör skillnad för barn som far illa. Många 
känner nog en längtan efter en större mening 
i livet och att få vara del av ett sammanhang, 
och här behövs vi alla.

Det svårt att inte bli berörd av körsången i 
synnerhet när syftet är att stötta insamlingen 
till Världens Barn.

– Våra körer sjunger för de barn som inte 
har samma förutsättningar. Barnen är ju vår 
framtid, det är de som ska ta över. Entréav-
giften till varje konsert är 50 kr som swishas 
vid entrén men man får gärna skänka ett högre 
belopp än så. Det finns inte övre gräns.

Jonna och Alfa som sjunger i Göteborgs 
Flickkör har varit med på samtliga Världens 
Barn-galor sedan starten 2013.

– Detta är en av de roligaste konserterna vi 
gör i Härlanda kyrka på hela året. Extra roligt 
är att detta blir vår första konsert efter nästan 
två års konsert-tystnad, säger Jonna.

Alfa fortsätter:
– I år får vi anpassa oss och sjunga en lite 

kortare konsert, varje kör för sig. Självklart är 
det roligt att sjunga tillsammans med alla kö-
rer, men fördelen nu är att varje kör får mer 
utrymme och kan sjunga fler sånger. Även att 
vår publik får fler konsert-tillfällen.

– Vi vill sprida glädje och hopp med vår 
sång, och det behöver vi alla efter månader av 
isolering och pandemi. För Världen Barn och 
för oss alla! utbrister Jonna.

Konserterna äger rum i Härlanda kyrka 
den 9 oktober med start klockan 13.30. 

Från klockan 13.00 anordnas marknad, 
café, lotteri, lekar och tipspromenad på Här-
landa kyrkplan och i församlingssalen.

Flera av våra näringsidkare i Härlanda skän-
ker fina lotteri-priser och lyxigt kaffebröd. 

En viktig samarbetspartner är ICA Kvantum 
som bidrar med korvgrillning och personal.

– Det är ett stort engagemang och uppslut-
ning kring marknad och café.

Här kan vi alla göra skillnad genom att ex-
empelvis köpa en påse bröd, hantverk eller 
lotter, men även fika och umgås tillsammans, 
avslutar Birgitta

BIRGITTA MAnneRSTRÖM-MOLIn
Musiker i Härlanda kyrka

Program Världens Barngala
Härlanda kyrka 9 oktober:

H 13.30 Barnkör II
H 14.00 Härlanda Diskant- och Gosskör
H 14.30 Härlanda Discantus
H 15.00 Härlanda Oratoriekör
H 15.30 Göteborgs Flickkör
H 16.00 Härlanda Voces
H 16.30 Härlanda Nova

De tar sig ton för världens barn
TOnGIVAnDe. Den 9 oktober är det dags för Världens Barn-galan i Härryda kyrka. Foto: rickard olausson



IVAN IVARSON
Såld för 2,4 miljoner kr

Uppsala Auktionskammare har under våren 2021 sålt konst, design och antikviteter för 
närmare 210 miljoner kronor, inklusive 21 miljonnoteringar. Kvalitet är ledordet för hela 
vår verksamhet! 

Fantastiska resultat, ledande expertis, personligt engagemang och kraftfull  
internationell marknadsföring gör oss till ditt självklara val vid försäljning av konst, 
design och antikviteter. Inlämning pågår till höstens Internationella Kvalitetsauktioner i 
Stockholm. Kontakta oss och sälj till bästa möjliga pris!

För rådgivning inför försäljning och inlämning kontakta:
Fredrik Blidberg  |  0705 - 12 44 31  |  blidberg@uppsalaauktion.se

Se fler toppnoteringar och läs mer på www.uppsalaauktion.se

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

HELENE SCHJERFBECK
Såld för 7,6 miljoner kr

ANDERS ZORN
Såld för 8,6 miljoner kr

KONTAKTA NÅGRA AV SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER
Knut Knutson och Fredrik Blidberg

ANDY WARHOL
Såld för 3,2 miljoner kr

CARL KYLBERG
Såld för 2,1 miljoner kr

Besök oss:     Stockholm    |    Göteborg    |    Malmö    |    Uppsala    |    Adresser & öppettider:  www.uppsalaauktion.se    |    Växel: 018 - 12 12 22
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Vi moderna stadsbor märkte inte hur det 
på sina håll nyligen skördades. Maten 
finns i butikerna varje dag, året runt. 
Men för några generationer sedan var 
skörden skillnaden mellan svält och dräg-
ligt liv i Örgryte socken.

Ett av de värsta årtiondena var 
1860-talet. Då slog skörden fel under 
flertalet år. Svält och vädjan till himmel-
ska makten om nåd var då vad prästens 
böner i Örgryte kyrka dominerades av.

Motgångarna hade börjat i slutet 
av 1850-talet, men något år av 
missväxt hade man alltid klarat. 

Det blev i 1860-talets början, då katastrofen 
bara fortsatte, som de värsta följderna kom att 
visa sig.

Våren 1859 hade kommit tidigt med en 
stark torka. Under maj, juni och juli regnade 
det knappt en droppe, utan flera fält fick ligga 
osådda. Och där man hade sått kom säden 
under sommaren inte upp.

Längre inåt land dog kreatur av svält på 
förbrända betesmarker under den torra heta 
juli och början av augusti. I Örgryte hade 
man tack vare Delsjöarna och Härlanda tjärn 
med omnejd betesmark i reserv att föra kor 
och getter till, men betet vid stränderna och i 
skogarna tog slut efter en tid. Många djur fick 
säljas till panikartat låga priser,

Kring Larsmässan (den 10 augusti) kom 
sedan skyfallslika regn och gjorde åkrarna 
träsklika. Säd som äntligen började gro och 
grönska kunde på grund av ihållande oväder 
inte bärgas ens till foder åt kreaturen.

Det evinnerliga regnandet under sensom-
maren gjorde att större delen av potatisen 
ruttnade. Inför vintern hade en fattig barn-
familj kanske bara en halv tunna någorlunda 
potatis att leva på. Inga djur att slakta. Ingen 
säd att baka bröd av.

Sällan fanns det möjlighet för familjefadern 
att få arbete inne i Göteborg, dit så väldigt 
många från Bohuslän, Dalsland, Västergöt-
land, Halland och Småland redan hade sökt 
sig till fabriksarbeten till lägsta lön i industria-
lismens hänsynslösaste tid.

Vintern blev hemsk och fram i mars 1860 
fick de flesta torparna, i synnerhet i Kal-
lebäck, Skår och Björkekärr, pantsätta sina 
torp för att på kredit köpa säd av de rikare 
bönderna eller av kyrkan som hade en del i 
förråden.

Då pant- och skuldsedlar var tämligen 
privata saker, vet vi i efterhand föga om hur 
patron Quiding på Vidkärr, kapten Virgin på 
Kålltorp Över- och Nedergården, handlare 
Claesson på Kärralund, handlare Bengts-
son på Lunden, grosshandlare Lundström 
på Underås eller övriga stora hemmansägare 
avtalade med sina torpare.

När fler år av missväxt följde, kunde 
torparna inte betala sina skulder utan blev 
av med sina pantsatta torp. Inte ens för en 
hedersman som Virgin på Kålltorp var det 
naturligt att låta nåd gå före rätt och förlänga 
torparnas krediter, då det i folksjälen fanns en 
djupt rotad och i normala fall sund inställ-
ning att på sista dan skulle en skuld absolut 
betalas, annars fick man skylla sig själv.

En del av dem som miste sina torp blev 
kvar i trakten men då som backstugusittare i 
värsta misär, alltså bondesamhällets absoluta 
bottenträsk. 

Av gamla lantmäterikartor framgår inte att 
det kring 1865 fanns ett stort antal backstu-

gusittare i Örgryte, men så var det. Deras 
enkla sten- och jordstugor ritades inte in på 
kartorna, räknades inte in i statistiken. Dessa 
människors markbitar var i det närmaste 
värdelösa. Annars skulle markägarna inte låtit 
dem bo där. Man kunde tjuvfiska eller olov-
ligt fånga skogsduvor och kaniner att tillaga, 
men straffen var hårda om det uppdagades.

Flera av familjerna höll till vid Kallebäcks 
by samt vid Kålltorp, Kärralund och andra 
gårdar vid Delsjönaturen och åt Björkekärr. 
Minst vet vi om Frendetorp (alltså Fräntorp) i 
dessa sammanhang, men visst fanns provi-
soriska kojor och hyddor där i skogen vid 
Örgrytes gräns åt Partille.

Brottsligheten ökade. Inte bara stölder 
och inbrott i förråd. När en torparhustru en 
morgon gick in i ladan och repade hö i stab-
ben, fann hon ett naket manslik. Det antogs 
att mannen varit en knalle (kringvandrande 
försäljare av tyger och allehanda varor) från 
Sjuhäradsbygden. Söndagen därpå berättade 
kvinnan i vimlet på kyrkbacken flitigt om 
detta. Och prästen berörde det i sin predkan. 
(Enligt Sara Grönvalls dagbok.)

Senare hittades en varbergare rövad och 

dränkt i Mölndalsån och man fann vid Stora 
Torps visthus en mördad judisk köpman, vars 
avhuggna ringlösa fingrar låg i en buske vid 
Kallebäcksbro.

Helt utan nödhjälp var tidevarvet inte, men 
när en torparfamilj blev backstugusittare och 
hade ett tiotal barn, fanns det sällan någon 
möjlighet att de skulle äta sig mätta. I regel 
fick flera av barnen utackorderas (i princip 
bjudas ut på auktion) till de bönder, som mot 
lägsta ersättning från fattigkommittén erbjöd 
sig att ta hand om dem.

I sina nya hem kunde somliga barn ha 
turen att bli behandlade som familjemedlem-
mar. Men vanligare var att de blev utnyttjade 
som gratis arbetskraft och fick bo i ladugår-
den eller i dragiga skjul.

Syskonskaror splittrades. Ett barn som 
hamnade i Kålltorp hade givetvis möjlighet 
att ibland träffa en bror på Bö eller en syster 
på Lunden. Men de som hamnade i till ex-
empel Vårgårda, Ulricehamn och Laholm var 
nog för alltid borta ur släkten.

Som om man inte hade nog med elände 
under årtiondet, drabbades år 1866 Göteborg 
med omnejd av farsoten kolera för tredje 

gången under seklet. Men denna gång var 
man bättre beredd. Man bekämpade smittan. 
Den krävde då i Örgryte socken bara 40 liv.

I Kallebäck oroades man över att socknens 
nya och slarvigt skötta kolerakyrkogård lades 
just där. Nämndeman Olssons dräng körde 
dit liken på en ”sprötkärra” och i tron att det 
skyddade mot smittan hade han inmundigat 
så mycket alkohol att kärran ibland välte med 
lik och allt.

Den långa varma sommaren 1868 bjöd på 
fyra månaders torka. Det föll i princip inte en 
regndroppe. Åren 1869-70 var någorlunda. 
Jo, vädermässigt såg man kring 1871, alltså 
för 150 år sedan, en klar stabilisering igen 
efter många år av den sorts väderkatastrofer, 
som vår egen tid vill påstå sig vara alldeles 
ensam vållare av.

Var det katastrofala 1860-talet i Örgryte 
väldigt, väldigt längesen? Låt oss för tidsper-
spektivets skull jämföra med kungalängden:

Vår kung Carl XVI Gustafs farfars far Gus-
tav V var på 1860-talet liten prins. Detta var 
alltså inom loppet av bara fyra generationer 
sedan(!).

I några svåra årtionden utvandrade cirka 
en miljon svenskar till USA. Många ham-
nade (likt Vilhelm Mobergs romanfigurer i 
Utvandrarsviten) i staten Minnesota och fick 
registrera sig som ägare till orörda ”vilda” 
marker.

De bröt mark, odlade upp den, bildade 
även småstäder och blev riktiga amerikaner, 
inte minst ihop med tyskar, norrmän och 
irländare som också utvandrat dit. Många 
karlar av dessa familjer stred under inbördes-
kriget 1861-1865 för nordstaternas armé mot 
sydstaterna.

Då inga fler marker fanns för invandrare 
i Minnesota, drog sig efterföljande svenskar 
kring 1870 vidare in i grannstaten Nebraska. 
I södra delen av staten såg järnvägsarbetaren 
Olof Bergstrom år 1882 till att grunda staden 
Gothenburg, vars invånarantal i dag är cirka 
3.500 personer.

Jag känner mig hedrad att vara våra trak-
ters röst hos den radiokoncern, kollektivt ägd 
av fyratusen bönder och farmare i Nebraska, 
som administrerar ett rejält antal radiosta-
tioner. Vid helger som Thanksgiving, jul 
och påsk framför jag där hälsningar från vårt 
svenska Göteborg samt omnämner kortfattat 
deras förfäders och våra egna dagars traditio-
ner.

På tal om tradition – Jag skulle gärna 
avsluta varje hälsning med att sjunga en nyare 
låt, men radioproducenten väljer ”alltid” att 
spela ”Somebody Loves You” som jag sjöng 
in på en skiva 1980. Den skrevs av Allen 
Reynolds i Nashville 1975. Och tveklöst pas-
sar dess första rad ”It’s been a long time since 
you went away” bra i kontakten med dessa 
svenskättlingar.

Då DNA-analyser på senare år blivit så 
allmänna, kan vi inom tjugo år ha en ganska 
exakt siffra på hur många som just ifrån 
Örgryte utvandrade till USA för fyra, fem 
generationer sedan – samt få veta var deras 
ättlingar bor i dag.

Visst har vi släktingar där, på grund av 
svunna tiders svenska hungerkatastrofer.

HISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

TRÖST I nÖDen? Under hungersnöden på 1850- och 60-talen lyssnade man i Örgryte 
kyrka på bönerna, sökande hopp och tröst utan egentliga resultat, i varje fall inga omedel-
bara. Foto: alice radomska

Örgryte i svåraste svältens tidevarv

LJUVA HeM? I grönskan kring Delsjön är spåren efter fattigas kojor så diffusa, närmast 
obefintliga, att det krävs den största envishet för att ens ana dem. Foto: sören skarback
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kom igång 
hos oss!
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Kom igång 
med rehab.

Pandemin har påverkat oss alla 
på många sätt. Med rehab får  
du som känner dig begränsad  
eller har ont stöd att ta dig   
tillbaka till en aktiv vardag.

Du kan söka till oss direkt utan 
att gå via vårdcentral. Träffa oss 
på mottagningen eller i mobilen. 
Läs mer på narhalsan.se

TA DITT KÖRKORT MED OSS!
Ny tra� kskola med utbildning anpassad efter

dina behov och önskemål. Bra priser, tra� klärare
med lång erfarenhet och en rolig väg från start

till färdigt körkort. Välkommen!

Studenter får 10% rabatt under 2021
på alla våra paket med ordinarie priser*

*Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden. Du behöver kunna 
uppvisa att Du studerar för att kunna ta del av rabatten för studenter.

Delsjövägen 7 (S:t Sigfrids Plan)
Tel: 031-84 55 55

E-post: hello@korkoncepttrafi kskola.se
Hemsida: korkoncepttrafi kskola.se

Öppettider reception:
Mån – Tors: 14.00 – 18.00
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”Kan Körkoncept Trafikskola göra din 
körkortsutbildning bättre? Det verkar 
så.” Den betryggande frasen står att läsa 
på Körkoncepts hemsida, en nyöppnad 
trafikskola med guldläge vid Sankt Sig-
frids plan. 

Det doftar gott och känns inbjudande att gå 
in i lokalen där Jessica och Maria tar emot. En 
trappa upp från gatan in i det villaliknande 
huset, inredningen är lugn och lite lyxig. Lite 
som en hotellobby eller en skönhetssalong. 
Där finns en reception, några loungemöbler 
och en kaffemaskin. Här vill man gärna vara 
en stund. 

– Vi försökte tänka på det, att lokalen skulle 
upplevas så, säger Jessica. Hon är ägaren till 
Körkoncept som hon startat tillsammans med 
Maria, kollega från trafikskolan där de var an-
ställda tidigare. 

De båda har varit i branschen länge, Maria 
sen 2007 och Jessica sen 2013. Deras vägar till 
trafikläraryrket är båda lite av tillfälligheter. 
Maria hade jobbat inom restaurang och tyckte 
det började bli tungt. En kompis kände någon 
som var trafiklärare och det lät kul. Så hon be-
stämde sig för att testa. 

– Jag kom in i Örebro, som då var den när-
maste utbildningen och tänkte hur kommer 
detta vara? Jag och ett gäng gamla gubbar? 
Men det var ju massa unga, både killar och tje-
jer, berättar Maria. 

Som 24-åring var hon färdigutbildad och 
kunde börja hålla körlektioner på trafikskola. 
Däremot fick hon lustigt nog inte handleda 

som privatperson, för hon hade inte haft kör-
kort tillräckligt länge. Som handledare privat 
måste man nämligen ha fyllt 24 år och haft 
körkort under sammanlagt fem år.  

Jessicas resa började i gymbranschen där 
hon jobbade med att lära ut styrketräning och 
höll i gruppträningar. Så småningom fick hon 
lust att byta bana men visste inte riktigt till 
vad. Då behövde de en receptionist på Östra 
trafikskolan och Jessica tyckte det lät kul, sökte 
och fick jobbet. 

– Trafiklärare var dessutom något jag hade 
funderat på innan, säger Jessica. 

Hon tog själv körkort några år efter 18 men 
älskar att köra bil, Maria likaså. När de ska åka 
någonstans blir det helst med bil och Maria 
kom vilse senast hon försökte åka spårvagn, 
berättar hon och skrattar. 

Så småningom slutade de båda sina anställ-
ningar på trafikskolan och de bestämde sig för 
att gå ihop och starta eget. Det tog lite längre 
tid än planerat för pandemin gjorde att de fick 
skjuta upp sina planer. Under tiden planerade 
de och letade lokal och så knackade de på och 
fick lov att hyra den fina lokalen på Delsjövä-
gen 7, som tidigare var en sushirestaurang. 

– Den har rätt läge med närheten till den 
stora knytpunkten Sankt Sigfrids plan. Det är 
nära till stan för stadskörning, nära till lugnare 
områden och även till motorvägen vilket är 
praktiskt vid körlektioner, tycker Jessica. 

Eftersom de jobbade i området förut så är de 
vana att ha körlektioner i trakterna och känner 
sig hemma där. De båda bor i närheten. Kun-

derna som kommer in bor också oftast i områ-
det och har hittat dit för att de cyklat förbi på 
väg till skolan eller jobbet. 

– Vi har fått många bokningar, fler än vi 
trott faktiskt, säger de båda. 

Nu till en början erbjuder de utbildning 
till vanligt B-körkort, som är körkort för per-
sonbil och Jessica är behörig lärare i kursen 
Riskutbildning del ett, en obligatorisk del i 
behörigheten för B-körkort. Den handlar om 
riskfyllda beteenden i trafiken, som orsakas av 
alkohol, droger och trötthet bland annat. Del 
två i riskutbildningen är halkkörningen. Öv-
ningsbilen är en Mercedes B-klass och snart 
kommer en A-klass också, så fort den fått en 
reservdel. Bilarna växlas manuellt och därför 
kan man inte ta körkort för automatväxlad bil 
hos Körkoncept ännu. 

– Planen är att vi skaffar en tredje bil till vå-
ren och anställer en till trafiklärare, då kan det 
bli en automatväxlad så vi kan erbjuda utbild-
ning till körkort för det, säger Jessica. 

Det går nämligen att ta ett separat körkort 
för dem som bara vill köra automatväxlade bi-
lar, det kan vara många som föredrar att slippa 
manuell växling och speciellt vid stadskörning. 
Maria och Jessica tycker dock det är synd att 
begränsa sig med sådant körkort för det kan 
hända att man måste hyra eller låna bil som är 
manuell, likaså kan många jobb kräva sådant 
körkort. 

– Vi har aldrig varit med om att någon inte 
klarat av att lära sig köra en manuellt växlad 
bil, så det finns ingen anledning att välja bort 

det. Det kan också kännas omotiverat att ta 
ett körkort till för manuell i efterhand, säger 
de båda. 

Vägen till körkort kan läggas upp på olika 
sätt och skräddarsys för varje elev. Ofta köps 
lektioner i ett paket eller i form av en inten-
sivkurs. Teoriundervisningen sker digitalt via 
en app i mobilen, vilket gör det lättillgängligt 
att plugga lite då och då. Det digitala uppläg-
get gör att trafiklärarna kan följa sina elevers 
utveckling och nivå i teorin för att kunna 
synka med körningen. De rekommenderar att 
eleverna håller tempot i teorin för att kunna 
maximera varje körlektion. 

– Har eleven förberett sig med det teoretiska 
momentet så behöver inte vi ta tid från körlek-
tionen för att instruera i trafikreglerna, säger 
Jessica. 

En lektion är 40 minuter och kostar 575 
kronor, men priset blir lägre i lektionspaket. 
Ofta brukar de ha dubbellektioner för att elev-
en ska hinna lära sig och öva så mycket som 
möjligt varje gång. 

– Hur många lektioner som behövs är 
omöjligt att säga, men du kan hålla antalet 
nere genom att övningsköra mycket privat, 
hänga med i teorin och fokusera på de delar 
som du har svårast för. Att lära ut och följa 
elever från start till mål och se glädjen när de 
tagit sitt körkort är det roligaste med jobbet, 
säger Jessica och Maria. 

JennIFeR HAJDIc

nYSTARTAT. Maria och Jessica i sin fina lokal på Delsjövägen 7 där de slagit upp portarna för Trafikskolan Körkoncept. Foto: JenniFer HaJdic

Här förverkligas drömmen om körkort
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GÄLLER TYG BLOQ, FÄRG GRÅ

SOFFDAGAR
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VOX SOFFA 3-SITS MED ÖPPET AVSLUT
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NYHET

HAGA SOFFA 3-SITS
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Här kommer ett bra tips på ett trevligt och motiverande 
sätt att vara ute i naturen och kanske också att komma 
i fin form. Och dessutom få en bra start på helgen. 

det här med att samlas på en bestämd tid i veckan 
och få en ”dos” naturluft, och då exempelvis i Delsjö-
skogen, vad sägs om det?

Jag tänker på parkrun. Men vad är då parkrun?
Jo, det är ett gratis motionslopp, som anordnas varje lördag 

på olika platser i hela världen. I vårt närområde finns Skatås 
parkrun och nyligen startade man även i 
Billdal.

Alla banorna är 5 km långa, och detta gäl-
ler för alla parkrunslingor. Sträckningen på 
respektive bana är densamma varje gång. 

Loppen sköts och drivs av volontärer.
Alla event äger rum i parker och andra grönområden 

klockan 0930 varje lördagsmorgon.
Alla är välkomna att delta – oavsett om man går, joggar, 

springer, eller är volontär eller åskådare.

Trevligt är också att ditt lopp registreras och att du kan efter 
någon timma se din tid med mera på hemsidan. 

Bara det är en motivationsfaktor.
• Hur deltar jag?

Du registrerar dig och det är gratis. Fyll 
i registreringsformuläret och skriv ut din 
streckkod. Sedan är det bara att ta dig till 
ditt närmaste parkrun. I vårt närområde 
gäller då Skatås parkrun. Start och mål 

på gräset framför Skatås Motionscentral. Du kan inte missa 
startplatsen. Det är välskyltat skall du veta. 

Längs banan finns det också några funktionärer. Du kan 
garanterat inte komma fel.

Det finns 11 event att välja emellan i hela landet. Är du t ex 
i Stockholm eller London så kan du söka reda på var parkrun 
har sitt event och då är det bara att hänga på. Du kan enkelt 
hitta alla parkrun med hjälp av eventkartan på hemsidan. 

Där kan du också läsa mer om alla event. 
Jag lovar dig, du kommer att känna av en fin gemenskap på 

träffarna och säkerligen också få nya vänner.
I Skatås har det sedan starten anordnats 121 event/starter, 

hela 1 230 deltagare har kommit till Skatås parkrun och 138 
volontärer har gjort det möjligt att ordna med eventen.

STIKKAN PÅ SPÅRET

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

Bästa Park & Natur. Nu behövs en åtgärd 
snarast – och detta innan olyckan är 
framme! Det gäller då en nyuppsatt, 
farlig vägbom, som finns när du kommer 
ned mot Lilla Delsjön från Bertilssons 
parkering och tar vänster i en tvär kurva. 
Bommen är placerad direkt efter den 
skarpa vänsterkurvan.

Bommen är stängd och felaktigt placerad med 
öppningen i ”innerkurva” om man är cyklist 
och kommer från Bertilssons parkering. 

Hösten kommer med stormsteg, sämre ljus, 

ingen belysning, du kommer kanske med lite 
fart på cykeln, ser inte bommen.

Pang, en dödsfälla!
Hade öppningen varit på andra sidan – inga 

problem. Men nu känns det riktigt farligt. 
Dessutom ingen skyltning innan som varnar! 
Dessutom är bommen i sig ganska anonym 
utan varningsfärg etc.

Vi är många som tackar för skyndsam åt-
gärd!

Stig Andersson

Farlig vägbom – en dödsfälla!

En läskig vägbom om du kommer med fart. Foto: Privat

Vad sägs om lite…Parkrun!
TeSTA! Delar av det viktiga volontärsteamet för några lördagar sedan. Vad det handlar om? Jo, Parkrun – något du kanske ska testa på, tycker Stig Andersson. Foto: stig andersson
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Läsglasögon på köpet
vid köp av progressiva 
glasögon. Passa på!

Köper du progressiva glasögon nu, 
så bjuder vi på ett par läsglasögon 
i dina styrkor samt synundersökning.
Mer information i butikerna.

VÄRDE: 1595:-

Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2021-11-21. För öppettider och 
information om vår hantering av Covid-19 se:  www.optikkal laren.se

Kvalitet och service 
tilll rätt pris

50% jubileumsrabatt!
Vi firar vårt 25-åriga samarbete med Scandinavian Frames 
med att lämna 50 % rabatt på hela deras bågsortiment. 
Passa på!

Grön höstnyhet med pris från 1395 kr

Synundersökning ingår vid köp av 
kompletta glasögon (Värde 395:-)

PREMIÄR!

STIKKAN PÅ SPÅRET

Orienteringsporten har fått ett stort 
uppsving under pandemitiden, då många 
människor sökt sig ut i skog och mark. 
Aktiviteter som Hittaut och Naturpasset 
har fått många nya deltagare. I Göte-
borgsområdet finns dessa på ett flertal 
platser, bland annat i Delsjöområdet. 

I Skatås och i Fräntorp, som vi skrev om i vå-
ras, där kan Naturpasset utövas hela november 
månad ut. 

En nyhet för Göteborg är att man satsat på 
Hittaut också i skärgården, där man kan leta s 
k ”checkpoints” till sista oktober, både i norra 
och södra skärgården.

Förresten, kanske du som jag inte riktigt vet 
vad Hittaut är och hur det fungerar. 

Det är en gratis friskvårdsaktivitet där du 
med hjälp av karta (på papper eller i appen) 
ska finna checkpoints. Det finns sådana i fyra 
olika svårighetsgrader och de är placerade i 
stadsmiljöer, parker, bostadsområden och tät-
ortsnära skogar. Välj om du vill gå, springa, 
cykla, åka skateboard, inlines eller något an-
nat.

Vissa checkpoints är placerade längs as-
falterade eller hårt packade grusvägar för att 
vara tillgängliga med barnvagn, rullstol, per-
mobil, rullator, cykel eller liknande. Dessa är 
märkta med en hjulsymbol. Skapa ett hittaut-
konto och registrera koden på de checkpoints 
du hittar. Om du vill kan du utmana en vän, 
granne eller kollega i hittaut och följa resulta-
tet i topplistorna på hemsidan. Känner du dig 
osäker på din orienteringsförmåga? Ingen fara! 
Börja med gröna checkpoints – de är de lät-
taste. Mer information hittar du på hittaut.nu

Det här med den växande orienteringsspor-
ten igen. I våra omgivningar finns det många 
duktiga orienterare och klubbar. Tyvärr syns 
de alltför sällan i media. 

För någon vecka sedan fick jag bra informa-
tion av en välkänd orienteringsvän - Henrik 
Undeland, f d elitorienterare och bland annat 
nordisk mästare i stafett och silvermedaljör vid 
VM 1981 samt styrelseledamot i Göteborgs 
Orienteringsförbund.

– I början av september så anordnades 
World Orienteering Day 2021 med massor av 
aktiviteter och tävlingar. Målet var att nå 100 
länder och en halv miljon deltagare. I Möln-
lycke genomfördes t ex DM i sprintorientering 
med nästan 600 deltagare. 

Återväxten verkar god inom sporten. I 
junior-VM, som gick i Turkiet, blev det stora 
svenska framgångar. Totalt åtta medaljer, varav 
fyra guld. Bäst var nya stjärnskottet Hanna 
Lundberg, som tog två guld och ett silver. 
Guld har det också blivit för IFK Göteborgs 
orienteringsdamer, som för andra året i rad 
tog hem SM-stafetten i Luleå för några veckor 
sedan. 

Några riktigt fina prestationer ytterligare 
från IFK Göteborg Orientering. Victoria 
Haestad Björnstad, Sara Hagström och Elin 
Månsson. Dessa tre blev tvåa i världens största 
orienteringsstafett – Venla- o Jukolakavlen – 
som genomfördes i augusti i Finland. Där bril-
jerade också IFK Göteborg Orienterings her-
rar med både en 2:a och 8:e plats bland över 1 
200 anmälda sjumannalag. 

Grattis säger vi på ÖHP! 
En sak till; orienteringssporten har fått 

många nya sympatisörer genom att SVT sänt 
tävlingar på ett nytt sätt. Du kan följa orien-
terarnas vägval på ett både levande och intres-
sant sätt. Ett litet tips: nästa stora tävling är 
World Cup-finalen i Italien, som äger rum 
mellan 30 september och 3 oktober. Allt talar 
för att SVT sänder därifrån.

Stig Andersson

Här finns många fina
möjligheter att orientera

ORIenTeRA MeRA! ÖHP:s Stikkan, det vill säga Stig Andersson, tipsar om goda möjlighe-
ter att orientera här i vårt närområde. Foto: stig andersson
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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 220:-
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.

W Undrar du vad en app är och vad man kan 
    göra med den?

W Vill du lära dig att skicka sms el. e-post?

W Eller behöver du hjälp med datorn?

H Vi går igenom hur din mobil/dator fungerar 
    utifrån dina behov i lugnt tempo.

Jag är bibliotekarie med data som specialitet.

 250 kr/h (efter RUT-avdrag).

Hjälp med mobilen/datorn?

Kontakta Lisa på tel: 0708-957 528
eller e-post: baskunskaper@gmail.com

Munkebäckstorget 8 | Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

Vi på Portens bageri söker nu personal 
till vårt café, om du är intresserad

skicka in din ansökan till
info@portensbageri.se 

Tjänsten är på ca 35 timmar/ vecka,
erfarenhet av caféjobb är ett plus, men 

inget krav – däremot så måste du ha
ett brinnande intresse för jobbet och 

gilla att ha kunden i fokus.

Under pandemin har antalet personer 
som sökt vård hos Närhälsan varit färre 
än vanligt, men den senaste tiden har 
trenden vänt och allt fler söker nu hjälp.

Under årets åtta första månader har primär-
vårdens verksamhet fortsatt varit präglad av 
pandemin. Under perioden har Närhälsan ut-
fört hela 762 000 vaccinationer och tagit cirka 
646 000 PCR-prover. Vaccinationerna har 
skett både på Närhälsans vårdcentraler och i 
”hubbar” där flera vårdcentraler har samarbe-
tat – samt i olika centrala lokaler där Närhäl-
san i samverkan med kommunerna tagit plats i 

exempelvis Knalleland i Borås, Scandinavium 
i Göteborg och Konserthuset i Vara.

– Närhälsan är en av de absolut största ak-
törerna när det gäller vaccinationsarbetet och 
PCR-provtagningen och vi spelar en avgöran-
de roll i arbetet med att stoppa pandemin. Det 
är glädjande att se hur effektivt verksamheten 
fungerat, säger Monika Beiring, styrelseordfö-
rande i Närhälsan.

Pandemin har inneburit en rejäl knuff för 
Närhälsans digitala utveckling och digitali-
seringstakten har varit hög i organisationen 
under året. I appen Närhälsan Online har ex-
empelvis den gemensamma mottagningen nu 

även besök hos psykolog på kvällstid och 94 av 
Närhälsans 104 vårdcentraler kan erbjuda sina 
listade patienter digitala vårdmöten genom 
funktionen ‘Min vårdcentral’. Under hösten 
kommer även de resterande vårdcentralerna 
att anslutas.

Efter att antalet personer som sökt vård hos 
Närhälsan varit färre än vanligt under pande-
min har trenden vänt, och allt fler söker nu 
hjälp.

Under årets första åtta månader ökade ex-
empelvis antalet inkomna telefonsamtal med 
18 procent, jämfört med förra året och under 
samma period utförde Närhälsan under perio-

den 1 873 950 besök vilket är en ökning på 
cirka 59 000 besök jämfört med motsvarande 
period 2020.

– Generellt sett så ser primärvårdssökmönst-
ret ut som vanligt, men det är mer av allt. Det 
söks för kroniska problem, allvarliga symptom 
och lättare saker som man valt att vänta med 
men nu vill få hjälp med, säger Maria Axels-
son, medicinsk rådgivare på Närhälsan och 
fortsätter:

– Tidigare vågade många inte söka hjälp på 
grund av pandemin, men även de som inte var 
rädda avvaktade av hänsyn till andra. Det gör 
att trycket är större från alla håll nu. ÖHP

Läkare och patient i ett digitalt vårdmöte. Foto: Pernilla HäyHänen

Allt fler söker vård hos Närhälsan igen
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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.

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20

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

Kanelbullens dag
måndag 4 oktober!

Förbeställ gärna till denna dag.
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RESETIPSET

Denna gröna, vita och turkosa ädelsten 
utanför Afrikas sydöstra kust är en kos-
mopolitisk paradisö.

Det enda som slår naturens skön-
het här är människorna själva. Varma, 
vänliga och välkomnande. De har längtat 
efter oss och vill att vi ska stanna länge 
för att njuta ordentligt av allt. 

Turism är en drivande kraft i öns eko-
nomi och de är stolta över hur de nu 
har återhämtat sig efter snart 2 års 

pandemi med nedstängningar och tuffa res-
triktioner.  

Större delen av befolkningen har vaccinerats 
under sommaren 2021. Efter den första okto-
ber välkomnas fullvaccinerade turister och det 
ställs inga karantänkrav. 

Besökare kommer få ett varmt välkomnande 
och kan därefter njuta av allt ön har att erbju-
da. 

De vita stränderna är världsberömda och 
kantar hela ön som skyddas av korallrev, havet 
bjuder på undervattensäventyr och solned-
gångar och inlandet har höga platåer, frodig 
grönska och hisnande utsikter över socker-
plantage, naturparker och byar. 

Golfare hittar ett flertal mästerskapsbanor, 
vandrare och bergsklättrare hittar sina berg 
och dalar, surfare hittar sina vågor och dykare 
hittar sina rev. 

Vattenytan
Mauritius är en av de yngsta öarna i världen 
och bildades av vulkaniska aktiviteter för ca 
8 miljoner år sedan.  Hela ön ligger på en 
platå som heter Maskarenerna, där även öarna 
Rodriques och La Reunion ligger. Det finns 
över 170 dykplatser runt det skyddande kor-
allrevet. 

Vid sydvästra hörnet av ön ligger ett helt 
fantastiskt naturfenomen – ”The Underwater 
Waterfalls”. Det är ser ut som ett strömmande 
vattenfall, men det är egentligen en av natu-
rens optiska illusioner. Det är inte vatten som 
faller. Det är i själva verket sand som tvingas 
bort från platån av strömmar i vattnet. Detta 
är ett fenomen som endast kan ses ovanifrån, 
så det är oftast bilder man får se på flygfoton. 

Drömmen om att simma med vilda delfiner 
går i uppfyllelse här. Det finns inget som slår 
frihetskänslan när man gli-
der genom vattnet tillsam-
mans med dessa graciösa och 
lekfulla individer. 

Alla simmare uppmanas 

att ta stor hänsyn till att respektera deras miljö 
och låta delfinerna komma fram när de vill 
utan att tvingas. När man gör det på deras vill-
kor uppstår den verkliga magin.  

Seven eller 23 Coloured Earth
Två av öns stoltheter är 23 Coloured Earth 
och Seven Coloured Earth.  Den sistnämnda 
är verkligen något spektakulärt och fascineran-
de fenomen som ligger i byn Chamarel. Bästa 
tiden att besöka platsen är vid solnedgången 
för att maxa upplevelsen.  Här finns ett litet 
område av sandkullar som har just 7 distinkt 
olika färger. Brun, röd, lila, grön, blå, violett 
och gul.

De är naturligt uppkomna under geologiska 
processer.   

Vallée des Couleurs nationalpark sprider ut 
sig på 450 hektar och visar upp mängder med 
olika flora och fauna. 27 Coloured Earth ligger 
här och detta är också ett vackert naturfeno-
men skapat av vulkanutbrott för en miljon år 
sedan. 

I parken kan man få adrenalinet att rusa 
med zipline, hängbroar och fyrhjulingar. 

Levande byar
Man hittar inte en moské, ett hinduiskt tem-
pel och en katolsk kyrka så nära varandra på 
gatan någon annanstans i världen som man 
gör på Mauritius. 

Det kan till och med dyka upp en kinesisk 
pagod runt hörnet.

Lokalbefolkningen på Mauritius lever i har-
moni med varandra, även om de kanske är lite 
återhållsamma med att blanda sig i varandras 
religioner och kulturella arv. 

Men på en förhållandevis liten ö är det här-
ligt att, som besökare, få ta 
del av så många olika kul-
turer. I huvudstaden Port 
Louis är det en stor mark-
nad varje dag och tipset är 

att planera in ett längre stopp här och uppleva 
kulturen, maten och arkitekturen på nära håll. 

En smältdegel av kinesiskt, indiskt, franskt, 
engelskt och kreolskt erbjuder mängder av va-
riation i köken här. Ingen blir besviken.

Det är hög klass, fina råvaror och spännande 
recept.  

Det bästa upplevs tillsammans med en lokal 
guide som tar med sina besökare på en ”street 
food tour”. Olika ”currys”, fisk och skaldjur, 
dholl pury, dumplings, roti, sockerrör, kokos-
nötter och smaksatt ris är exempel på vad som 
finns att smaka. 

Vädret
Det är garanterat varmt året om både i luften 
och i vattnet, oftast runt 25 – 30 grader. 

När vi har sommar här har de vinter och det 
innebär något svalare temperaturer men väl-
digt sällan under 20 grader. 

Det förekommer cykloner från mitten på 
december till slutet på februari, men Mauri-
tius har ett välutvecklat varningssystem och 
man följer cyklonernas framfart noga. Under 
den perioden får man räkna med fler regnsku-
rar än under övriga tider på året. 

För vem
Barnfamiljer trivs extra bra här då det är tryggt 
och säkert, roligt och spännande! Det finns 
många fina familjeresorts med fria icke-moto-
riserade vattensporter och mängder med annat 
inkluderat i priset.  

Romantiska par njuter av lugnet och av-
skildheten på lite mindre boutiquehotell med 
sagolika omgivningar.

Tidsskillnad och att resa hit
Resan tar mellan 12 och 15 timmar från Skan-
dinavien med en mellanlandning. Även om 
resan är lång så är det inte stor tidsskillnad. 2 
timmar på vår sommar och 3 timmar på vår 
vinter.

RESETIPSET
med Marlene Kettil
på resebyrån byKettil
www.bykettil.se

MAuriTiuS
– mångkulturell skönhet mitt ute i Indiska Oceanen



NR 9 • septembeR 2021 Örgryte&HärlandaPosten 15

RESETIPSET



 Örgryte&HärlandaPosten	 NR	9	•	septembeR	202116

Är du intresserad av mode, inredning, 
hållbarhet och välgörenhet? Eller bara 
tycker det är kul med second hand? Då 
kanske frivilligarbete på Röda Korsets 
Second hand vid Olskrokstorget kan 
passa dig.

De behöver ständigt nya frivilliga och 
uppmuntrar fler att söka. Som bonus 
får du erfarenhet, härliga kollegor och 
referenser för framtida jobb. 

– Det är så många olika människor och alla är 
här av olika anledningar. Det är alltifrån pen-
sionärer som vill ha en mer meningsfull fritid 
till de unga som är jobbsökande och vill ha 
erfarenhet för att kunna få sitt första jobb, sä-
ger Linnea. Hon är en av tre anställda på Röda 
korsets secondhand vid Olskrokstorget. 

– Och också att de kanske har ett intresse 
för kläder eller inredning, medans andra kom-
mer mer för det sociala. Det blir en väldigt bra 
blandning och det är det som är så härligt med 
att vi är mångfald, det är fint att se alla möten 
som blir, säger Alva. 

Hon och Linnea är kollegor tillsammans 
med butikschefen Maria. Linneas anställning 
i butiken började med en period som frivil-
lig, men när Alva var mammaledig fick Linnea 
vikariera och nu är hon anställd också. De har 
varsin halvtidstjänst.

– Vi kompletterar varandra med våra olika 
erfarenheter och behövs här båda två, säger 
Alva. 

Båda har andra jobb vid sidan av. Alva har 
eget företag som modedesigner där hon bland 
annat lagar trasiga kläder och gör kreativa lag-
ningar. Det går hand i hand med secondhand 
och hon hoppas kunna göra samarbeten med 
butiken.  

– Men hade jag inte haft företaget så hade 
jag velat vara här på heltid, för det här 
är mitt drömjobb, säger Alva. 

Butiken öppnade i februari 2020 
och strax efter det gick vi in i pande-
min. Det försvårade lite för frivilligverk-
samheten med alla restriktioner och många av 
de äldre frivilliga valde att inte fortsätta. 

– Som mest brukar vi ha runt 40 frivilliga, 
men nu har vi inte så många, säger Linnea. 

För trots att många av dem som slutade på 
grund av pandemin, har kommit tillbaka så är 
det ändå stor omsättning på frivilliga och nu 

skulle det behövas fler. 
Röda Korset är en välgörenhetsorganisa-

tion som hjälper människor i kriser, krig 
och naturkatastrofer. Ett sätt att bidra 
till Röda Korset är genom att handla 
i deras secondhandbutiker som finns 
runt om i Sverige. Butikernas varor är 

allt från husgeråd, heminredning, elek-
tronik, spel, pussel och kläder som skänks av 
både privatpersoner och företag. Gåvorna tas 
om hand, sorteras och prissätts i butikerna på 
ett rättvist sätt för givaren samt varans skick 
och ursprungsvärde. Alla intäkter från försälj-
ningen går till organisationens arbete vid olika 
nödsituationer runt om i världen. 

– Jag hade inte råd att vara månadsgivare 
innan jag fick jobb, så att vara volontär var 
mitt sätt att bidra, säger Saoen. Hon är en tro-
gen frivillig som varit med sedan sommaren 
2020. Då hade hon just tagit studenten och 
hennes kompis Nina som var volontär, inspi-
rerade henne att söka. 

– Jag har alltid velat jobba som volontär, för 
det ideella. Jag tycker mycket om mina chefer 
och de andra volontärerna här och jag gillar 
verkligen att jobba i butik. Här kan man få 
kassavana och referenser, vilket jag kommer ha 
stor nytta av, säger Saoen 

Som nybakad student behövde Saoen både 

sysselsättning och erfarenhet för att kunna 
söka jobb och dessutom ville hon bidra till 
välgörenhet. Genom volontärarbetet i buti-
ken fick hon allt det och i början jobbade hon 
mycket. Så småningom började hon jobba 
som timvikarierande lärare men fortsatte hjäl-
pa till i butiken när hon hade en stund över. 
Hon hittade sin plats i kassan. 

– Första tiden ville jag mest göra bordsduk-
ningar. Sen prövade jag med kläder, men att 
stå i kassan passar mig bäst. Jag trivs med det 
höga tempot där, säger Saoen. 

Upplägget som frivillig är att man får välja 
att boka in sig på olika pass om vardera fyra 
timmar eller fem timmar på helgen. Sen är 
det upp till ens egna möjligheter om man vill 
komma in flera dagar i veckan eller bara en 
gång i månaden. Allt är minst lika värdefullt, 
framhåller Linnea. 

– Våra volontärer får jättegärna göra olika 
saker när de är här. Vi försöker anpassa arbets-
uppgifterna efter personens intresse. Vi har ju 
butiken och sen har vi lagret där saker sker mer 
backstage med uppackning, prissättning och 
sortering, säger hon. 

Pensionärer, som har haft ett långt arbetsliv 
men känner att de vill göra nytta och ha ar-
betskamrater utgör också en stor del av volon-
tärerna. En av dem är Kristina som varit med 
sedan butikens start. 

– Jag hade varit pensionär sedan några år när 
jag gick förbi här och såg på en skylt att de 
sökte frivilliga. Jag blev lite sugen och tänkte; 
varför inte? Second hand och loppisar är ett 
stort intresse för mig så jag ringde Maria och 
snart jobbade jag här två, tre dagar i veckan. 
Det gör jag än idag. 

Kristina märkte att som pensionär så sakna-
de hon arbetskamrater och hon tyckte det var 
spännande att få lära sig nya saker som att stå i 
kassa, skyltning samt hur man sköter en butik. 

– Det är underbart att jobba med så mycket 
olika åldrar och människor. Vi har så trevligt, 
skrattar och skämtar mycket och sen gör man 
lite nytta också, säger Kristina. 

Hon får medhåll av Saoen. 
– Mina kollegor gör att jag kommer hit, fast 

jag har jobb. Vi har så kul ihop och det är en 
sån fin gemenskap. 

JennIFeR HAJDIc

Så funkar volontärarbetet:
n Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda 
Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second 
hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att 
möjliggöra återanvändning men också genom resursmobili-
sering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna 
går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och 
internationellt. 
Som volontär får du: 
H Följa och uppdatera sortimentet i butiken dagligen 
H Möta kunder, stå i kassan och ge service 
H Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
H Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även 
fortbildning för uppdraget. 
H Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets kris-
beredskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid 
händelse av kris.  

H Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång men hur 
ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler 
frivilliga. 

Svenska Röda Korset ser mångfald som en stor tillgång i 
arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidenti-
tet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och 
förmåga att utföra vårt uppdrag. 
H Inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intres-
serad av butiksarbete och tycker om att möta människor och 
ge service.
H Du är lyhörd och flexibel.
H Du har ett trevligt bemötande.  

n Infoträff för nya frivilliga hålls den 5 oktober och 12 
oktober klockan 17. Anmälan görs till Secondhand.olskro-
ken@redcross.se eller telefon: 0702-29 12 45
 Källa: rodakorset.se

Röda Korsets Second hand i Olskroken ligger på Hökega-
tan 32. Öppettider: Onsdag-Fredag 12-18, Lördag 12-16. 
Öppettider för inlämning av gåvor Tisdag-Fredag 12-18, 
Lördag 12-16

Alva och Linnea sorterar och har kul på lagret tillsammans 
med volontärerna Saouen och Kristina.  Foto: JenniFer HaJdic

MYSIGT TILLSAMMAnS. Linnea och volontären My visar upp vackra skedar ur en samling 
bestick som ska säljas i butiken. Foto: JenniFer HaJdic

Olskroken

STÖTTAdin lokalahandlare

”Vi har så kul ihop och det
är en sån fin gemenskap”
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BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING

Akademibokhandeln

Apoteket 

Ateljé Bondegatan

Beauty by Reale

Cykelkungen

Electromobil

Evanette

Fiskbodarna, Asperöpojkarna

Fiskbodarna, Knippla Fisk

Fjällmans Begravning

Folktandvården

Fonus

Freja Blommor

Hjälpredan Rehabbutik

ICA Supermarket

Johanssons Skor

Knit & Purl

Lekextra

Life Hälsobutik

Lilla Restaurangen

Mer än Ost

Myrorna 

Nordic Wellness

Nordiska Hemtextil

Närhälsan 

Olskrokens Skrädderi

Olskrokens Spel och Tobak

Optikkällaren 

Röda Korset

Salong Klipp-1

Slakthusets Köttbod

Sushi Hem

Sweets’n Cigars

Sven-Eriks Blommor

Syrien Kitchen & Café

Tasty Bake

LETA EFTER
SYMBOLEN!

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

Februarikarameller
Handla ansvarsfullt hos oss, se till att hålla avstånd

och ta hand om varandra. Hos verksamheterna

i Olskroken kan du handla på ett bra och säkert sätt.

Varmt välkomna. Tillsammans håller vi Olskroken levande!

Startdatum 1 oktober 2021

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

www.akademibokhandeln.se

Välkommen till Cykelkungen
- här hittar du cyklar från Nishiki!

CYKELKUNGEN
Redbergsvägen 2, Göteborg | Tel. 031 184 300

www.cykelkungen.se

SMAKLIG MÅLTID!
Vi har erbjudanden från kl 15:00  varje dag 

och det är en kött eller en fi sk för endast 
149:- kr med valfri potatis och sås 

LILLA RESTAURANGEN
Redbergsvägen 8  | 031-21 14 04

www.lillarestaurangen.se

Röda Korset Secondhand Olskroken 
Hökegatan 32

0702-29 12 45 eller 070-188 34 02

Ett parti BÄDDSET
från Borås Cotton

NORDISKA HEMTEXTIL
Redbergsvägen 15

031-707 55 30

JOHANSSONS SKOR
Redbergsvägen 8 • 031-25 37 77

johanssons.se

Vi har bra barnskor
för alla väder!

Jeans fr. 40:-
I butiken hittar du jeans, 
redo att återanvändas
och återälskas av dig.
Ett plagg som du
kan bära år efter år,
säsong efter säsong.
Snyggt, hållbart
och alltid
rätt i tiden!

OPTIKKÄLLAREN
Redbergsvägen 17

031-19 84 70

Läsglasögon på köpet!
Köper du progressiva glas-
ögon nu, så bjuder vi på ett
par läsglasögon i dina
styrkor samt
synundersökning.
Mer information i butiken.

Värde 1595:-
Erbj. gäller t.o.m. 21/11 2021

30-50%
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Nyligen hölls inspelningarna av ”Arving-
arnas sommar – fest på Lassemans altan” 
som ska sändas på TV4 till våren.

Lars ”Lasseman” Larssons lyxhus i Långedrag 
är till salu för 23,9 miljoner kronor. Men inn-
an de nya ägarna tar över så hann TV4 i förra 
veckan spela in en uppföljning till succérna 
”Lassemans altan” och ”Arvingarnas jul”.

”Arvingarnas sommar – fest på Lassemans 
altan” är namnet på den nya tv-serien som 
kommer att gästas av bland andra Anna Ber-
gendahl, Kalle Moraeus, Nanne Grönvall, 
Tusse och Clara Klingenström.

– Äntligen får vi bjuda in tv-tittarna till våra 
pärlor på västkusten och framför allt hem till 
”Lasseman”. Det här blir Sveriges största hem-

mafest med musik, mat och underhållning 
där alla är välkomna, hälsar Lars ”Lasseman” 
Larsson, Casper Janebrink, Kim Carlsson och 
Tommy Carlsson.

Jonathan Nordin, exekutiv producent på 
TV4:

– Arvingarna är utan tvekan Sveriges mest 
folkkära musikgrupp. Det är såklart kul att vi 
nu kan erbjuda ännu mer Arvingarna i TV4:s 
kanaler.

Den som inte orkar vänta tills det blir vår 
för att se Arvingarna på tv kan redan i höst 
se fram emot den nya säsongen av ”Så mycket 
bättre” där kvartetten från Partille är med.

JONAS BENgTSSON
I samarbete med Lokalpressen Partille

InSPeLnInG PÅGÅR. Flodabon och sångaren Casper Janebrink (längst till vänster) med 
en av gästerna: Anna Bergendahl. Övriga bandmedlemmar i Arvingarna är Lars ”Lasse-
man” Larsson, Kim Carlsson och Tommy Carlsson. Foto: Jakob daHlström/tv4

Sista festen på 
”Lassemans” altan

MYCKET NÖJE!

Fiskekrogens krögare Lars Ahlström 
slår sina påsar ihop med Sveriges meste 
magiker Joe Labero i nya krogshowen 
”Labero – Goldfingers” som går upp på 
Kungsportshuset i Göteborg. 

–  Menyn är specialkomponerad och 
tanken är att det ska bli en överrask-
ning – lite magiskt rent av, säger Lars 
Ahlström. 

Duon Joe Labero och Lars Ahlström har 
arbetat ihop tidigare genom åren, en 
hel del också, om man frågar Lars. 
Samarbetet initierades 2004 när man 
slog på stort med succéföreställning 
Ship och Illusions på Bananpiren i 
Göteborg, för vilken Lars stod för det ku-
linariska. 

–  På 19 dagar hade 23 500 besökare, det är 
ett kvitto på att vi gjorde något bra. Vi har 

gjort en rad andra tillställningar ihop, han är 
ju en fantastiskt duktig artist, en av de bästa vi 
har i Sverige, säger han. 

Den nya krogshowen ”Goldfingers” hade 
premiär på Hamburger börs i slutet av augusti 
och kommer till Göteborg och Kungsportshu-
set mellan den 17 september och 2 oktober. 
Krogshowen är en flört med James Bond – 
som enligt Labero själv varit en inspiration i 
hans karriär som magiker. 

Kungsportshuset genomgick en to-
talrenovering som stod klar 2018. Den 
gamla byggnaden uppfördes 1856 och 
har inrymt bland annat restaurangen 

Gamle Port i många år. Renoveringen 
innebar ett nytt våningsplan och man lät 

även resa det hörntorn som fanns med på ori-
ginalritningarna från mitten på 1800-talet. 

–  Joe Labero älskar verkligen lokalen, det är 

en otrolig investering med fantastiskt ljud och 
ljus. Vi kommer att laga det mesta av maten, 
jag och mitt team, i det nya köket som också 
är väldigt bra, fortsätter Lars. 

Den specialkomponerade menyn som ser-
veras under showen förblir något av en hem-
lighet, även en krögare vill inte avslöja sina 
tricks, men Lars kan ändå borga för ett havs-
tema, som ju är Fiskekrogens signum. Själva 
evenemanget är coronasäkrat och man kom-
mer att ta in en publik på drygt hundra per-
soner i lokalen vars egentliga kapacitet är 500. 

–  Det är lika viktigt för alla iblandade par-
ter, att vi gör ett schysst och säkert event. Våra 
varumärken är alldeles för starka för att göra 
något korkat på det sättet. Så får vi se hur det 
blir mot med föreställningarna i månadsskif-
tet, om restriktionerna för publik kommer att 

lyftas helt, det vore ju väldigt positivt såklart, 
säger Lars Ahlström. 

• Blir det fler samarbeten med Joe Labero 

i framtiden?

–  Nja, det är inte bestämt än. Vi har andra 
saker på gång, men det är ju fortfarande lite 
speciella tider, även om det lättar upp nu. Det 
har verkligen varit som ett kosläpp, man mär-
ker hur sugna människor är på att gå ut och äta 
och gå och se en show, biljetterna har sålt bra. 

• Har du sett föreställningen?

–  Ja, jag var på uppe i Stockholm och det 
är en fantastisk show, jag var uppe på en lör-
dag det var helt fullsatt och även en fullsatt 
matinéföreställning på en söndag. Det kanske 
vi kommer satsa på här också, säger Lars Ahl-
ström.

JONAS BENgTSSON
I samarbete med Lokalpressen Partille

Krögare och magiker åter i symbios:
”Det kommer att bli fantastiskt”

MYCKET
NÖJE!

DYnAMISKA DUOn. Lars Ahlström från Fiskekrogen står för den specialkomponerade menyn under Joe Laberos krogshow i Kungsportshuset i Göteborg. Foto: tommy Holl
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Nu erbjuder 
vi prisgaranti 
på tapeter
Det innebär att om du hittar en likadan produkt, till ett 
lägre pris någon annanstans, matchar vi det priset.

Hos oss ska du känna dig säker på att du får bästa pris. 
Fråga oss om prisgarantin så berättar vi om villkoren.

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

✁

OM-
STOPPNING
AV MÖBEL-

DYNOR
& STOLAR

Gardintyger Stort urval, ex Spira ................. 320:-
Mörkläggande gardintyg Många färger .. fr 198:-
Gobelängtyg Mönstrade  ........................ fr 298:-
Konstläder/Galon Alla färger ................. fr 179:-
Vaxduk Stans största urval!  ....................... fr 69:-

Välkommen in!

DYNOR & GARDINER
Skumplast tillskärs och sömnad utförs efter mått och mall till

båt- & husvagnsdynor, bäddmadrasser, möbeldynor, kapell rep.,
balkongskydd m.m. Även till restaurang, hotell och offentlig miljö.

GALANT PLAST
Odinsplatsen 2, Göteborg Tel. 031-15 28 16
Vard. 9-18  |  Lörd 10-14 www.galantplast.se

Har du problem med
Hälsporre • Ryggvärk • Knävärk

Vi tillverkar ortopediskahålfotsinlägg efter avgjutning

Ortopediska skor
Hålfotsinlägg
NU 1 600:-
 Ord.pris 1 900:-

Friggag. 29 (Svingeln) • Tel. 031-15 53 80 • www.skolabb.com
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BETRAKTELESER

Allt från ”Den mjuka orkanen” av Pablo 
Neruda till ”Den ursinniga vallmon” av 
Ann-Britt Ryde? Ryms all världens poesi i 
en villa i Kålltorp?

Nej, givetvis inte, men min kollega Roffe 
och jag och några vänner inredde i veckan 
hos en trevlig dam ett rum, nästan en 
salong med tankar och känslor av skiftande 
filosofer.

– Tja, vore deras tankar inte skiftande, 
så vore de ju inte filosofer, sa 20-åriga Tina 
och bläddrade i häftet ”Wingårdsgatans 
vyer”.

Här är fyra böcker jag för tretti år 
sen fick av legendariske boktryckare 
Rundqvist, sa villaägerskan och förpas-

sade dessa i Roffes famn. Placera dem efter bästa 
förmåga, blinkade hon. Och utrymme fanns, 
när ett flertal höga ljusa bokhyllor nyligen var 
köpta och fraktade till Kålltorp från ett ”her-
resäte” öster om Frillesås.

Tryckare Rundqvist? Jo, boktryckeriet finns 
kvar i hans sonsons regi. Det är modernt och 
flitigt anlitat i en vackert tegelröd gammal kåk 
vid Nellickevägen i Skår.

– Jodå, sa Sören Skarback glatt, jag minns 
från några små möten där hur Agne Rundqvist 
i en ålder över 90 jobbade halvtid på tryckeriet 
och resten hemma. Han bodde i en villa på 
Tandåsgatan i Bö.

– Men gjorde han en bok om Albert Eng-
ström i diktsammanhang? invände jag så smått. 
Var inte Engström skämttecknare? Inget ont i 
det, det är prima. Men motiveringen till gatu-
namnet Albert Engströmsgatan, nära hållplatsen 
Bögatan, tror jag inte nämner nån poesi.

– Tja, sa Roffe, visst gav Engström ut skämt-
tidningen Strix och annat roligt, men nog får 
hans träffsäkra verser kallas poesi. Allt från 
satiriska nidvisor till starka naturskildringar, 
nästan á la Fröding. Men främst var han en 
gudabenådad tecknare och 
målare. Bestämt var han väl 
kompis med målaren Anders 
Zorn också?

–  Ja, minst sagt var han 

det. Engström, född på 1860-talet även han, 
förknippas mest med figuren Kolingen och an-
nat synnerligen stockholmskt, men han bodde 
en period i unga år i kåkområdet Ullstorp på 
Burgårdens gamla mark vid Örgrytevägen. Och 
med öl som arvode tecknade han affischer för 
Pripps bryggeri på Stampen, berättade Skarback.

Jag tog en närmare titt. Verkligen en prakt-
fullt guldkantad bok, denna Engströms-antologi 
som Agne Rundqvist i sista levnadsåren med 
varm hand redigerat. Roffe ställde in den i 
ansiktshöjd på en hylla.

Desto tunnare – 32 sidor – var det moderna 
dikthäftet ”Wingårdsgatans vyer”, som Tina på 
sitt unga sätt gav ett fingertoppsläte i stil med 
det ljusa smattret av en kuperad kortlek:

–  Den gatans vyer? funderade hon. Vad har 
Wingårdsgatan kunnat visa, annat än de jät-
testora ytorna gräs ut åt biltrafiken på Delsjövä-
gen? Och flockar med gråsparvar inåt området?

–  Det är inte vilka gräsytor som helst, 
betonade Skarback. Där på gräset har svenska 
mästare i frisbee tränat. Och gräset är i allas 
blickfång. För det mesta har det varit välskött, 
men åtminstone Erik Jones har vissa somrar 
larmat om att där har klippts alldeles för sällan 
och visats en begynnande tendens till savann.

– Erik vem då sa du? undrade Roffe.
– Erik Jones. Jag vet inte 

om Jones var på samma 
kontor som min pappa, som 
i många år var verkmästare 
hos Poseidon. Tänk att min 

minnesbild av Erik Jones i den detaljen ska vara 
så flyktig, så diffus. Kanske sågs vi bara ute på 
områdena. Men en prima karl är det. Ni ska 
veta att om ni hör Erik Jones beskriva något, så 
kan ni lita på att exakt så förhåller det sig.

– Hmm, sa den hittills tyste Rustan Nord-
ebratt med en titt i häftet. Dikterskan är en 
sköterska vid namn A-M Olsson. Hmm, varit 
verksam hos Läkare Utan Gränser i Eritrea. 
Hennes vyer är tydligen mer...av Afrika...än 
Kålltorp.

– Säkert mycket tänkvärda paralleller i så fall, 
sa Tina. Och en sköterska måste ju inte vara 
kvinna, det kan lika gärna va en man.

Nog sagt om A-M Olsson. Jag packade upp 
Ann-Britt Rydes diktsamling ”En dörr blåser 
upp” och ställde den förstås intill hennes ”Den 
ursinniga vallmon”. De var utgivna på Tre 
Böcker Förlag, Humlegårdsgatan 8 i Bö. Jag 
tänkte mig den lugna villagatan. Och Delsjö-
bäcken där nere åt 5:ans rälsar.

Sympatiska förläggaren Lena Pilborg, som 
väl i höst fyller 80 och har flyttat från Bö till 
nya Örgryte Torp, har dessvärre trappat ner 
utgivningen av göteborgiana, deckare, poesi 
och allt vad förlaget under goda decennier stod 
för. (Tina tog sig en halstablett, Rustan fann ett 
bensinkvitto från Texas i en versbok, originalut-
gåva, av Countee Cullen.)

– I denna samlingen av Ryde, personlig 
med vardaglig eftertanke, har jag läst allt utom 
dikten ”Fjärrvärme”, pekade Roffe. När vår vän 
Tommy Andersson Nordman uppe i Östersund 
har skrivit den legendariska låten ”Kan man 
älska nån på avstånd?” vill man ju gärna att 
”Fjärrvärme” betyder samma vackra sak. Men 
dikten är mer konkret, va?

– Nja, sa Skarback som ju haft samma förläg-
gare som Ryde. I dikten brummar fjärrvärmens 
rör i lägenheten. Du Roffe, vi växte upp då 
bostadsområdena hade sina egna panncentraler. 
Men så tog fjärrvärmen över med sitt i början så 
närgångna surr.

Han berättade om en ”författar-lunch” på ett 
bibliotek med Ann-Britt Ryde med flera. Göte 
Brink skulle läsa högt ur ”Slaget om Olskro-
ken”, Marie Hermansson skulle tala kring sin 

prisade Bonniers-roman ”Värddjuret” och själv 
skulle Skarback tala om boken ”Örgryte i flydda 
dar”. Detta annonserades av biblioteket, som 
placerade författarna vid ett bord i ett trångt 
kapprum, liten garderob belamrad med fuktiga 
paraplyer.

Folk skulle stå och lyssna, men ständigt kom 
någon in och hängde upp en överrock på en 
krok, med rocken sedan hängande tryckt mot 
författarens kind, eller ryckte till sig en kappa 
som svepte åtminstone Göte Brinks alla böcker 
från bordet, dunsande ner på golvet. En kvinna 
bredde gårdagens GT över författarbordet, 
ställde dit sina smutsiga regnvåta stövletter, tog 
sedan på sig tofflor och gick ut till utlåningsdis-
ken för att högljutt prata matrecept.

Fastän bibliotekets personal fann det hela 
trevligt och naturligt, valde Ann-Britt Ryde att 
inte sätta sig i trånga garderoben utan enbart på 
begäran lägga dit några diktböcker på bordet 
och sedan läsa upp i ett rymligare utrymme. 
Alltså enligt vad Skarback nu drog sig till min-
nes.

– Karin Boye, Dylan Thomas, Bo Setterlind, 
Leonard Cohen, Pablo Neruda, mumlade Rus-
tan och packade upp ur ännu en kartong där i 
kålltorpsvillan.

– Fjärrvärme! Ack, vilken framtidstro, vilket 
modernt framsteg det låg i det ordet och i tron 
på allmännyttiga bostadsbolag, suckade Roffe. 
Goda relationer och närhet var det mellan 
kontorspersonal, arbetare, städare, sysslomän 
och hyresgäster.

– Jo du, instämde Skarback. Sa du för en 
generation sedan till en människa att du bodde i 
allmännyttan, så mötte du sällan den ome-
delbara blicken av medlidande. Omtanke och 
förtroende rådde mellan hyresgäster och perso-
nal. Inget förmynderi från bolagens sida. Inga 
ljugande, lömska angivare av den typ som Karin 
Boye förutsåg redan i ”Kallocain” 1940.

Jag missade Rustans och Tinas repliker, 
fördjupad som jag plötsligt var i några extra fina 
rader i en kärleksdikt av Pablo Neruda, dess 
politiska undertoner till trots.

– Visst fick Neruda väl Nobelpriset? sa jag.
– Absoluuut, sa Roffe. Kring 1970 nån gång. 

Delvis var det i vänstervindarna baserat på att 
Neruda förut erhållit Stalinpriset. Må vara 
att detta i förvanskade nutida uppslagsverk är 
vackert omdöpt till Leninpriset. Men tittar du 
i tidningar från 50-talet var det Stalinpriset han 
fick.

– Men Nobelpriset var han förtjänt av, sa 
Tina.

– Absoluuut, upprepade Roffe. Men se här 
då! Boken ”Sjöliv – dikter och kortprosa” av 
sjöfolksförfattaren Ove Allansson, signerad 
minsann! Det var en av de sista som Allansson 
kom ut med före sin död.

– Alla dör, men böcker är odödliga, sa Tina.

Rymmer Kålltorp all världens poesi?

AVTALSenLIGT. Förläggare Lena Pilborg, 
Örgryte Torp, har genom åren undertecknat 
kontrakt med tänkare som poeten Ann-Britt 
Ryde, kriminalare Christian Aage, historiker 
Sören Skarback (bilden), TV-profilen Björn 
Hellberg med flera. Foto: lars gillis

OMBORDARe. Ove Allanssons bok ”Sjöliv 
– dikter och kortprosa” handlar förstås till 
stor del om arbetslivet på fraktfartyg.
 Foto: alice radomska

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
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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:-

Kort hår 225:- Ord.pris 320:-

Mellanlångt hår 270:- Ord.pris 380:-

Långt hår 300:- Ord.pris 420:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 26 oktober 2021

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!

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA

Kursstart 8–14/9

Barndans
Barnbalett

Dancemix fantasy
Dance X-plosion

Klassisk balett 7-100 år
 

Nya elever får provdansa
innan kursavgiften betalas!

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

0738-09 51 11
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TRISSLOTTeR
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 Tina Haraldsson på Stockholmsga-
tan 1A i Göteborg
4 Bengt Hamark på Ånäsvägen 14C 
i Göteborg
4 emil Vilhelmsson på St Pauligatan 
21C i Göteborg
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Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos
Närhälsan Olskroken

– din kompletta
Vaccinationscentral

Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan
spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan.
 031-345 04 00Tack för ditt förtroende!

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

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

Välkommen till
Sävedalens Höstmarknad

2-3 oktober!
H Tivoli med karuseller, hoppborgar, popcorn, lotterier

H Njut av brända mandlar
H Lions lådlotteri och fiskdamm

H Ponnyridning  H Häst och vagn
H Fina erbjudanden i butikerna

Med reservation för ändringar i programmet.
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Göteborgsvägen 85 i Sävedalen  •  031 361 44 20

Måndag-Fredag 8.00-16.00 | Lördag 11.00-15.30

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

VÅFFLOR
& KAFFE

50:-

HJÄRTLIGT
VÄLKOMNA!

HÖST-
MARKNAD

2-3
OKTOBER MASSOR 

AV SMÖR-
GÅSAR & 
GOA BAK-

VERK!

KOM OCH
BESÖK VÅR

MYSIGA
UTE-

SERVERING

- Alla matcher i Handbollsligan
- Alla matcher i SHE
- Alla matcher i ATG Svenska Cupen
- Alla Champions League matcher (Damer)
- Alla EHF European League matcher (Herrar)

Vuxen 2400:-
Pensionär / Ungdom 1950:-
Minst 55 hemmamatcher under 2021-2022

SÄSONGSKORT 

Vid köp av säsongskort ingår även:

Fast sittplats. Nyhetsbrev.
Tillgång till Partnerbaren med intervjuer, mingel och fritt kaffe.
En gratismånad på Improve Gym i Partille Arena (värde 595 kr)

Köp ditt kort: på savehof.ebiljett.nu
Läs mer på: www.savehof.se

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

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

goa priser och smakrika tävlingar i butiken.

rea på en del inredning.

Välkomna till sävedalens saluhall!
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KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

EKONOMISKT

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

S 26/9 10.30 Högmässa, Olinder, Payerl
Ti 28/9 19.00 Veckomässa, Olinder, Jidsten
S 3/10 10.30 Upptaktshögmässa, Vitalis, 
Payerl
Ti 5/10 19.00 Veckomässa, Vitalis, Payerl
S 10/10 10.30 Familjemässa, Olinder, Payerl
Ti 12/10 19.00 Veckomässa, Olinder, Payerl
S 17/10 10.30 Högmässa, Vitalis, Jidsten
Ti 19/10 19.00  Veckomässa, Vitalis, Payerl
S 24/10 10.30 Högmässa, Olinder, Payerl

Härlanda kyrka

S 26/9 11.00 Regnbågsmässa, Gripenby, 
Lindström
O 29/9 18.30 Kvällsmässa, Carlheim
S 3/10 11.00 Mässa, Lindblad, Molin
O 6/10 18.30 Kvällsmässa, Carlheim
S 10/10 11.00 Mässa, Gripenby, Lindström
O 13/10 18.30 Kvällsmässa, Carlheim
S 17/10 11.00 Mässa, Lindblad, Molin
O 20/10 18.30 Kvällsmässa, Carlheim
F 22/10 16.30 Fredagsmys i kyrkan för barn i 
förskoleålder, Boqvist
S 24/10 11.00 Mässa och församlingsdag, 
Gripenby, Lindström

Sankt Pauli kyrka

M, Ti, F 12.00 Middagsbön
S 26/9 11.00 Högmässa, Landgren, Johans-
son Abaffy
16.30 Små och stora, Bennsten, Johansson 
Abaffy 
18.00 Kvällsmässa med extra musikinslag, 
Landgren, Johansson Abaffy
O 29/9 12.00 Middagsbön med lunchmusik
To 30/9 12,00 Mässa, Landgren
S 3/10 11.00 & 18.00 Högmässa, Lindh, 
Holmlund
O 6/10 12.00 Middagsbön 
To 7/10 12.00 Mässa, Landgren
S 10/10 11.00 & 18.00 Högmässa, Larsson, 
Holmlund
O 13/10 12.00 Middagsbön med lunchmusik
To 14/10 12.00 Mässa, Larsson
S 17/10 11.00 Högmässa, Bennsten, Holm-
lund
18.00 Musikgudstjänst med kör, orgel och 
blåsorkester, Bennsten, Holmlund Göteborgs 
Blåsarsinfonietta och GLS-kören under led-
ning av Hilding Egestål framför verk av Holst, 
Runbäck och Beethoven. Även orgelmusik av 
Peeters.

O 20/10 12.00 Middagsbön 
To 21/10 12.00 Mässa, Bennsten
S 24/10 11.00 & 18.00 Högmässa, Landgren, 
Johansson Abaffy
16.30 Små och stora, Johansson Abaffy, 
Nyholm Skoglund, Waldemarson 

Sankt Pauligården

S 26/9 11.00 Familjemässa, Bennsten, Bring-
eland
S 3/10 11.00 Familjemässa, Larsson
F 8/10 18.00 Bön och lovsångskväll 
S 10/10 11.00 Familjemässa, Landgren
F 15/10 10.00 Minikyrka
S 17/10 Familjemässa, Larsson
F 22/10 18.00 Bön och lovsångskväll 

Skårs kyrka

S 26/9 11.00 Högmässa, Warawko, Persson
S 3/10 11.00 Gudstjänst, Leijon, Lundgren
S 10/10 11.00 Gudstjänst med små och stora, 
Warawko, Persson
S 17/10 11.00 Gudstjänst, Leijon, Persson
S 24/10 11.00 Gudstjänst, Cardmarker, Pers-
son

Örgryte nya kyrka

S 26/9 11.00 Gudstjänst, Andersson, Lund-
gren
To 30/9 18.00 Reflexgudstjänst, Andersson, 
Persson
S 3/10 11.00 Högmässa, Cardmarker, Hildén
To 7/10 18.00 Reflexgudstjänst, Warawko, 
Persson
S 10/10 11.00 Högmässa, Andersson, Hildén
S 10/10 19.00 Karantänkonsert: Duo A och O, 
Eva Zöllner och Kerstin Peterson. Nya klanger 
från dåtid och nutid.
To 14/10 18.00 Reflexgudstjänst i försam-
lingshemmet, Cardmarker, Persson
L 16/10 14.00 Konsert: Michael Praetorius 
400 years. Ingår i Göteborgs internationella 
orgelfestival
21 Konsert: Creative Collisions 1. Ingår i 
Göteborgs internationella orgelfestival
S 17/10 11.00 Högmässa, Cardmarker, Hildén
14 Orgelkonsert: J P Sweelinck, Michael Pra-
etorius etc. Ingår i Göteborgs internationella 
orgelfestival 
24/10 11.00 Orgelhögmässa, Andersson, 
Hildén. Uruppförande av en nyskriven Orgel-
mässa av Erland Hildén.

En konjunktur i uppsving – men följer bostadsmarknaden med?
Konjunkturutsikterna ser ljusa ut och det 
ekonomiska läget fortsätter att överraska 
på uppsidan. Svenska företag och hushåll 
ser optimistiskt på framtiden och den 
ekonomiska politiken ser ut att fortsätta 
stötta utvecklingen i form av nollränta 
och en expansiv budgetproposition den 
20 september. Men vad innebär kon-
junkturens styrkebesked för en redan het 
bostadsmarknad? 

Efter 18 månader av pandemi är 
svensk ekonomi, till stor del, tillbaka 
på nivåer före krisen och redo att fort-

sätta stärkas. I vår senaste ekonomiska utblick 
(Nordic Outlook) ser vi att svensk ekonomi 
kommer fortsätta stöttas av ett lågt ränteläge, 
lättare restriktioner och en expansiv finans-
politik i det som blir mandatperiodens sista 
budget. Hushållen har en stor potential att 
öka sin konsumtion och vara ett draglok för 
svensk ekonomi. Med det sagt så finns fortfa-
rande en del orosmoln kopplat till spridning-
en av virusets deltavariant som kan komma 
att belasta sjukvården mer och förskjuta den 
ekonomiska återhämtningen något. Men det 
är i nuläget svårt att hävda något annat än att 
det går bra för Sverige AB. 

Vad innebär en konjunktur i uppsving för 
en redan het bostadsmarknad? Allt annat 
konstant borde det leda till en högre efter-

frågan på bostäder och därmed stigande 
priser. Men saker är sällan konstant 
(bara vi ekonomer som insisterar på 
det) och det senaste året har visat 
oss att historiska samband inte all-
tid är den bästa vägledningen för 
att sia om framtiden. Bostads-
marknadens riktning kommer i 
mångt och mycket att avgöras i 
en dragkamp mellan å ena sidan 
strukturella utmaningar (som 
talar för stigande priser), och å 
andra sidan privatekonomiska 
marginaler och beteendeförändring-
ar (som talar för svalare priser). 

I det längre perspektivet kvarstår bo-
stadsmarknadens strukturella utmaningar. Ett 
lågt bostadsbyggande i förhållande till den 
höga efterfrågan, trögrörliga flyttkedjor och 
en hög grad av urbanisering. Tillsammans 
med ett extremt lågt ränteläge, som förlängts 
i spåren av pandemin, talar det för fortsatt 
stigande bostadspriser. I det kortare perspek-
tivet finns faktorer som påverkar hushål-
lens plånböcker och bostadsbeteende. Ett 
återinfört amorteringskrav, kraftigt stigande 
skulder och prisnivåer som är så pass höga att 
fler hushåll börjar nå en form av smärtgräns 

för sina bostadsskulder. Därtill har vi de så 
kallade ”pandemieffekterna”. I takt med att 
restriktionerna lättas så är det också rimligt 
att hushållen sakteligen börjar konsumera 
mer än bara boende. Dessa mer kortsiktiga 
förändringar agerar som 
en lätt fot på bromsen för 
en boprisutveckling som 
annars går på alla cylin-

drar. Om vi väger samman det hela så ser 
vi en fortsatt stark bostadsmarknad, om än 
något mer dämpad utveckling till hösten, 
som slutar runt 10 procent upp för 2021 och 

fortsätter med en mjukare uppgång under 
2022 (+ 5 procent). 

Alltså ett styrkebesked för både 
ekonomi och bostadsmarknad. Men 
vad bör du som bolåntagare dra 
för slutsats när det gäller den eviga 
räntefrågan, binda eller rörligt? 
Riksbankens senaste räntebesked, 
liksom vår egen bedömning, ger 

bilden av ett fortsatt lågt ränteläge 
under de kommande två åren. Med 

det sagt, så tror vi inte att minusränta 
är vägen framåt om ekonomin skulle åka 

på nya bakslag med anledning av pandemin. 
Det gör att ränterörelserna framöver snarare 
ligger på uppsidan. Ekonomiska beslut kräver 
ödmjukhet och en prognos är inget annat 
än en bästa gissning. Ditt val om rörligt eller 
bundet bör i första hand sättas i relation till 
dina privatekonomiska marginaler och pre-
ferenser och inte efter ekonomers prognoser. 
Trots styrkebesked från både ekonomi och 
bostadsmarknad så innebär det för de flesta 

att en kombination av 
rörligt och bundet i ränte-
korgen fortfarande är vägen 
framåt. 

 Vi hjälper dig med  
hela din ekonomi
– både företagets och din privata

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

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte



björkekärrs församling, sörensens gata 1 

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

örgryte församling, herrgårdsgatan 2

telefon 031-731 80 40
e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb svenskakyrkan.se/orgryte
sociala medier @Örgryte pastorat
pastorsexpedition Herrgårdsgatan 2, Öppet mån-fre 09.00-12.00

Nu möts vi igen!
Nu hoppas vi att det blir många tillfällen att mötas! Vi öppnar upp 
i lagom takt och du hittar både verksamheter som öppnar upp igen och 
helt nya grupper på vår hemsida. Vill du hellre ha informationen hemskickad? 
Kontakta vår expedition så kan de hjälpa dig.

Världens Barn-festival 
i Härlanda kyrka

Lördag 9 okt kl 13.00-17.00
Körfest med församlingens körer, marknad, café, lekar, lotterier, 

tipspromenad och gemenskap.

Café och soppluncher
Håll utkik efter gemenskap över en kaffe

 eller samtal viden soppa. Verksamheterna 
startar under hösten när restriktionerna tillåter det.

Gemenskapssamlingar i Sankt Pauli, Skår och Örgryte.
Soppluncher i Björkekärr, Härlanda och Örgryte.

Mathildas café i Sankt Pauli.

Desmond Tutu, Mission,
den världsvida kyrkan och Sydafrika
Lördag 9 okt i Örgryte församlingshem
Workshop och mässa. Håll utkik på hemsidan för mer information.

Färdigrenoverat!
Välkommen att komma och titta på Björkekärrs församlings lokaler som fått en ansiktslyftning. 
Varmt välkommen till Upptaktshögmässa med förstärkt kyrkkaffe efter mässan 
och vi visar runt i de nyrenoverade lokalerna i samband med kyrkkaffet. 

Söndag 3 okt kl 10.30 i Björkekärrs kyrka

Minikyrka
I Sankt Pauligården samlas vi till Minikyrka för barn i 
förskoleåldern. 
Är du nyfiken på vad det är så titta på hemsidan.

Fredag 15 okt kl 10.00 i Sankt Pauligården



 Örgryte&HärlandaPosten	 NR	9	•	septembeR	202126

         Annonsera i
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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

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

TrÄdgÅrdS
-MALIn
0763-254 000

www.nordicurbangardener.se

Allas vår skrattprofessor och ordvitsarnas okrönte (?) kejsare, Anders Nielsen fyller 
80 år den 28 september och det vill vi passa på att uppmärksamma med ett ”litet” 
grattis!

Anders Nielsen har under de senaste fyra åren levererat härliga ordvistar varje månad till Örgyte/
Härlanda Postens läsare. Mycket uppskattat av oss alla som gillar att dra på smilbanden och 
släppa loss ett gott skratt.

Visste du att Anders Nielsen är stor vän och supporter till IFK Göteborg – har har faktiskt 
varit medlem sedan 1969 – i 52 år! 

Han har genom åren blivit en högt värderad medlem i Gamla Kamrater (IFK Göteborg) och 
även där har han en stående punkt på mötena där han glädjer medlemmarna med sina finurliga 
vitsar. 

Han såg sin första allsvenska match på Gamla Ullevi den 4 juni 1952. IFK Göteborg tog då 
hem en övertygande seger mot Råå IF med 4–1.

Örgryte/Härlanda Posten

Grattis!
Anders Nielsen.

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER

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.

GÅ IN PÅ VARLDENSBARN.SE

FO
TO

: J
ES

PE
R

 A
N

H
ED

E

Vill du engagera dig i årets 

insamling?

Kontakta oss på 

frivillig@varldensbarn.se 
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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

ÖPPET ALLA DAGAR!
Danska vägen 110 www.redbergsgarden.se Tel. 031-84 74 76

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

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 november 2021

Stans godaste smörgåstårtor...

20% rabatt!
DELIKATESS ITALIENSK

ROSTBIFF LYX

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

Under vinjetten på gång kan just din fören-
ing tala om vad som står på programmet. 
e-posta till annons@ohposten. se. Och du, 
på det här sättet kostar det inget! 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. Torsda-
gar kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, 
Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men 
ring vår tävlingsledare Janne så kanske han 
kan hänvisa till ledig spelare.

Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se

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 Månadsmöte i oktober, november under 

förutsättning att vi kan komma in på Björke-
kärrs Hus eller i annan lokal.
4 Torsdagen den 14 oktobern underhållning 
av Duo Komp
4 Torsdagen den 11 november, underhållning 
av Uno och Geni.
4 Julbord på Gullbringa golfklubb (föranmä-
lan)

Svea Olausson tel. 076 712 70 01

SPF Seniorerna Örgryte

4 Hösten är här med nytt program med 
många olika aktiveter. Mer information på vår 
hemsida spfseniorerna.se/orgryte om detta 
och mycket mera. Ring för information till 
Linda Frank tel: 073-501 60 04 eller mejl 
linda.m.frank52@gmail.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 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!

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!

Till minne av elisabet Wohlen
ett år har gått av sorg och saknad.

Vännen Tore

Gratulerar och tackar min mor på födelsedagen som varit en förebild för mig i alla år och aldrig 
svikit mig trots allt trubbel och djupa sår.

En mor med moral, etik, vett och etikett samt en heder så hög i att löften hålla att hon är en 
förebild för de löften vi i äktenskapsavtal som hyreslöften många av oss tar så lätt utan tanke på 
evolution och mänsklig natur som ändras i enlighet med en plan ingen vet eller har förutsett.

I ont och gott du oss alla bistått och aldrig svikit oss tre med alla möjliga problem, haft, löst 
och vänt till vår fördel.

Tack för allt, jobbigt, stöd och valet att oss alla i din närhet älska i lust och nöd.
Momo Mona

Hjärtligt grattis!



 

STORA ÅVÄGEN 1 SISJÖN | HOLMENSHERR.SE

  
START LÖRDAG 2/10 

STORA ÅVÄGEN 1 SISJÖN 
 
 

KOSTYMER · KAVAJER · ROCKAR · JACKOR · JEANS · SKJORTOR  
SKOR · TRÖJOR · BYXOR · UNDERKLÄDER

 
OSCAR JACOBSON · ETON · STENSTRÖMS · GANT · SAND - TIGER 

MEYER · HUGO BOSS & MORRIS M.FL. 
 

OBS! MER INFO PÅ HOLMENSHERR.SE ANGÅENDE VÅRA  
RUTINER FÖR ATT UNDVIKA SMITTSPRIDNING 

50%

PÅ ALLT I  BUTIKEN

REAPÅ ALLT I BUTIKEN

REAVAROR BYTES EJ!


