
Höstnyheter!

Historien om Morel startade 1880 i 
Jurabergen, Frankrike. I fyra generationer 
har denna passionerade familj designat 
och tillverkat bågar i stilren vacker design. 
Tunna smäckra material i fantasisk kvalité 
och med innovativa lösningar.

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 •

Vi erbjuder alltid nya
medlemmar en fri provvecka
på valfri Nordic Wellness 1 gång/år 
under bemannade öppettider.
Lokala avvikelser kan förekomma.

scanna för 
mer info

provträna
gratis en vecka

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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Örgryte&Härlanda
POSTEN

 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 10Glayol

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!

salong.glayol
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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

Att få dela sina tankar och upplevelser med 
andra i en liknande situation är ett värde-
fullt sätt att bearbeta sorgen.

Det menar präst Eva Gripenby som leder 
samtalsgrupper om sorg i stadsdelen och 
som också möter människor i enskilda 
samtal.

Allhelgonatiden står för dörren – en tid då vi upp-
märksammar våra närstående som lämnat det här 
livet. Med 35 år som präst i Svenska kyrkan har 
Eva Gripenby i Härlanda församling mött många 
människor i sorg, både i samband med begrav-
ningar och i enskilda samtal och samtalsgrupper.

– I någon mening är jag förstås van vid att möta 
sorg och dess olika uttryck och också van vid att 
möta mina egna känslor. Men det kan aldrig bli 
slentrian. Varje situation, varje person och familj 
är unik. För mig är det en stor förmån att få gå 
med en stund på vägen; att höra alla livsberättelser 
och få förmedla hopp, menar Eva.

En annorlunda tid
Vi har levt i en annorlunda tid, där pandemin har 
påverkat oss alla på många sätt, också när det gäl-
ler att kunna bearbeta sin sorg. Många har inte 
kunnat besöka sina sjuka närstående förrän i allra 
sista stund, vilket kan upplevas som förlorad tid. 
Vissa begravningar har inte kunnat genomföras – 
eller med ett begränsat antal deltagare. 

– Men sen är det också tiden efteråt. Pandemins 
restriktioner har gjort att vardagliga saker som 
föreningsaktiviteter och träffar med vänner inte 
kunnat bli av. På så vis har dosen av ”det vanliga 
livet” saknats, där man får pausa från sina jobbiga 
tankar en stund, men också har möjlighet att dela 
sina känslor med andra. Det är lätt att då känna 
sig ensam i sin sorg, tror Eva.

Befriande igenkänning
Sedan i år fi nns ett samarbete mellan församling-
arna Björkekärr, Härlanda, Sankt Pauli och Ör-
gryte att gemensamt bjuda in till samtalsgrupp 
om sorg för den som mist sin livskamrat. Eva 
leder gruppen tillsammans med Jonas Olander, 
diakon i Örgryte församling. Planerna har funnits 
en längre tid, men pandemin satte stopp för de 
fysiska träffarna. I somras kunde första gruppen 
äntligen starta.

– Här handlar det om att få sätta ord på sina 
egna tankar och känslor, men också få del av an-
dras erfarenheter. Det är inte så att deltagarna 
bär på samma sorg, men samtalsgruppen skapar 
förståelse för att andra har gått igenom något 

liknande. Det blir befriande att få den igenkän-
ningen och också att få berätta sin egen berättelse. 
Det brukar bli både tårar och skratt på träffarna, 
säger Eva.

Dela sorgen
Deltagarna i samtalsgruppen träffas vid fem till-
fällen. Varje träff följer ett särskilt tema – det ska-
par trygghet.

– Vi närmar oss det svåra på ett varsamt sätt, 
berättar Eva. Först får deltagarna berätta om hur 
livet såg ut innan man träffade sin livskamrat. Se-
dan handlar det om sjukdomstiden eller om själva 
dödsfallet och om tiden efteråt. Min och Jonas 
roll som samtalsledare är att se till att var och en 
får sitt utrymme. Och ganska snart brukar delta-
garna hitta varandra och samtalet går av sig självt.

Redan nu startar nästa samtalsgrupp om sorg, 
men det går att anmäla intresse löpande till Eva 
eller Jonas. 

– Att ge sig själv den här tiden och att få dela 
sorgen med andra är väldigt värdefullt. Och är det 
så att just den här gruppen eller tidpunkten inte 
passar är det bra att komma ihåg att vi präster och 
diakoner också fi nns tillgängliga för enskilda sam-
tal. Ingen ska behöva känna sig ensam i sin sorg, 
avslutar Eva. 

Text: Karolina Braun
Foto: Magnus Aronson & Karolina Braun

FOTNOT: För mer information om samtalsgrupp 
om sorg i Örgryte pastorat, kontakta:
Präst Eva Gripenby, telefon 031-731 80 38,
e-post eva.gripenby@svenskakyrkan.se 
Diakon Jonas Olander, telefon 031-731 83 10, 
e-post jonas.olander@svenskakyrkan.se

Inte ensam i sorgen

Eva Gripenby.
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- OLSKROKEN SEDAN 1897-

20% RABATT 

Erbjudandet gäller ord.priser i butiken  
i Olskroken vid uppvisande av kupong.  

Erbjudandet gäller 27/10 t.o.m. 13/11. 
Kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP! 

Klipp ut och ta med kupongen till butiken. 

20% RABATT PÅ ETT HELT KÖP. 

- OLSKROKEN SEDAN 1897-
Namn 

Gäller ord.pris t.o.m. 13/11 i butiken i Olskroken. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

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

Varmt välkommen att ringa för privat visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39.

Rymligt parhus i Bö med underbart läge
Humlegårdsgatan 6   Örgryte   Bö   7 rok   211+126 kvm   Tomt 390 kvm   13.750.000 kr/bud

På fridfulla och lummiga Humlegårdsgatan ligger detta rymliga parhus från 1932 på totalt 337 kvm. Huset har åtskilliga äldre detaljer bevarade, 
såsom massiv ekparkett, spegeldörrar, snickerier, fönsterbrädor i marmor, fungerande öppen spis, originalelement och kopplade originalfönster. 

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)

Gravdekorationer

Granris

Lyktor

Gravljus

Vi har det som behövs
inför Allhelgona-helgen!

GravdekorationerGravdekorationer

Granris

inför Allhelgona-helgen!
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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

På min 80-årsdag den 28 september ham-
nade jag på Mölndals lasarett efter ett 
fall med min cykel.Jag kom till akutav-
delningen för att få såret ihopsytt och jag 
sa till den duktiga kvinnliga läkaren:

– Kan vi inte kontakta IS-mammorna 
som kom till Arlanda för ett par veckor 
sedan! Dom SYR IEN!

Aktuell husaffär: KD-ledarens husaffär kom-
mer att EBBA ut!

HHH

Under höstens älgjakt jagas det vilt!
HHH

Parallellt med älgjakten pågår insamling 
tiil Världens Barn: Då är det många som går 
omkring med bössor!

HHH

De har höjt bensinpriset men jag bryr mej inte 
om det, jag tankar för 500 kronor varje gång!

HHH

Alla Göteborgare som fyllt 65 år skall få gratis 
broddar i vinter. Det har bestämts i oktober. 
Då är det väl ingen BRODD-ska!

HHH

På menyn på Dicksons Hus restaurang stod 
det ungersk gulaschsoppa:

– Skall du äta soppa?
– Yes, today I am Hungary!

HHH

Apropå höstens konstauktioner:
– Ni ska få tavlan för halva katalogpriset!
– Jaså, vad kostar katalogen?

HHH

Den fjärde oktober inföll ”Kanelbullens dag”. 
jag blev inbjuden som Jäst!

HHH

– I morgon skall jag lacka mitt golv!
– Då önskar jag dej GOOD LACK!

HHH

Västtrafik har beställt nya spårvagnar som är 
45 meter långa. Då blir Göteborgs spårvag-
nar bäst i längden!

HHH

Den generöse brevbäraren ville bjuda sina kol-
legor på restaurang:

– Idag står jag för kuvertet!
HHH

Kung Carl Gustaf invigde Universitetets forsk-
ningsfartyg Skagerak cirka fem år för sent. Det 
blev också dyrare än beräknat. Det suckades 
på universitetet:

– SKAGER-ACK, ACK ACK!
HHH

Var firade Abdulrazak Gurnah att han tilldelas 
årets Nobelpris i Litteratur?

– På en Zanzi-BAR!
HHH

Efter IFK:s seger mot Örebro SK i allsvenskan:
– Nu har IFK WENDT på steken!

13 timmar och 54 minuter utan insläppta 
mål. För att inte tala om att hålla sin 
nolla i tio raka matcher.

– Klart vår målvakt Kevin Golestam 
varit en nyckelspelare i år, säger as-
sisterande tränaren, kanslichefen och 
Lundenprofilen Egon Hansen.

 
Lunden ÖBK, klubben som bildades 2007 
då Lunden AIS och Överås BK gick samman, 
är tillbaka i division 4. Detta efter en säsong 
som minsta sagt bär epitetet succé. Under 
förre Häcken-försvararen Magnus ”Böjen” 
Karlssons kloka ledning har det helvita gänget 
vunnit samtliga elva matcher och med 37–2 i 
målskillnad.

Frågan är om det finns det någon division 

5-klubb i landet som kan matcha den raden?
– Vi har haft bra med folk på våra träningar 

sedan vi började träna i januari. Det i sin tur 
har gett fart och kontinuitet i verksamheten. 
Dessutom lyckades vi knyta upp fem, sex nya 
spelare inför 2021 som i stort sett spelat samt-
liga matcher, förklarar Egon Hansen en maka-
lös säsong.

Färska ansikten på Överåsvallen var bland 
andra Mikael Kubic (Björndammen/Öjersjö), 
keepern Golestam (tidigare Jonsered och Sä-
vedalen), Elias Håkansson (förflutet i Kalmar 
AIK och IFK Berga) samt Niko Valarias och 
Sadik Belouati, båda erfarna lirare från Land-
vetter

– Sedan ska vi givetvis lyfta huvudansvarige 
”Böjen” och vår målvaktstränare Joacim Ryd-

beck, fortsätter Egon.
Ambitionen är att behålla stora delar av årets 

trupp då det bir comeback i division 4 våren 
2022.

Kikar vi längre fram finns det även där goda 
framtidsutsikter.

Hansen:
– Vi tror årets gäng kommer att klara sig bra 

även en serie högre upp. Sedan lär det säkert 
bli ett och annat nyförvärv in.

Tittar vi på återväxten i ett bredare perspek-
tiv ser det också riktigt lovande ut.

– Vi har lag från sex-årsverksamhet hela vä-
gen upp till seniorer. På dam-flicksidan har vi 
fyllt på med ytterligare ett lag i år. Jag vet inte 
om det varit så här positivt någon gång sedan 
bildandet 2007, avslutar Egon. ÖHP

Föreningen startade i division 7. Vis-
telsen blev kortvarig. Obesegrade FC 
Kålltorp flyttas upp direkt. 

– Oavsett nivå är det alltid förenat med 
eufori att vinna en serie, säger tränare 
Tomas Bratt. 

Nio matcher, åtta vinster och en oavgjord, 25 
poäng och målskillnad 34–6. FC Kålltorp, 
som bildades av ett kompisgäng inför 2021, 
hade inga som helst problem med att vinna 
division 7B, som avgjordes i en enkelserie (be-
roende på den pandemi vi tagit oss igenom).

– Att vi tar hem serien är inte alls förvånan-
de. Vi har spelare som varit med mycket högre 
upp i seriesystemet än sjuan, säger tränare To-
bias Bratt och fortsätter:

– Mittbacken Tobias Bratt (sex mål) och 
yttern Jesper Jörnvik (fyra mål, 14 assist) har 
båda spelat med Öis i Superettan. Vårt centra-
la mittfält, Adam Mellström och Jakob Jörn-
vik, har ett förflutet i Qviding FIF och hade 
tillsammans egentligen varit spännande att se 
på en annan nivå i systemet. Oliver Gustafsson 
och Marcus Jacobsson har meriter från Gais 
a-lag. Dessutom handlar det inte om några till 
åren komna oldboys utan till stor del bra trä-
nade killar i åldern 22–28 år.

Längst fram återfinns dessutom seriens skyt-
tekung i Elias Krantz, som svarat för nio full-
träffar. En handbollskille i grunden som bytt 
till större bollar.

Utöver det rent fotbollsmässiga har det varit 
en säsong där glädjen och kompisskapet fått 
stort utrymme i den nybildade föreningen.

Bratt:
– Vilket var hela grejen med att starta upp 

ett lag. Ett flertal har som sagt spelat på elit-
nivå tidigare men hittat andra saker i livet. 
Jobb, studier, förhållanden, saker som gjort 
att de inte varit beredda att träna 5–6 dagar i 
veckan med resor i stort sett varje helg. Samti-
digt har det saknat fotbollen och den atmosfär 
det innebär att vara med i ett lag. Någonstans 
hoppas dessutom vi nuvarande ledare att det 
här ska mynna ut i ett intresse för förenings-
livet med allt gott det för med sig. På de le-
dande positionerna i styrelsen återfinns aktiva 
spelare. Vår lagkapten, Niclas Andersson, som 
har ett förflutet i IFK Göteborg, är exempelvis 
ordförande.

• Nu väntar division 6 kommande säsong 

– och en ny serieseger?

– Det ska vi vara försiktiga med att säga. 
Jag tror det kommer att bli betydligt tuffare 
där och att vi möjligen behöver gå upp ett trä-
ningspass ytterligare i veckan även om vi har 
ett gäng spelare som skulle klara sig på betyd-
ligt högre nivå än så.

• Nyförvärv?

– Någon eller några ska det säkert bli. Det 
viktigaste är dock att det sköna gäng vi har vill 
köra vidare. Och att vi får behålla vår allround-
ledare Mikael Olsson, som löst såväl stort som 
smått. Grym gubbe. ÖHP

Uppflyttning direkt för FC Kålltorp

JUBEL PÅ KLASSISK FOTBOLLSMARK. Nybildade FC Kålltorp vann seriefinalen mot Pro-
letären med 3–1 och gick därmed obesegrat genom division 7B. Nu väntar uppflyttning till 
sexan. FOTO: PRIVAT

Lunden ÖBK – landets bästa division 5-klubb?
En go gäng firar serieseger.



Överraska på 
fars dag

Ge presentkort med en 
hälsosam upplevelse
Få honom att känna sig extra speciell på sin dag. Överraska med ett 
presentkort på personlig träning, massage eller spa och få en lyxig 
morgonrock på köpet.*

Se alla våra presentkort på www.hagabadet.se

*Morgonrock på köpet gäller när du köper presentkort för minst 1000:- hos oss i butik.

Ge presentkort med en 

nyhet
Presentkort med 
hälsocheck och 

personlig träning
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Forskningsrapporter om arbete, bostäder 
och levnadsvillkor i 1800-talets Red-
bergslid presenteras än i dag. Men vad 
vet vi om sådant som dagligdags rörde 
sig i folks sinnen?

Bryr forskningen sig om vad kvinnorna 
i stadsdelen viskade med varandra om?

Har vi i många år underskattat den 
vidskepelse, skrock, som in i 1800-talets 
sista tider kunde ploppa upp och gripa 
rejält in i vardagen?

Göteborgs poliskammares proto-
koll 1885, punkt 39, handlar om hur 
en kvinna i Redbergslid blev avlurad 

en stor summa pengar och klädesplagg 
enbart genom vidskepelse. Den som girigt 
lurade henne var en kvinna som sade sig bara 
vilja hjälpa. Mer och mer, och sammantaget 
mycket, gav den enkelt bedragna då ifrån sig.

Olskrokskvinnan hette Charlotta Carlsson 
och vantrivdes i tillvaron med sin make Hen-
rik, som var arbetskarl; han var inte brutal, 
inte alkoholiserad men för det mesta trött, 
oromantisk och tråkig.

Charlotta drömde om hur livet skulle 
gestaltat sig om hon i stället blivit hustru till 
sin svunna ungdomskärlek. Honom hade 
hon en tid dessutom ofta fått i blickfånget, 
då han till yrket var kusk vid spårvägen och 
körde linjen mellan stan och Redbergslid hela 
arbetspassen. (Dess ändstation var vid det 
dåtida Olskrokstorget.)

Spårvägskusk? Ja, på den tidig drogs varje 
spårvagn av en häst. Linjen till Redbergslid 
hade i brittisk regi öppnats 1881. Den blev 
inte ägd av Göteborgs stad förrän 1900, inte 
elektriskt driven förrän 1902. Och det stod 
Redbergslid på vagnens skyltar, liksom det 
stod i adresskalendrar och allehanda samman-
hang, fast stadsdelens officiella namn redan 
då var Olskroken.

Bedragerskan, som första gången dykt upp 
hos Charlotta för att låna pengar och fått 
det, sade sig ha en trolldomsbok, som hon 
kommit över från en finska hon förr varit 
tjänarinna hos.

Trolldomen kunde hjälpa Charlotta 
återvinna mannen hon förr älskat, påstod 
kvinnan. I synnerhet som hon förutspådde att 
både hans hustru och Charlottas make inom 
en snar framtid skulle dö och bekantskapen 
då kunde återupptas.

Bedragerskans magiska goda råd var Char-
lotta dock tvungen att följa, ifall det skulle 
fungera. Hon skulle lägga 25-öringar i rälsens 
skåror, så de missformades av tyngden när 
den åtrådde mannens spårvagn kom rullande. 
Och vid varje fullmåne skulle hon hälla ett 
glas vatten på rälsen vid en speciell stolpe nära 
gamla Spinnhuset. Vattnet skulle hon först en 
natt ha haft i ett glas under sin säng.

Charlotta måste i flera månader ofta gå in 
till stan och handla matvaror, dryck, prylar 
och rejäla klädesplagg att skänka till den mys-
tiska. Bland annat stövlar och kappa av finare 
kvalitet än vad Charlotta ägde själv.

Det var ”viktigt” att hon på hemväg från 
stan gick mellan spårvägens skenor och ut-
talade vissa skumma ord för sig själv. Och 
varorna skulle inne på Östra Kyrkogården 
överlämnas till den mystiska, som väntade 
där. (Kyrkogården hade anlagts 1860 på mark 
inlöst från Bagaregården och snart också en 
bit in på gamla Härlanda gård.)

Varorna som Charlotta gav bort motsva-

rade i värde efter en tid mer än flera månaders 
lön för en arbetare.

Reagerade inte maken på hur pengarna 
gick åt? Nja, han var trött och det var en all-
män uppfattning att vissa kvinnor hushållade 
mycket bättre eller mycket sämre med ma-
kens lön än vad hustrur i allmänhet gjorde. 
Det ”bara var” på det viset.

Men på något sätt blev utnyttjandet av 
den vidskepliga känt. Hon tvingades då att 
förnuftigt anmäla den andra, som också 
hette Carlsson men med förnamnet Maria. 
Rättsmålet hade sin gång och fastän rättvisa 
i någon mån skipades var Charlotta gjord till 
åtlöje, inte bara i Olskroken utan omtalad i 
hela stan.

Den detaljerade storyn – om vidskepelsen, 
förhoppningarna, bedrägeriet – ryms inte 
mer än bara ytligt här i krönikan. Vill man få 
detta rättsfall lite närmare tydliggjort för sig, 
så presenteras det i sista kapitlet av forskaren 
Beata Losmans bok ”Kvinnoröster ur arki-
ven”, utgiven av Landsarkivet i Göteborg.

Poliskammaren har protokollfört åtsilligt 
från trakten. Men sällan rör det trolldom 
utan mer frekventa olagligheter som inbrott, 
rån och misshandel. Konstaplarna Ahlgren, 
Hedén, Uhlin och Thorin avslöjade vissa 
månader mer i Redbergslid än vad kolleger 

gjorde i det oerhört mycket mer hektiska di-
striktet Nordstan(!). Och när konstapel Johan 
Ahlgren sedan själv flyttat in på Olskroksga-
tan 14 (endera 1895 eller året därpå) hade 
han stenkoll på sin närmiljö.

Att hemmafruar och flickor av vidskepelse 
gav bort saker som en kittel, klänning eller 
ett smycke till en vältalig främling anmäldes 
nästan aldrig. Även karlar kunde förstås bli 
lurade, i synnerhet av en försigkommen främ-
mande kvinna.

Knivslipare, gårdsmusikanter och försäl-
jare av gipsfigurer, tyger, hårnålar och annat 
kunde lägga märke till om någon hemmafru 
verkade extra drömsk – och lättlurad. Han 
kunde då notera adressen och låta sin hustru 
eller annan kvinna uppsöka henne vid tillfälle 
för att erbjuda sig spå i kort, spå i kaffesump 
och så vidare. Detta var billigt. Men en 
dyrbar gåva därutöver kunde underlätta för 
lyckan som sågs i korten att gå i uppfyllelse.

Att be en bön till diffusa mystiska makter 
under en fullmånenatt eller just under Sankt 
Pauli kyrkas tolvslag en jul-, nyårs- eller skär-
torsdagsnatt var tämligen utbredd skrock, fast 
de flesta inte tog mer allvarligt på det än vad 
man gör när man numera läser ett horoskop. 
(Sankt Pauli kyrka hade stått klar 1882 på en 
markbit donerad och avstyckad från Ekmans 
”herrgård” Gubbero för kyrkbyggets skull.)

Vidskepelsen kryddade också spök- och 
skräckhistorier. Det var ett nöje att i mörka 
höstkvällar berätta hemskheter – det existe-
rade ju inte radio, TV, bio eller datorer, utan 
man fick rysa och roa sig bäst man kunde 
i dunklet kring den fladdrande lilla lågan 
av ett vax- eller stearinljus. Läsa böcker och 
tidningar var i arbetarhemmen inte så vanligt 
i skenet ens av en fotogenlampa.

Seanser där man sökte kontakt med an-
darna av avlidna anhöriga var populära i varje 
samhällsklass. Drömtydning likaså. Man tol-
kade i dygnets arbetsfria timmar gärna varan-
dras drömmar enligt urgamla traditioner, som 
i ursprunget inte enbart var zigenska (numera 
kallade romska) utan även finska, skotska och 
tyska. Dessa nationaliteter var som bekant 
rätt vanliga i det gamla Göteborg.

Att i drömmen se en häst kunde tolkas 
som goda nyheter på väg – men i kombina-

tion med vissa andra tecken kunde det vara 
en varning för falskt intrigerande personer i 
ens närhet. Man kunde tolka en spinnande 
spindel som framgång men en passivt sittande 
spindel som rättegång. Och en gördel, alltså 
korsett, som en snar sjukdom.

Redbergslid var ju göteborgskt, men 
gränsen till den lantliga och mer vidskepliga 
Örgryte socken var nära.

Här i öster kunde återkommande platser 
i skrönor och spökhistorier vara Örgryte 
Gamla kyrkas ”benhus” (alltså likhuset, där 
kistor stod i väntan på begravning) samt 
förstås Mosaiska gravkapellet (byggt i morisk 
stil 1864) på Stampen. Likaså den mörka 
knarriga vindstrappan på Överås, eller ett 
övergivet gammalt stall på Bö. Samt grot-
tan Rövarkulan i Källeberget (i Fräntorp), 
kolerakyrkogårdarna i Lunden och Kallebäck, 
eller en skev och mossig gammal stuga där 
svartklädda bleka kvinnor bodde vid Nyfikeli-
den (alltså Ånäsvägen).

Skansen Lejonets vindsvåning var fruktad. 
Men ljusskenet i nätterna från vilken som 
helst av skansens kanongluggar berodde 
rimligen på att någon soldat i vakttjänst kom 
plikttroget upp med lykta och kollade utrym-
mena, som främst var förråd.

Så kallade vandringshistorier, med endast 
platsnamnen utbytta, spreds av kringresande 
försäljare. Örgrytes skröna om Brudaremos-
sen, där ett brudfölje skulle gått ner sig 
genom isen och alla drunknat, har ingen 
originalitet jämfört med andra brudmossar 
och brudsjöar runt om i landet.

Speciell för Olskroken var emellertid 
rädslan för den privata lilla snickeriverkstad, 
där förre artilleristen Alfred Conrad Boye 
på Redbergsvägen 4 i några år på 1880-talet 
försörjde sig på att tillverka likkistor.

Hände det sig att lemlästade lik fördes dit i 
mörka timmar?

Ryktena tilltog i styrka. Så herr Boye nöd-
gades övergå till att snickra möbler.

HISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

RYKTESOM-
GÄRDADE. 
Mosaiska be-
gravningskapel-
let (från 1864) 
och Skansen 
Lejonet (som 
enligt slutgil-
tiga kvitton stått 
klar 1692) fick 
skrocken förstås 
fäste kring.

Vidskepelsen i gamla Redbergslid

DEN OKÄNDA NÄRHETEN. Inom prome-
nadavstånd fanns mot skymningen alltid 
någon lantligare vrå, vars skrymslen endast 
gårdens pigor och drängar kände till.
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Gym
& kondition

Wellness
Online

Gruppträning
i världsklass

Bonus 
med Triggz

Då Göteborgs stad genomgått en omorganisation vid 
årsskiftet söks härmed bidrag för sociala insatser och aktiviteter 
i stadsområdet Centrum (En sammanslagning av Majorna-Linné, 
Centrum och Örgryte-Härlanda) numera av socialförvaltning 
Centrum. 

Omorganisationen innebär inte några större förändringar för 
er som tidigare sökt medel från stadsdelsförvaltningen i de 
gamla stadsdelarna. 

Nyheter!
H En nyhet är att det från och med i år går att skicka in ansökan 
löpande. 

H Handläggning och beslut tas, om möjligt, inom en månads tid 
från inkommen ansökan. 

Således finns inte längre någon “deadline” för att få sin ansökan 
om föreningsbidrag behandlad, vilket tidigare varit. 

Mer information om ansökan och e-blankett finner ni på: 
Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag – Göteborgs Stad 
(goteborg.se).

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor
kring information hjälp om bidragsansökan till:
Niklas Sjöström
E-post: niklas.sjostrom@socialcentrum.se 
Tel: 031-365 52 50

Hej alla föreningar!
Information om att ansökan om lokalt
föreningsbidrag i Socialförvaltning Centrum.

Strömmensberg
Ljus och � n tvårumslägenhet med balkong i söderläge. Boarea ca 47 
kvm. Belägen en 1/2 trappa upp och även hiss � nns. Hall. Delvis kaklat 
badrum med dusch. Kök med matplats. Vardagsrum med utgång till 
balkongen. Sovrum med garderober. Förråd. Renoveringsbehov. EP 
135. Stor härlig innergård med grönytor, lekplats och avskilda uteplat-
ser. Månadsavgift 3.303 kr. Utgångspris: 2.180.000 kr

Ska du sälja eller köpa bostad? Varmt välkommen att höra av dig
till mig för en enkel & god affär med personligt engagemang.

Marie Humleby
Fastighetsmäklare / Ledamot Mäklarsamfundet

~Torslanda Torg       Tel: 031-724 30 80
E-post: marie.humleby@faglevik.com 
       /Faglevik/           www.faglevik.com~
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Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Etab 1970

”Bästa mattaffären!”

KÖPER – SÄLJER – RENOVERAR MATTOR

Före fransning

Efter fransning

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

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

Svenska
sjöräddare smiter 

från jobbet.

Ånäsvägen 21, Göteborg
www.fl eranyanseravlivet.se

Välkommen
till oss på

Flera nyanser av livet!

En mötesplats för kropp & själ

NU 3 ÅRSJUBILEUM!

I en lugn och rofylld miljö möter
vi dig för samtalsterapi/bildterapi,
psykosyntesterapi, coachande

samtal, medicinsk massageterapi
och kraniosakralterapi.

Allt för din hälsa och välmående!

Har du turen att bo nära Stabbetor-
get så kan du ta del av Sveriges bil-
ligaste priser vid mängderbjudanden 
på allt från avokados till tvättmedel. 
ICA Nära Stabbetorget har satsat 
hårt på stormarknadsklipp som 
lockar kunder från hela stan och 
ända ifrån Malmö. 

– Ja det var faktiskt en kvinna som ringde 
från Malmö och ville boka beställning på 
en kampanjvara vi hade, berättar Robin 
Granqvist som äger butiken. 

Även kunder från Frölunda, Möln-
lycke och Älvängen bland annat har 
hittat dit tack vare Facebooksidan som 
uppdateras fl itigt fl era gånger i veckan. 
Där pumpas erbjudanden ut som nor-
malt sett endast fi nns på stormarknader, 
så som hela balar med toapapper för 150 
kronor, lådor med styckglass eller skölj-
medel till riktigt låga priser. 

– Vi lägger ut erbjudanden dagligen 
och kör fem till tio kampanjer i veckan. 
Idag har vi hela backar med rostas och lå-
dor med 24 avokados. Andra gånger har 
vi haft honung från en lokal producent 
och liknande som sällan går att hitta i 
några butiker, berättar Robin. 

De lokala producenterna får de tips 
om på Facebooksidan från sina kunder. 
Gyllene Biet som producerar honung 
i Sävedalen var ett av kundtipsen vars 
honung har sålt bra vid kampanjerna. 
Vilka kampanjprodukter som säljer mest 
varierar. 

– Kunderna på Facebook har olika 
behov precis som i butiken. Frukt och 
grönt är populärt. Mango, melon, glass, 
sötsaker, dricka, sköljmedel och tvättme-
del säljer bra, säger Robin. 

En anledning till att småbutiker säl-
lan satsar på storpackserbjudanden är 

bristen på plats i butiken. Detta problem 
har ICA Nära Stabbetorget löst genom 
att låta kunderna boka i förväg via Fa-
cebooksidan hur många lådor de vill ha 
och när de kan komma och hämta. Efter 
det beställs varorna som sedan stannar på 
lagret, tills kunden kommer. Om någon 
beställning inte hämtas så annonseras 
den ut igen på Facebooksidan för någon 
annan att boka. Kampanjerna har de 
kört i ett halvår nu och det har vidgat 
kundkretsen samtidigt som de redan be-
fi ntliga lokala kunderna har chans att ta 
del av bra klipp utan att behöva åka långt 
till stormarknader utanför stan. 

– Vi som butik tjänar ingenting på 
själva erbjudandena men servicen gen-
temot kunden lönar sig i längden, både 
genom att lokala kunder kan handla mer 
hos oss och att vi får kunder från andra 
ställen som hittar oss tack vare Facebook, 
säger Robin. 

Han beskriver området runt Stab-
betorget som extremt familjärt där kun-
derna är stöttande och måna om att bu-
tiken har det bra, som under pandemin 
där de ofta fått uppmuntrande ord och 

frågor om hur de klarar sig. 
– Vi har en stor äldre kundbas men 

också många barnfamiljer som ökar i takt 
med att det byggs nya bostäder runt om-
kring, säger Robin som inte har tidigare 
relation till området mer än de tre och ett 
halvt år som han nu drivit butiken. Själv 
bor han i Lerum och har jobbat hela sitt 
yrkesliv i butiksbranschen, i andra ICA-
butiker och även Willys under samman-
lagt 17 av sina 35 år. Robin är ensam 
ägare och stöttas av butikschefen Tobias 
samt 14 andra anställda. Han trivs bra 
med sitt jobb och är nöjd med att driva 
en mindre butik. 

– Jag är ingen ICA Maxikille, det blir 
för stort och opersonligt. Som butiksä-
gare får jag det bästa av alla världar. Så 
länge man gillar att utveckla, leda och 
förändra så är det roligare än att vara an-
ställd, tycker Robin. 

Han har ögonen öppna för hur andra 
butiker gör och har inspirerats mycket av 
sådana i mindre orter   som Småland och 
Dalarna, där det fi nns liknande upplägg 
med kampanjer på sociala medier. 

– Man måste bygga upp en lojal föl-
jarskara med följare som delar inläggen. 
Tävlingar är också ett kul sätt att intera-
gera med kunderna där delningar och 
kommentarer gör att sidan sprids. Det är 
kul för oss i personalen att göra inläggen 
på Facebook, vi är många som syns där 
och sidan blir lite av en kundtjänst där 
kunder kan kommentera och lägga upp 
en bild både positivt men även när en 
vara inte är bra, säger Robin. 

ICA Nära Stabbetorget hittar du på 
Stabbetorget 1. Facebooksidan heter ICA 
Nära Stabbetorget. Gå in där och klicka 
på följ för att ta del av kampanjerna.

Jennifer Hajdic

FLÄSKAR PÅ. Robin Granqvist med ett fl äskigt erbjudande. FOTO: PRIVAT

Därför fl ockas kunderna
på Stabbetorget

Butikschefen Tobias bland balar av 
toapapper. FOTO: PRIVAT

STÖTTAdin lokalahandlare



Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

GÄLLER TYG BLOQ, FÄRG GRÅ

SOFFDAGAR
MÅNGA FINA ERBJUDANDEN PÅ FLERA HÄRLIGA SOFFOR

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

ADRESS    Danska vägen 96, 416 59 Göteborg     TELEFON  031-51 95 50

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

ADRESS   Bultgatan 36, 442 40 Kungälv        TELEFON    0303-24 54 90

VOX SOFFA 3-SITS MED ÖPPET AVSLUT

16.990:-
ORD. PRIS 20.490:-

NYHET

HAGA SOFFA 3-SITS

14.990:-
ORD. PRIS 17.990:-

LORETTI SOFFA 3-SITS MAXI

12.990:-
ORD. PRIS 14.990:-

VILMA SOFFA 3-SITS MED ÖPPET AVSLUT

16.995:-
ORD. PRIS 22.900:-

GÄLLER TYG COPENHAGEN, FÄRG BEIGE GÄLLER TYG NORDBY, FÄRG GREY

GÄLLER TYG CONDINO CONOTE, FÄRG LJUSGRÅ
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För några veckor sedan tog min vän 
Lars-Erik Säll och jag en vandring i vårt 
närområde - Skår i Örgryte - och gjorde 
några nedslag.

Det var en frisk morgon där solen tit-
tade fram mer och mer. 

Dessutom var det nästan vindstilla.

Långåsberget
Vi startar på Orangerigatan och passerar Skå-
rsplatsen, innan vi tar oss uppför Långåsliden 
till vårt första mål – Långåsberget. Ett berg 
som bjuder både på fin skogsterräng och fina 
stigar plus några riktigt fina utsiktsplatser.

Ingången till berget går via Liedbergsgatan 
och sedan till höger uppför backen.  Strax 
innan golfgreenen tar vi till vänster och kom-
mer då in på ”Trollstigen”, som bjuder på lite 
överraskningar i form av läckert målade stenar 
med olika motiv, som du kan se här på sidan. 

Vi har inte lyckats spåra vem som gjort 
”konstverken”, kanske är det barnen som går 
på förskolan nedanför Förtroligheten eller 
några andra barngrupper eller kanske några 
vuxna som är ”utställare”.

Hur som helst. Det är fina inslag längs 
stigen. 

Vi fortsätter sedan vår 
vandring på ”Trollstigen” 
norröver tills vi kommer 
fram till gångvägen, som 
leder brant uppåt till de övre delarna av 
Långåsberget. Väl uppe på berget tar vi stigen 
till vänster.

På ett flertal platser leder småstigar oss 
ut till en storslagen utsikt ut över centrala 
delarna av Göteborg. Tillbaka ut på den 
större stigen har vi cirka en kilometer fram till 
Hemstigen, en tvärgata till Skårsgatan. Paral-
lellt med vår stig uppe på Långåsberget löper 
två andra stigar, som även de, bjuder på en fin 
vandring, men då en bit från utsiktsplatserna. 

Tänk att vi så nära storstadens asfalt ändå kan 
få uppleva en viss vildmarkskänsla.    

Från Hemstigen vandrar vi sedan vidare 
på gångvägen förbi Örgryte Torp uppåt mot 
nästa bergsrygg. 

Assars slakmota
Nästa stopp blir vid ”Assars slakmota”. Hit 
tar du dig genom att gå förbi utslagsplatsen 
till 8:e hålet på Delsjö Golfbana. Men vad 
är nu ”Assars slakmota”? Och varför detta 
namn? 

För dig som är lite senior 
så kommer du säkert ihåg 
den legendariske skidåkaren 
Assar Rönnlund och sport-
kommentatorn på Sveriges 

Radio – Åke Strömmer. 
De satt oftast och småpratade under 

skidloppen och allt som oftast använde de 
ordet slakmota. De menade då en backe med 
relativt begränsad stigning.

”Slakmotan” i Delsjöskogen är en mycket 
fin och löpvänlig naturstig, där du kan 
förbättra eller träna upp din kondition på ett 
effektivt sätt.

Sträckan är 350 meter, lite svagt lutande 
uppåt på ett behagligt underlag. Den kantas 
av en stenläggning på ena sidan. Något som 
troligen kan hänföras till de hjälparbeten, 
som utfördes på 1930-talet. Att genomföra 
upprepade forceringar av ”slakmotan”, med 
eller utan stavar, ger garanterat en god ränta 
på insättningskontot.

Valåsberget 
I vårt kära Örgryte finns många smultronstäl-
len. Till exempel kunde du läsa en artikel om 
Delsjöbäcken och en promenad längs denna 
från Kärralunds camping till S:t Sigfridsplan 
för några nummer sedan.

Ett annat sådant område ligger i ytterkan-
ten av Örgryte – Valåsberget eller Överåsber-
get, som kanske några hellre kallar det för.

Vi vandrar genom Skår, över S:t Sigfrids-
plan och upp mot Överåsparken, som anlades 
på 1860-talet som ett grönområde kring 
familjen Dicksons vita palats – Överås.

För att komma in till parken vandrar vi 
Danska Vägen upp.

Efter ett par hundra meter tar vi till vänster 
upp på Överåsgatan. Vi tar nu trapporna på 
bergets södra sida och passerar hitom ett vil-
lastaket. Nu är det bara att traska de cirka 200 
steg (varierande kvalitet på trapporna) som 
till himla bär. Väl uppe på toppen njuter vi av 
en vacker utsikt över stora delar av Göteborg 
och Örgryte. Ett par välplacerade bänkar 
gör att vår puls återgår till normala värden 
efter klättringen. Har du bekymmer med 
klättringen uppför de många trappstegen, så 
finns det en entré till området från Valåsga-
tan/Skogshyddegatan, som är något mindre 
konditionskrävande.

Vi avslutar vår höstvandring här på Valås-
bergets hjässa.

STIKKAN PÅ SPÅRET

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

Förslag på plats för ”Utegym i Skår” mel-
lan Förtroligheten ocj förskolan.
 FOTO: STIG ANDERSSON

Lägg din röst på ett 
utegym vid Skår!
n Vi är många som vill ha ett utegym i 
Skår!

Du känner väl till ”Göteborgsförslaget”? 
Det är till för dig som har en idé om hur 
Göteborg kan utvecklas. Du kan lämna in 
ett ”Göteborgsförslag” och även kommen-
tera och rösta på andras förslag. Förslag 
som får fler än 200 röster under 90 dagar 
kommer att behandlas av ansvarig politisk 
nämnd.

Ett aktuellt och bra förslag är att få ett 
Utegym i Skår. 

Exempelvis vid det fina grönområdet 
mellan Förtroligheten och förskolan vid 
Hackspettsgatan.

Tycker du det är ett bra förslag, gå in och 
rösta på det, sista dagen är den 8 december 
2021.

Osäker på hur du gör när du skall rösta? 
Googla på ”Göteborgsförslaget”, där kan 

du bland annat kan få information om hur 
du kan lägga din röst.

Stig AnderssonEn höstvandring genom Skår

Fina ”konstverk” längs Trollstigen. FOTO: STIG ANDERSSON

En av entréerna till Valåsberget – den via Överåsgatan. FOTO: STIG ANDERSSON

Visst ser ”Assars slakmota” inbjudande ut.
 FOTO: STIG ANDERSSON

Utsikt från Långåsberget med Långåsliden i 
förgrunden. FOTO: STIG ANDERSSON

Dicksons vita palats. FOTO: STIG ANDERSSONFin utsikt från Långåsberget. 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 �rar 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!

Veckans lunch
på Ölkompaniet

Vardagar 11.30-15.00

Vi serverar en traditionell husmanskost lagad med omsorg. 
Vi vill garantera våra gäster högsta kvalitet av kött och fisk.

Veckans kött eller fisk 

En utvald hamburgare 

Ceasarsallad, välj mellan kyckling eller räkor

I lunchen ingår liten sallad med bröd och bordsvatten. 
Dessutom ingår kaffe och liten kaka på maten.

Lunchpris 110:-   Pensionärer betalar 95:-

Välkommen till
Ostindiska Ölkompaniet på Danskavägen 110

Telefon 031-338 78 70

Pandemin har vänt upp och  
ner på mycket. Hur än din nya 
vardag ser ut så kan vi stötta 
dig. Med läkare, psykolog och 
med rehab. På mottagningen 
eller i mobilen.    

Läs mer på narhalsan.se

Vårdcentral – Rehab – Online

Välkommen
nya vardag.
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Olskroken

JUBILEUMSEXTRA! Köttboden öppnade som vanligt klockan 9 och den här morgonen, den 9 oktober ramades Olskrokstorget in av en härlig höstsol. Kön till grillningen av husets 
nymalda hamburgare med massa goda tillbehör och valfri läsk ringlade sig lång redan från öppningsdags. Stämningen var på topp och både blommor, presenter samt lyckönskningar 
strömmade in. Dagen blev väldigt lyckad och trevlig för alla, bilderna talar väl sitt eget språk. Så vi deltar i gratulationerna och önskar boden många nya och goa år på Olskrokstorget!
 FOTO: GUNILLA WAGER

STÖTTAdin lokalahandlare

Zombiebalklänning, spökponcho, spin-
delväv med spindlar och andra läskiga 
grejer dignar just nu i Lekextrabutiken 
vid Olskrokstorget. Leksaksaffären 
förbereder för en Halloween som spås bli 
festligare än på länge. 

– Förra året blev Halloween mer pyssel efter-
som sammankomster inte var tillåtna, så det 
blir nog stort och mycket fi rande i år med 
dräkter. Dessutom har Liseberg öppnat och 
där ska barnen vara utklädda, säger Melina 
som äger och driver Lekextra i Olskroken. 
Numera med sin sambo Mathias som kollega. 

– Det känns jättekul att vi äntligen kan job-
ba här båda två, säger Melina som hittills drivit 
butiken ensam sedan de köpte den 2017. Med 
god hjälp av sina anställda. Mathias är grön i 
leksaksbranschen men har jobbat länge inom 
serviceyrken och med försäljning, resten får 
han lära sig. 

– Vi får se hur det går inför julen då vi har 
mycket kunder och alla ska ha inslagna paket. 
Det tar ett tag att bli snabb på inslagning, sä-
ger Melina. 

Hyllorna är fyllda med leksaker, spel, pus-
sel, pyssel, utklädningskläder, smink och pynt 
i sorter och mängder som inte går att föreställa 
sig. Just nu är Halloweentillbehören överhäng-
ande och har en stor plats mitt i butiken. Den 
som söker efter en skrämmande utstyrsel el-
ler vill ordna en makaber fest kommer hitta 
det som behövs. Lekextras populära katalog 
har kommit ut och är fokuserad på just Hal-
loween. 

– Våra kunder vill ha en katalog och här-
näst kommer bibeln, julkatalogen. Det är i 
den barnen ringar in sakerna de önskar sig i 
julklapp, säger Melina och ler. 

Katalogen kommer ut fyra gånger per år 
och visar Lekextras utbud i helhet, men det 
kan variera vilka av landets 45 butiker som har 
vilka produkter i sitt sortiment. Det är upp till 
varje butik att köpa in det de vill och det ger 
en möjlighet att anpassa sortimentet efter vad 
kunderna efterfrågar just där. 

– Vi lyssnar på vad kunderna faktiskt vill ha 
och tycker det är kul att kunna ta in varor ef-
ter det, säger Melina. Hon berättar att det kan 
vara lokala skillnader i vad för sorts leksaker 
barn i olika städer och omgivningar vill ha. 
I Kungälv där hon jobbat tidigare var det till 
exempel mer eftertraktat med leksakstraktorer 
och liknande, medans här i Olskroken så går 
spårvagnar och bussar bättre. 

Halloweenpyntet har varit framme sedan 
början av oktober och en viktig del i skylt-
ningen är att kunden ser hur produkterna kan 
användas. Butiken har tagit in ett större sorti-
ment i år och en kul nyhet är pinjator i form av 
glittrande pumpor och spöken som kan fyllas 
med godis för att slås sönder och skapa godis-
regn på Halloweenkalaset. 

Framför Halloweengrejerna fi nns en annan 
för årstiden viktig vara som pallats upp. Det 
är årets adventskalendrar med leksaker och de 
blir fl er varje år. Melina framhåller att det gäl-
ler att vara ute i god tid med att köpa advents-
kalender för de tar snabbt slut. Hon uppmanar 
att inte vänta till den 30 november. 

– Det kommer in mer kalendrar och det är 
bland annat Lego, Hot Wheels, Barbie, Super 
Mario och Pokemonkalendrar som är mest ef-
tertraktat. Sen kommer vi även ha mycket pys-
selmaterial så att man kan göra egna advents-
kalendrar att fylla med leksaker och pynta som 

man själv vill, säger Melina. 
När Halloween är över ser hon fram emot 

julen som brukar vara en intensiv tid för buti-
ken. Det fi nns gott om varor nu men Melina 
uppmuntrar till att köpa julklapparna tidigt 
om man inte vill stå utan. Pandemin påverkar 
fortfarande leveranserna och det som kommer 
fi nnas inför julen är det som butiken har be-
ställt i början av året. Det innebär att produk-
ter kan ta slut långt innan jul.

– Det är redan många leverantörer som har 
beställningsstopp, säger Melina och uttrycker 
också oro över hur julruschen ska hanteras vad 
gäller att hålla avstånd och inte vara för många 
i butiken. Hon har märkt att många har slutat 
tänka på det men hoppas att kunderna förstår 
att det fortfarande är viktigt med avstånd till 
varandra för att inte sprida smitta i onödan. 

Lekextra har ingen försäljning på nätet men 
katalogerna fi nns online. Näthandeln är en 
svår konkurrent men Melina menar att servi-

cen de ger sina kunder inte går att ersätta på 
nätet. 

– Här kan barn komma in och titta och 
välja, vuxna kan få tips och idéer om vad de 
ska köpa till barnen. Vi kan ge kunderna det 
där extra och dessutom bjuder vi på presentin-
slagning där kunderna får välja presentpapper. 

Hon gillar sitt jobb och tycker leksaker är 
kul, likaså att jobba med barn. 

– Leksaker utvecklas och det är kul att se 
förändringar. Nu kommer det allt mer bredd 
på leksaker i form av dockor med olika hud-
färg, Barbie i rullstol och även dockor som är 
könsneutrala, säger Melina, som ändå tycker 
att det fortfarande är för mycket rosa bland 
dockgrejerna. 

– Vad som blir årets leksak i jul är jättesvårt 
att säga, men jag tror det kommer vara mycket 
lego, vågar Melina gissa. 

Jennifer Hajdic

RYSLIGT KUL! Mathias och Melina fl ankerar Lekextras välkända nalle som är tidsenligt Halloweenklädd. FOTO: JENNIFER HAJDIC

Nu blir det lite extra festligt
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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

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!

Kom ihåg Fars dag 14 november!
AKADEMIBOKHANDELN OLSKROKEN

Redbergsvägen 12 | Tel. 031-84 45 70
www.akademibokhandeln.se

RUSTA FÖR VINTERN!
H Kostnadsfri montering
    vid köp av nya dubbdäck.
H Kostnadsfritt skifte av befi ntliga
    däck vid köp av service paket.

CYKELKUNGEN
Redbergsvägen 2, Göteborg | Tel. 031 184 300

www.cykelkungen.se

P.S. Om jag dör...
En omtänksam handling.

Underlätta för dina anhöriga 
och tala om hur du vill ha det.  

Fyll i dokumentet 
P. S. Om jag dör...

Kontakta oss för ditt exemplar.

TRYGGHET - OMTANKE - KUNSKAP

www.allmans.se     031-727 00 00

SÄVEDALEN   •    HÖGSBO   •    JOHANNEBERG  
 LERUM   LUNDBY   •    MAJORNA   •   MÖLNDAL 
  OLSKROKEN     •   TORSLANDA   •   CENTRUM  

VÄSTRA FRÖLUNDA   •   KUNGÄLV

Erbjudandet gäller 25/10-7/11 2021

EVANETTE
Redbergsvägen 9

031-21 05 03

HÄR HITTAR DU
havets läckerheter!

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

ASPERÖPOJKARNA
Tel. 031-84 10 20

Vill du laga
något riktigt gott?

Ta en sväng förbi köttboden
på torget där du kan handla

extra fi nt kött och få tips
på goda recept.

SLAKTHUSETS KÖTTBOD
0735-028351

Låt hösten blomma
- välkommen!

SVEN ERIKS BLOMMOR
TEL. 0706-760 501

Hostkarameller..
Spel

När då då?
Original

Vänpris 449:- (499:-)

BUY YOUR 3 FAVORITE STYLES AND 
GET THE LOWEST PRICED ITEM FOR FREE. 

Inför allhelgona hjälper vi dig gärna 
att tända ett ljus vid graven, om du 
själv inte har möjlighet. Det kostar 
ingenting. Berätta för vem, och var, 

ljuset ska lysa på fonus.se senast
den 2/11. Vill du hellre tända ett
ljus själv? Välkommen förbi oss
och hämta ett gratis gravljus.

FONUS OLSKROKEN
Norra Gubberogatan 7

Tel. 031-85 98 30

Den billigaste varan får du på köpet
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Korsgatan 3  -  tintino.se

TIN TINO
Tisdag-onsdag-torsdag 11:00-18:00

Aschebergsgatan 30

70% rabatt i hela butiken

Blossa har i år färdats till den 
spanska staden Valencia för 
att hitta inspiration till årets 
smak. Staden stoltserar med 
några av Europas vackraste 
apelsinodlingar, där vita blom-
mor kontrasterar vackert mot 
gröna blad och där de sol-
mogna apelsinerna lyser upp 
trädkronorna. Årets glögg är 
en smakfull fusion av traditio-
nella glöggkryddor och apelsi-
nens sötma och friskhet.  

 
Blossa färdas årligen till nya plat-
ser i världen för att hitta inspira-
tion till årets glögg. I år går resan 
till en stad i östra Spanien, mitt i 
Levantebukten – Valencia! Som en 
symbol för rikedom och välgång 
har apelsinen blivit en av Valencias 
viktigaste kulturskatter. Blossa 21 
är hantverksmässigt gjord på en 
klassisk vit starkvinsglögg, där 
man tillsatt en infusion av färska 
ekologiska apelsinskal och smak-
satt med apelsinblom.

– Runt Valencia finns vackra 
fält med apelsinträd och härifrån 
har vi köpt in färska ekologiska 
apelsiner som vi har skalat själva. 
Det färska skalet används sedan 
för att göra en apelsininfusion 
som utgör basen. Det kombineras 
i sin tur med torkade apelsinblom-
mor och torkat pomerans- och 
citronskal för att få fram en mer 
komplex karaktär. Den söta och 

friska smaken balanseras med en 
hint av beska som slutligen gifter 
sig väl med Blossas traditionella 
glöggkryddor, säger Åsa Orsvärn, 
Chief Blender för Blossa. 

Flaskans design hämtar inspira-
tion från fruktens färg och korken 
symboliserar apelsinträdets stam. 
Illustrationerna för tankarna till 
de dekorativa handmålade kakel-
plattorna som pryder stadens ga-
tor. En konstform man i Valencia 
refererar till som Azulejo. Den 
guldfolierade siffran “21” är en 
historisk referens till hur de va-
lencianska apelsinerna sveptes in 
med papper stämplat med guld-
motiv för att locka konsumenter. 
Bakom designen står Scandinavi-
an Design Group Norge som har 
gjort sin första design för Blossa 
årgångsglögg detta år.

                                          
Tre tips från Åsa för en
härligare Blossa 21-upple-
velse:
H Garnera Blossa 21 med en apel-
sinskiva med skal. 
H Blossa 21 kan även avnjutas 
som en uppfriskande apelsindess-
ert. Skala färska, söta apelsiner och 
skiva dem tunt. Lägg ut på ett fat 
och häll sedan på Blossa 21. Låt 
de dra någon timme och servera 
sedan med en god vaniljglass.
H Servera gärna Blossa 21 med 
lite spanska saltade mandlar, gärna 
Marconamandlar. ÖHP

Årets Blossa en hyllning till den solmogna apelsinen
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Danska vägen 81, Göteborg
Tel: 076 022 52 88 | E-post: info@lillabokskapet.se

 Facebook Lilla Bokskåpet  |   Instagram @lillabokskapet

Erbj. gäller på ordinarie priser fram till den 24 november 2021.

✁

Klipp ur och ta med
annonsen så får du

20% RABATT
på e�  helt köp!

Här hi� ar du älskade klassiker och nya
favoriter - med glädje och kärlek till boken!

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

Wingårdsgatan 11  |  Tel: 0739-859 652 
Mån-Tor 17-22 | Fre 15-23 | Lör 14-23 | Sön 14-22HHHH HHHH

NU I NY REGI!

MÅNDAGAR
Quiz

kl. 18-20
ONSDAGAR
After Work

kl. 17.00-18.30
FREDAGAR
After Work

kl. 15.00-18.00
HELA VECKAN

God mat &
skön atmosfär
Välkommen in!
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INSÄNT

EKONOMISKT

Det ekonomiska läget går nu in i en ny 
fas. Avskaffade restriktioner, ökad in-
flationsoro, stigande långräntor och fler 
centralbankssignaler om mer åtstraman-
de penningpolitik ligger alla i vågskålen 
som talar för att slutet på lågräntemiljön 
närmar sig. Men hur spelar Riksbanken 
sina kort och har vi nått botten för da-
gens låga bolåneräntor? 

Äntligen kom dagen! Den 29 sep-
tember hävde Folkhälsomyndigheten 
de flesta coronarestriktionerna och 

en ökad optimism tar fart i samhället igen 
efter 18 månader av pandemi. Men även om 
hushållen ser ljust på framtiden och kan börja 
röra sig friare och konsumera enligt tidigare 
mönster så finns det en del tecken på stigande 
inflation som för med sig en del följdeffekter 
att hålla koll på. Den stigande inflationen, 
som mestadels varit en fråga för USA, har hit-
tat till Sverige efter kraftigt stigande energipri-
ser och fortsatta produktions-störningar som 
gör att företag börjar vältra över kostnaderna 
till slutkund. Det lilla men ettriga ekonom-
kollektivet för en intensiv diskussion om den 
inflationsökning vi nu ser är övergående eller 
inte. De flesta ser det som ett övergående 
fenomen och liknar det 
vid en ketchupeffekt som 
kommer att dämpas i takt 
med att globala värdekedjor 
återigen börjar rulla och 

produktionen normaliseras. 
Kombinationen av just stigande inflation 

och ett tydligt uppsving i konjunkturen har 
lett till att fler centralbanker runt om i 
världen börjat signalera räntehöjningar 
och minskade obligationsköp (även 
kallat tapering). Lägg därtill att 
fler ekonomier börjar dra tillbaka 
stora finanspolitiska stimulanser 
(krisåtgärder). Dessa krafter har 
lett till att de långa räntorna 
börjar smyga sig uppåt. Det 
råder inget tvivel om att det 
här i grunden är en sund och 
positiv utveckling för ekonomin. 
Däremot är det något som finans-
marknaderna inte alltid uppskattar 
eftersom stimulanserna som tidigare 
fungerat som en injektion för stigande 
börsvärden nu minskar och gör att börsen 
går in i en mer avmattad fas. En utveckling 
som kan få en dämpad effekt för ett börsspa-
rarande folk som svenskarna. 

Hur ställer sig Riksbanken till samma 
utveckling? Det senaste räntebeskedet och 
Stefan Ingves efterföljande presskonferens gav 
en tydlig indikation på att det låga ränteläget 
kommer att bestå fram till slutet av 2024. 

Riksbankschefen signale-
rade också att det finns en 
acceptans för en högre in-
flation utan att de för den 
delen justerar räntebanan. I 

motsatt riktning var de också tydliga med att 
om läget skulle förändras, till exempel genom 
att inflationsökningen blir bestående istället 
för övergående, så är man beredd att agera 
med reporäntan. 

Hushållen själva verkar dra nytta av det 
låga ränteläget och enligt statistik från Sta-
tistiska Centralbyrån har de förhandlat ner 
räntenivåerna på sina bostadslån till histo-
riskt låga nivåer. Den genomsnittliga räntan 

på hushållens nya avtal för bostadslån var i 
augusti 1,32 procent. I vår egen månatliga 
undersökning (Boprisindikatorn) uppger 
ungefär var femte hushållen att de antingen 

har rörlig ränta eller en kombination av 
bundna och rörliga räntor. Medan näs-

tan var tredje hushåll uppger att de har 
helt bundna räntor i sin räntekorg. 
Finns ett rätt eller fel? Och vad bör 
man dra för slutsatser om ränteläget 
framöver? 

Först och främst, det finns inget 
rätt eller fel när det kommer till hur 

du ska fördela din räntekorg. Det 
mesta pekar på att vi sakteligen närmar 

oss slutet på det extremt låga ränteläget. 
Till stor del drivet av en konjunktur i 

uppsving och förr eller senare kommer både 
penning- och finanspolitik behöva vara av 
åtstramande karaktär för att dämpa infla-
tionstrycket. Det kommer dock förmodligen 
bli en ganska långdragen historia och du som 
bolåntagare ska nog inte förvänta dig några 
stora svängningar i bolåneräntorna. Däremot 
är det viktigt att ha med sig att framtida 
förändringar snarare ligger på uppsidan än 
på nedsidan. Som alltid bör det vara din 
plånbok och preferenser som ska styra ditt 
beslut av mixen mellan rörligt och bundet. 
Icke desto mindre kan det i nuläget vara en 
god vägledning att fundera i banorna med en 
lätt övervikt i bundna löptider.

Början på slutet för den ständigt låga räntan?

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte

 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!

Vi vill gärna informera om vad som är på 
gång med Stora Torps stallbyggnader. 

Fastighetsnämnden beslöt 2016 att 
byggnaderna ska säljas när en detaljplan är 
färdig. Denna är ännu inte klar. Vi är många 

som är mycket oroliga för vad som ska ske med 
denna idyll om den säljs. Det är en unik plats tio 
minuter från Göteborgs centrum som utgör en 
port till Delsjöområdet, hållplats Bögatan. Här 
finns stall med hästar, här finns en hönsgård med 
en utrotningshotad hönssort, där hönorna lever ett 
bra liv och där många människor köper fina ägg. 
Här finns också ett stenmagasin från 1600-talet, 
en gammal jordkällare/iskällare och ett bostadshus. 

Vi har en Facebookgrupp med cirka 1 400 
medlemmar för att protestera mot försäljningen 
och för att bevara denna unika plats för framtiden. 
Vad som kan hända vid en försäljning är svårt att 
veta, men man kan undra vem som vill köpa och 
bevara det som det är.  

Vi skickade i mars in ett Göteborgsförslag 
till kommunen som fick 560 underskrifter och 
behandlades av Fastighetsnämnden den 20 
september. Det bordlades för vidare utredning. 
I samband med detta möte lämnade vi in vår 
namninsamling med drygt 5 000 underskrifter 
mot försäljningen.   

Vi försöker väcka opinion för att detta ska 
bevaras i kommunens ägo för att kunna försäkra 
nuvarande unika miljö och verksamhet. Området 
ingår i kommunens utredning Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse del II.  

Hit kommer besök från skolor, förskolor, fören-
ingar och mängder av närboende och motionärer 
som njuter av fina träd, vackra byggnader, hästar 
och höns. 

Med vänliga hälsningar 
Ingegerd Alvbring ÖVERLÄMNANDET av namninsamlingen. FOTO: PRIVAT

Stora Torp en angelägenhet för hela Göteborg
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RedbergsgårdenRedbergsgårdenÖppet
alla
dagar Sven, Gerd & Marie Jerkstrand

Redbergsplatsen, Danska vägen 110
Tel. 031-84 74 76   www.redbergsgarden.se

Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

Tel. 031-84 74 76   www.redbergsgarden.se

Vi kör ut...Stans
 läckraste
Julmat!

med fri leverans
(vid minst 15 st.)

Öppet
alla
dagar

Ring och boka Er julmat på 031-84 74 76
info@redbergsgarden.se • www.redbergsgarden.se

Ring och boka Er julmat på 031-84 74 76
info@redbergsgarden.se • www.redbergsgarden.se

Julbuffé 220:- (min. 5 st.)

Samma innehåll som Jultallriken, smakfullt garnerat & upplagt på
serveringsfat. Dessutom ingår även: Rökt oxinnanlår m. pickles &
cornichongurka · Skagenröra garnerad m. kräftstjärtar · En härlig

ostbricka m. krämig brieost, oliver, gräddädelost, druvor, kex & fikonmarmelad

Jultallrik  160:-
Rökt lax m. hovmästarsås · Skaldjurspaté m. romsås · Varmrökt lax

m. mango · Ägghalva m. räkor · Inlagd sill · Senapssill · Potatis · 
Rökt julkalkon med katrinplommon · Senapsgriljerad julskinka

m. grov julsenap · Rödkål · Köttbullar · Rödbetssallad
Julmedvurst · Cocktailtomat · Babybellost · Vörtbröd & Smör

Jansons Frestelse Liten (4-5 port.) 120:-
Stor (12-15 port.) 350:-

vet vilka däck du behöver

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

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

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

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

Nära dig genom 
hela livet.

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

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

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

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

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

Gör ditt vårdval. Du väljer själv 
var du vill lista dig på 1177.se. 
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.
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Det rejäla gula trähuset på hörnet av 
Falkgatan och Uddevallagatan i Bagare-
gården, hur gammalt är det egentligen?

I böcker och på internet kan vi läsa 
att huset stod klart till kung Gustav V:s 
60-årsdag 1918 och var avsett för ”akt-
ningsvärda pensionerade åldringar, vilka 
inte åtnjuta fattigvård”.

Men faktum är att kåken nu fyller 100. 
Den var inte inflyttningsklar förrän i 
slutet av 1921.

Konungars jämna födelsedagar 
var förr i tiden stora grejer. Byggna-
der, hamnanläggningar, parker och 

extra praktfulla bokverk kunde uppges vara 
tillägnade kungarna, efter att varje hedrad 
kung gett benäget tillstånd att hans namn 
skulle få användas i sammanhangen.

Med sikte på kung Gustav V:s 60-årsdag, 
som skulle inträffa sommaren 1918, trodde 
Göteborgs stadsfullmäktige sig vara ute i 
god tid i sin nådiga ansökan till Kunglig 
Maj:t 1916 om att få bygga Göteborgs Stads 
pensionärshem till minne av denna 60-årsdag. 
Möjligen lite blasé men ändå smickrad gick 
V-Gustav med på detta.

Alltså förknippas huset med årtalet 1918. 
Men av bygget som startade 1916 i skug-
gan av det på kontinenten rådande första 
världskriget klarade man första året inte stort 
mer än en pamps symboliska första spadtag 
och ett knapphändigt påbörjat grundarbete 
på den anvisade tomten.

1917 var också segt. Och under sista 
krigsåret 1918 blev pandemin Spanska sjukan 
ett faktum även i Sverige; den varade i nästan 
tre år.

När V-Gustav fyllde 60 var huset långt 
ifrån klart. Stadsdelens folk såg hur arbetarna 
bara hunnit mura upp ungefär en första vå-
ning. Faktiskt var Bagaregården med smärre 
undantag annars färdigbyggt och befolkat 
sedan några år tillbaka.

Uddevallaplatsen (just intill Redbergsplat-
sen) har ännu sina välbyggda mörkbruna 
landshövdingehus. Platsen, liksom Uddeval-
lagatan och ett flertal andra gator, hade fått 
namnen 1915. Flera privata villor vid gatan är 
också från den tiden.

Stadens satsning på pensionärshem gällde 
två stycken hem, varav det ena byggdes vid 
Fågelfängaregatan i Kungsladugård och det 
kungligt anknutna hemmet alltså på hörn-
tomten Falkgatan/Uddevallagatan i Bagare-
gården.

Huset, som folk i trakten kallade ”Gus-
tafs gula” skulle alltså enligt beslut ”bereda 
bostäder åt i Göteborg bosatta aktningsvärda 
pensionerade åldringar, vilka inte åtnjuta 
fattigvård och vilka genom den förmån av fri 
eller billig bostad, som i pensionärshemmet 
kan beredas, hava utsikt att jämväl i fortsätt-
ningen kunna reda sig utan 
dylik vård.”

Huset skulle ha utrymme 
för 23 gifta par, 36 ensam-
stående män och en före-

ståndarinna. (Inte ett ord är i sammanhanget 
noterat om ensamstående äldre kvinnor, det 
var ett utpräglat manssamhälle.)

1920 såg man byggplatsens sega tempo öka 
till ett normalare. Material och arbetare stod 
man inte längre utan, när stadens finanser vis-
serligen ännu var usla men en klarare priorite-
ring gjordes. Inte skulle kungen behöva fylla 
65 innan 60-årsdagen hedrades med huset!

Nästan tre och ett halvt år senare än vad 
böcker och datorer på sina håll anger fyller 
huset sent i år alltså 100. Efter mitten av 
november 1921 tycks de tre första paren och 
fem ensamstående män ha flyttat in. (Något 
förestående 100-årsjubileum har jag dock inte 
hört talas om.)

Går ni förbi där, så titta gärna på hur 
smeden lät Gustaf V:s namnchiffer i spegel-

monogram ingå vackert i 
det gamla trappräcket av 
svartmålad metall.

Samma estetiska namn-
chiffer var präglat på ett-, 

två- och femöringar under Gustavs epok på 
tronen 1907-1950. Det var kopparmynt, 
utom under de ekonomiskt kolmörka åren 
vid tiden för bygget. Då präglades mynten i 
järn, vilket säger oss en del om krisen.

Efter att Sören Skarback nyligen i sin krö-
nika tagit upp trakten Bagaregårdens lite äldre 
historia, från värdshusrörelsen kring 1770 och 
till Bagaregårdsskolans öppnande 1918 nere 
vid Gustavsplatsen, vill jag nu bara ta upp 
namnet Gustavsplatsen lite mer.

Jag frågade Skarback om Gustavsplatsen 
och Gustavsgatan bär namnen efter den 
nämnde Gustav V. De namngavs ju 1915, 
under hans tid som regent!

Svaret blev att namngivningen inte pekade 
på en specifik kung utan på de samtliga fem 
som dittills hade hetat Gustav (Gustav Vasa, 
Gustav II Adolf, Gustav III, Gustav IV Adolf 
och Gustav V).

Ändå kunde folk få tolka det som ett 
hedrande av främst den dåtida Gustav V, som 
året före gatunamngivningen hållit vad som 

kom att bli hans mest kända tal, vid tre-
kungamötet i Malmö.

På liknande sätt syftar Karlagatan (i 
Lunden) troligen på varje kung Karl men i 
synnerhet på Karl XII. Gammal dokumenta-
tion ger tolkningsmöjlighet. Den backiga 
Karlagatan fanns innan Örgryte kommun 
införlivades med staden, vars bekräftelse av 
namnet (1923) inte i detalj överensstämmer 
med den ursprungliga motiveringen.

Kanske såg V-Gustav aldrig ”sitt” min-
neshus i Bagaregården på annat än fotografier. 
Det fanns önskemål att landshövdingen ledsa-
gade kungen dit under sommaren 1929. Men 
tyder ett enda dugg på att så blev fallet? Inte 
vad man i dag på rak arm vet.

Vid det besöket såg kungen emellertid 
Redbergslids IK spela en uppmärksammad 
fotbollmatch mot österrikiska Admira på 
Gamla Ullevi (knapp förlust med 2-3).

1937 hedrade V-Gustav vid Kallebäcks 
källas brunnhus 150-årsminnet av Göteborgs 
första viktiga vattenledning, som ”tjusarkung-
en” Gustav III år 1787 hade invigt därifrån 
(in till stan).

Vid sitt källbesök drack V-Gustav en klunk 
kallebäcksvatten ur en kristallpokal, som den 
omtalat ståtliga sångerskan Wanda Rothgardt 
bar fram och överräckte. (Foto på detta finns i 
boken ”Göteborgs gatunamn”, 1984 års upp-
laga som Rutger Blidberg var redaktör för.)

V-Gustav blev ju långlivad, fyllde inte bara 
60 utan även 70, 80 och 90 år, så när det 
talas om hans jubileum finns det några att 
skilja på. Vid hans 70-årsdag 1928 inrättades 
en fond, som med tiden gav ekonomiska 
förutsättningar för tillkomsten av Konung 
Gustaf V:s Jubileumskliniker (cancerkliniker 
med strålbehandling) i Stockholm, Lund och 
Göteborg.

Jubileumskliniken vid Sahlgrenska fick 
förstås på ytterväggen hans namnchiffer i 
metall. Men det fanns en skräck för att bli 
inskriven där på kliniken förr, då chanserna 
till tillfrisknande inte alls var som i dag.

Även inom romaner har V-Gustavs jubiléer 
förekommit. I Stieg Trenters kriminalroman 
”Träff i helfigur” med handlingen utspelad  i 
juni 1948 berättas det från Stockholm om 
myllret vid södra slottsfasaden ”där flaggorna 
klatschade och slog över tusentals hopträngda 
undersåtar som tåligt väntade på 90-åringens 
återkomst efter triumffärden runt huvudsta-
den”.

Folks förhållande till ”kungamakten” var 
givetvis mer vördnadsfullt då än i dag. Om 
jag tipsar er om att stanna till ett ögonblick 
och beskåda V-Gustavs vackra namnchiffer i 
räcket till kåken i Bagaregården, så menar jag 
inte att man ska blotta sitt huvud och buga.

Man kan i högre grad se det som ett stycke 
social historia, att det nu blir hundra år sedan 
detta rejäla pensionärshem lät de första äldre 
paren och gubbarna flytta in – som en ut-
vecklingens ljusa och fria kontrast mot dittills 
rådande mörka och förfallna åldrings- och 
fattighus.

BETRAKTELESER

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

Kung Gustavs hus? I Bagaregården?

CHIFFRERAT. Kung Gustav V:s namnchiffer pryder detta trappräcke i Bagaregården, där 
pensionärshemmet byggt ”till minne” av kungens 60-årsdag stod klart vid Falkgatan/
Uddevallagatan för hundra år sedan.  FOTO: ALICE RADOMSKA

Saknad kan inte beskrivas i ord.

Hur gör man när man testamenterar
eller skänker en minnesgåva? 
Ring 08-584 209 00 eller gå in på
www.barncancerfonden.se

Saknad kan inte beskrivas i ord.

Hur gör man när man testamenterar
eller skänker en minnesgåva? 
Ring 08-584 209 00 eller gå in på
www.barncancerfonden.se
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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. 24 november 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!

womens wear
jaspis.se

Danska vägen 85  |  Tel. 070-343 78 66 | Mån-Fre 11-18 | Lör 11-15

 Jaspis  |    jaspis_ _

Sedan 1993

JOHNNY WAS  |  DU MILDE  |  STAJL  |  COSY HOUSE  |  LOUISE LINDROOS
ÖJBRO VANTFABRIK M.FL.  |  ÄVEN KOLLEKTIONSPROVER – VÄLKOMMEN IN!

ÖPPNINGSERBJUDANDE!
Handla för minst 500:- så får du en
topp från Louise Lindroos på köpet!

Finns i storlek XS–XXL – värde 299:-
Erbj. gäller t.o.m. 13 november 2021

Välkommen
till vår nya
fina butik
på Danska

vägen!

Nu är Kåkens programverksamhet i 
full gång igen. I höstens program 
hittar du kul barnteatrar, härliga 
konserter, kluriga quiz, intressanta 
föreläsningar och mycket annat. 

Håll utkik efter programmet för 
november-december med roliga 
läslovsaktiviteter som publiceras 
i dagarna. Hoppas vi ses!

Välkommen tillbaka!

Kulturhuset
Måndag–fredag 8.30–19.00
Lördag–söndag 11.00–16.00

Biblioteket
Måndag–fredag 10.00-19.00
Lördag–söndag 11.00–16.00
Morgonöppet med självservice
Måndag–fredag 8.30–10.00*
*Under denna tid kan du låna och lämna 
media samt använda bibliotekets datorer 
och skrivare på egen hand.

ÖPPETTIDER

goteborg.se/kaken
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RESETIPSET

Hållbarhet är inte längre nischat, torrt 
och obekvämt. Det är numera något 
åtråvärt och framför allt är det den enda 
vägen vi kan gå framåt. 

När resandet nu stått stilla i över ett år 
har många haft tid för reflektion. 

Vi behöver resa smart. Att sluta 
resa är inte alternativet eftersom vi 
vet att många länders ekonomier är 

helt och hållet beroende av turism. Dessutom 
är det 10% av världens befolkning som arbe-
tar i reserelaterade branscher. 

Turism är en kraftfull motor och har 
beröringspunkter i samtliga av de 17 globala 
målen som världens ledare har sammanställt 
för att eliminera fattigdom, öka jämlikheten 
och lösa klimatfrågan.

Men vi behöver resa smart! Göra medvetna 
val och få tid över till att reflektera över våra 
handlingar. 

Det är ingen självklarhet att veta vad man 
ska välja för resmål och hotell och sedan 
veta hur man ska agera för att minimera sina 
avtryck och bidra till en hållbar utveckling. 

Det är som att veckohandla i en matbutik. 
För att göra 100% bra val borde en snits-
lad bana sättas upp med tydliga pilar och 
skyltar. Annars är det helt enkelt en för snårig 
djungel. 

Men allt handlar om kunskap och glädje-
fylld inspiration. Så rör vi oss i rätt riktning i 
stället för att gå bakåt eller stå still. 

Vi behöver inte pekpinnar. Vi behöver 
guidning och inspiration. 

Pionjärhotell 
Långt före ansvarsfullt och hållbart resande 
ens började komma på tal var Sonu Shiv-
dasani och hans svenska fru Eva pionjärer i 
trenden ”tillbaka-till-naturen-lyx-resor” redan 
på 1990-talet. 

Över åren har de skapat Soneva som samlar 
naturälskare, ekologer, arkitekter som arbetar 
helt i enlighet med naturen. Tillsammans 
skapar de underbara semesterupplevelser.  

Alltid med fokus på att skydda naturen, 
respektera den lokala kulturen och den öm-
tåliga naturen.   Deras resorts på Maldiverna 
och i Thailand har enbart byggts i lokalt 
naturmaterial, de använder lokalt och etiskt 
odlade produkter och de är i ständigt inno-
vativ utveckling. På taken finns solpaneler, 
de har sitt eget vattenreningssystem och de är 
helt plastfria sedan många år tillbaka osv. 

De anställer till största delen lokalt och 
värnar om sin personal såväl som lokalbefolk-
ningen runtomkring. 

Som gäst njuter man av förstaklassig ser-
vice, mat, träning, utflykter och faciliteter. 

Men även av nya kunskaper inom hållbar-
het. 

Sonu och Eva ägde även kedjan Six Senses 
till att börja med, men sålde den delen för 
några år sedan.  

Som gäst blir man ordentligt omhänderta-
gen och bortskämd. Alla bekvämligheter finns 
och i allt man gör här finns den röda tråden:  
hållbarhet.  

Dykning med marinbiologer, barnen får 
lära sig odla grönsaker och skapa konst av 
platsskräp, gäster kan delta i wellnessprogram 
med scanning, rådgivning träning och så 
vidare. 

De har resorts på väldigt 
många platser i världen. 
Oman, Maldiverna, Sey-
chellerna, Israel, Portugal, 

Ibiza och nyöppnade i Indien är några 
exempel.  

När de bygger nytt, ser de även till att åter-
uppbygga naturen runtomkring och strävar 
även efter att förbättra jämfört med hur det 
var innan de kom till platsen. 

Detta är regenerativt, vilket är nästa steg i 
utvecklingen. Numera talas det nästan mer 
om regenerativt resande i stället för hållbart 
resande. Skillnaden är att regenerativt bygger 
upp och ger tillbaka, och lämnar en bättre 
plats efter sig. Hållbarhet är mer ett ”bevaran-
de-tänk”. 

Men för att bli regenerativa behöver vi vara 
hållbara och för att vara hållbara behöver vi 
vara medvetna.  

Vi spenderar lokalt
Hur vi spenderar våra 
pengar är det mest ef-
fektiva sättet för att visa 

var vi står.  Lokalägda hotell och restauranger 
har ofta en genuin vilja att skydda omgiv-
ningarna och låta intäkterna gynna den lokala 
ekonomin. 

Nästan varje gång en resenär väljer att 
handla och bo hos privatägda butiker, restau-
ranger och hotell hjälper man till att stötta 
den lokal ekonomin. 

Som en konstrast kan man titta på vart 
pengarna hamnar hos de större bolagen. Det 
finns en stor risk att det gynnar bolag som 
stöttar något som har negativa effekter inom 
den hållbara utvecklingen. 

Men när den medvetne resenären besöker 
lokala restauranger, marknader, kiosker osv 
så är det alltid viktigt att tänka på att det är 
lokalbefolkningens behov och ekonomi som 
går först. Priserna ska inte trissas upp bara för 
att det lokala blir populärt hos turister. Det 
som annars händer kallas för turistgentrifie-
ring.  Turism tvingar ut lokalbefolkningen 

från området till egen förmån. 

Vi undviker trängsel
Att resa under lågsäsong speciellt om man 
vill besöka en populär sevärdhet kan vara 
en bra lösning. Att resa när alla andra är där 
och trängs gör mer nytta än skada och kostar 
dessutom mer pengar. 

Vi undviker plasten
Miljoner ton av plast hamnar i havet varje år 
och 80% av skräpet kommer från land. Det 
är komplicerat med återvinning. Undvik i 
stället engångsartiklar och plastflaskor med 
vatten. På flygplatser och hotell finns det ofta 
möjligheter till att fylla på sin egen medhavda 
vattenflaska. 

Vi vet att djur inte är egendom
Närkontakt med vilda djur väljs helt bort. Vi 
möter dem i deras naturliga miljöer och res-
pekterar avståndet. Djur tränas med grymma 
metoder till att låta sig klappas och ridas på 
eller göra konster. 

Vi väljer transportsätt med omsorg
Många platser är svåra att nå utan flyg. Men 
går det att ansluta med tåg till långflygningen 
i stället för ett inrikesflyg? Kanske går det att 
få samma semesterkänsla på en destination 
som ligger lite närmare?  Kanske hyr vi en 
cykel för att trampa fram i stället för åka taxi?

Många gånger väljer vi det snabbaste 
transportsättet men glömmer bort att själva 
transporten kan vara en del av upplevelsen. 

Vi tar hand om oss själva
Semester är livsnjutning och är det ett yp-
perligt tillfälle för reflektion och eftertanke. 
Hur vill vi leva och vad är viktigt i våra liv? 
Att använda semestern till att ta hand om 
sig själv inifrån och ut kan vara den bästa 
investeringen vi gör för en hållbar framtid för 
oss själva. 

Vi väljer hotell som ”walks the talk” 
Ekohotell betyder inte alltid ekologiskt. 
Eftersom det inte finns något svart eller vitt 
när det kommer till det här ordet skapar 
många sina egna beskrivningar kring hur de 
blir ekohotell. 

Ett hotell byggt i trä säger sig vara miljö-
vänliga även om deras byggmaterial inte är 
lokalt eller om de gjort skada på omgivning-
arna för att framställa materialet. Många 
hotell framhäver exempelvis att de inte tvättar 
lakan och handdukar så ofta eller att de kör 
med elbilar. Men det krävs mer än så. 

Grönmålning, så kallad greenwashing, 
är utbrett i hotellindustrin. Vi behöver läsa 
mellan raderna och tänka utanför boxen mer 
än bara titta på det som hotellet listar upp på 
ett papper. 

Det är svårt att genomskåda greenwashing 
men tumregeln för den medvetne resenären 
är att vara nyfiken på vad som händer bakom 
kulisserna. Visar hotellet stolt upp sitt arbete 
utan att dölja något?

Investerar hotellet i tid och pengar för att 
stötta samhället, lyfta fram människor och 
minimera sina avtryck?  Vad ger de tillbaka? 
Är all personal på hotellet medvetna om och 
kunniga inom hotellets verksamhet när det 
kommer till hållbarhetsarbetet? 

Är de måna om historiska och kulturella 
platser i närheten? Anställer de lokalt?

Vi ställer frågor, öppnar upp för dialoger 
och lär oss.

Hur vi blir medvetna resenärer

RESETIPSET
med Marlene Kettil
på resebyrån byKettil
www.bykettil.se
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En klassisk basgarderob är inspirationen när Alcro 
släpper ny kulörkollektion i samarbete med mode- 
profilerna Emilia de Poret och Ebba Kleberg von 
Sydow. Finns i butik och på colorama.se.

Kulör 019 Truly Taupe, Alcro Stil

Ny stilsäker  
kulörkollektion

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

20%
på Alcro Stil
Gäller inomhusfärg 3-10 l
till och med  31/10 2021.

Köp biljetter: savehof.ebiljett.nu
Läs mer på: www.savehof.se

KOMMANDE MATCHER 

NOVEMBER
7

SÖNDAG SÄVEHOF
KUNGÄLV(D) 16.00

NOVEMBER
10
ONSDAG SÄVEHOF

LUGI(H) 18.00
KRISTIANSTAD(D) 19.45

NOVEMBER
13
LÖRDAG SÄVEHOF

ALINGSÅS(H) 15.30

NOVEMBER
14
SÖNDAG SÄVEHOF

METZ(D) 16.00

NOVEMBER
23
TISDAG SÄVEHOF

MAGDEBURG(H) 18.45

1/4 FINAL

Vi fixar
RUT & ROT-
avdraget!

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

Höststäda
trädgården!

VI GÖR FINT I TRÄDGÅRDEN • BESKÄR TRÄD OCH BUSKAR
PLOCKAR IN UTEMÖBLER • HANTVERKSUPPDRAG
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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 november 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 Monica Abrahamsson på Barr-
skogsgatan 10 i Göteborg 
4 Göran Fridén på Träringen 31 i 
Göteborg
4 Christel Litens på Smörslottsgatan 
100 i Göteborg

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.
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Lördag 6 november

ALLA HELGONS DAG
på Göteborgs begravningsplatser
HAR DU FRÅGOR? HÄR FINNS PERSONAL PÅ PLATS KL 11-17:
• Fridhems kyrkogård - utanför kapellet
• Kvibergs kyrkogård - tält vid krematoriet
• Lundby nya kyrkogård - utanför kontoret
• Västra kyrkogården - på kontoret och i tält nära kapellen
• Örgryte nya kyrkogård - vid infarten
• Östra kyrkogården - tält vid kontorsbyggnaden nära Nobelplatsen

VÅRA KAPELL OCH CEREMONILOKALER
är öppna 11-17 för besök, förutom S:t Lukas på Västra kyrkogården.  
Askims församling håller öppet i Ambjörnhagens kapell 10-18.
Vid några tidpunkter hålls gudstjänst eller mässor i olika samfunds 
regi. Se vår hemsida svenskakyrkan.se/gbs för mer information. 

TACK FÖR ATT DU ...
håller avstånd, undviker trängsel och stannar hemma om du är sjuk.  

BILFRITT OCH BEGRÄNSAD TRAFIK PÅ KYRKOGÅRDARNA
• Kvibergs kyrkogård har enkelriktad genomfart (utfart mot 

Gamlestaden) och begränsad framkomlighet fredag till söndag.
• Västra kyrkogården får en bilfri korridor, från lördag kl 10 till 

söndag morgon. Gäller från stora entrén vid Sannaplan mot minnes- 
och askgravlunden. Minskad framkomlighet vid kapellen på grund 
av VA-arbete. Infarten från Kungsten är stängd för byggarbeten.

• Östra kyrkogården och Örgryte nya kyrkogård är helt bilfria 11-17. 

DIGITALA GRAVLJUS
Har du inte möjlighet att besöka begravningsplatsen? 
Tänd ett digitalt gravljus här: be.svenskakyrkan.se/allhelgona

GEMENSAMMA SMYCKNINGSPLATSER
Tänk på att du endast får smycka med snittblommor och gravljus  
i minnes- och askgravlundarna, alltså inte med granrisdekorationer.

Söker du en specifik grav?

svenskagravar.se
Läs mer på vår webbsida

svenskakyrkan.se/gbs

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK
* Seniorrabatten gäller på ordinarie priser under
en begränsad period på Synsams exklusiva
linsabonnemang och kan ej kombineras med andra 
rabatter. Gäller ej online.

SENIORRABATT
I BUTIKEN!

25% rabatt på allt* för 
dig som fyllt 65 år.

Gäller hela sortimentet!

Välkommen in till oss!

FÖR DIG
SOM FYLLT 65 ÅR

25%
RABATT PÅ ALLT!
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KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

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
Ti-F 8.30 Morgonbön.
Ti 19.00 Veckomässa.
On 12.00 Sopplunch med middagsbön.
S 31/10 10.30 Högmässa, Vitalis, Jidsten.
L 6/11 18.00 Minnesgudstjänst, Vitalis, Odälv, 
Allhelgonakören under ledning av Linda 
Payerl. 
S 7/11 10.30 Högmässa, Olinder, Payerl
S 14/11.00 Högmässa, Lindh, Jidsten.
S 21/11 10.30 Högmässa, Olinder, Payerl. 

Härlanda kyrka
Må-F 9-15 och S 10-14 Öppet. 
To 8.45 Morgonbön/morgonmässa.
O 11.45 Sopplunch.
O 19.00 Veckomässa.
S 31/10 11.00 Söndagsmässa, Carlheim, Mo-
lin. 18.00 Internationell kväll: Ing-Marie Sven-
ning berättar om Act Svenska kyrkan. Fika.
L 6/11 11.00 Mässa, Lindh, Lindström.
16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, 
Lindblad, cello, Lindström – orgel.
S 7/11 10-18 Öppet i kyrkan.
11.00 Mässa, Gripenby, Lindström.
18.00 Sinnesrokväll: Om ljus och skuggor i 
vårt inre. Föredrag med arkitekt Lotte Olofs-

son, därefter sinnesroandakt. 
S 14/11 Små & stora gudstjänst, Carlheim, 
Molin.
16.00 och 18.30 Mozarts Requiem. Härlanda 
Voces, orkester ur Göteborgs Symfoniker, 
Karin Dahlberg, sopran, Amanda Flodin, alt, 
Tomas Lind, tenor, Patrik Wirefeldt, bas, och 
David Molin, dirigent. Biljetter via Ticketmaster 
och vid entrén innan konserterna. 
S 21/11 Regnbågsmässa, Gripenby, Lind-
ström.
18.00 Avskedskonsert för Ulf Lindström. 
Härlanda Oratoriekör, Karl Peter Eriksson, 
baryton, och Ulf Lindström, dirigent och orgel. 
Fri entré.

Sankt Pauli kyrka
M 12.00 Middagsbön.
Ti 12.00 Middagsbön. 
O 12.00 Middagsbön med lunchmusik. 

To 12.00 Veckomässa.
F 12.00 Middagsbön.
Sö 31/11 11.00 Högmässa, Landgren, Holm-
lund. 18.00 Musikgudstjänst: Stenhammars 
andra pianokonsert m.m. framförs av Kiyo 
Wada och Mikael Holmlund.
L 6/11 11.00 Högmässa, Bennsten, Holmlund. 
16-18 Öppen kyrka med musik, körsång, 
ljuständning. Avslutande andakt 17.45. 
S 7/11 11.00 Högmässa, Landgren, Holmlund.
18.00 Musikgudstjänst i Allhelgonatid, 
Landgren, Sankt Pauli kyrkokör och Partille 
Kammarorkester, Mikael Holmlund, dirigent, 
piano och orgel.
S 14/11 Högmässa, Larsson, Holmlund.
S 21/1 Högmässa, Bennsten, Johansson 
Abaffy.

Sankt Pauligården
O 10.30-12.00 Mathildas café.
F 5/11 Bön och lovsångskväll.
F 19/11 10.00 Minikyrka. 18.00 Bön och 
lovsångskväll.

Skårs kyrka
S 31/10 11.00 Pilgrimsmässa med efterföl-
jande vandring, Leijon, Lundgren, Örgryte 

damkör.
S 7/11 11.00 Gudstjänst med små och stora, 
Warawko, Persson, barnkörerna.
S 14/11 11.00 Högmässa, Leijon, Persson.
Ti 16/11 19.00 Konsert – Flygelinvigning, 
Lundgren, Hildén och Persson.
S 21/11 Gudstjänst, Warawko, Persson.

Örgryte gamla kyrka
F 5/11 14-17.30 Öppen kyrka med fi ka och 
möjlighet att tända ljus. 16.00 Stilla orgelmu-
sik i allhelgonatid. Persson.
L 6/11 11.00 Gudstjänst, Leijon, Persson, 
Miroslav Stoykoski, violin. 12-14 Öppen kyrka.

Örgryte nya kyrka
To 18 Refl exgudstjänst.
S 31/10 11.00 Gudstjänst, Warawko, Hildén.
L 6/11 18.00 Musik- och minnesgudstjänst, 
Andersson, Hildén – orgel, brasskvintetten 
Musica in Excelsis.
S 7/11 11.00 Högmässa, Andersson, Hildén. 
S 14/11 11.00 Gudstjänst, Cardmarker, Hil-
dén. 19.00 Karantänkonsert, Nora Karuhuola 
sångsolist m.fl . 
S 21/11 11.00 Högmässa, Andersson, Lund-
gren.

Alexandra: 

 

När jag tittade igenom min e-post här-
omdagen upptäckte jag hur många med-
delanden jag har om att ”bli vad du är 
ämnad att vara” eller att ”nå dina mål”.

Jag har uppenbarligen prenumererat på 
dem som förespråkar detta.

Och det är inte så konstigt. Ända se-
dan jag var liten har jag fått lära mig 
att det inte fi nns några gränser; det 

är bara du själv som sätter dem; det är bara 
de lata som stannar kvar; du kan bli vad som 
helst... Men vad har jag blivit?! Jag är ingen 
infl uencer eller megastjärna av något slag. 
Betyder det att jag inte har ”lyckats”?

Den här månaden vill jag hylla alla de av 
oss som är vardagskändisar.

Under åren har jag lärt mig att för att vara 
en ledare behöver man följare. Om alla skulle 
vara ledare, vem skulle då ledas? Om alla var 
infl uencers, vem skulle då påverkas? Det är 
uppenbart att en infl uencer påverkas och en 
ledare leds, men tänk efter...är att ”nå toppen” 
det enda som räknas?

Om naturen bara hade toppar skulle de 
fl esta av oss inte komma så långt, hur vackra 
topparna än är. Rullande kullar, dalar och 
slätter kan vara lika slående vackra. Så är det 
också med individer. Alla strävar inte efter att 

bestiga de högsta bergen. En del föredrar att 
odla en åker i stället. Åh, hur tacksam är jag 
inte för den mat som de ger. Ändå är det få 
som hyllar deras arbete.

Det är så lätt att fastna i jakten på nästa 
seger eller nästa prestation. Visst är de alla 
viktiga för vår personliga utveckling, men de 
behöver inte erkännas för att räknas. Ibland 
agerar vi som om vi trodde att ”om en fågel 
sjunger i skogen och ingen hör den, sjöng den 
då?” Ändå sjöng fågeln, med glädje och kling-
ande vackert. Varför? Inte nödvändigtvis för 
att bli hörd, utan för att den har en röst.

Jag hyllar, utan någon särskild anledning, 
alla som sjunger sin egen sång, inte för att bli 
hörda, utan helt enkelt för att de har en röst. 

Grattis! Njut av det! Och om någon råkar 
höra din sång – härligt! Men det varken tillför 
eller tar bort något från din sång. Jag fi rar dig 
för att du har en röst. Och det vackra i det 
hela är att vi alla har en röst: som förälder, 
lärare, en hederlig medborgare, en god vän, ... 
en människa. Låt oss alla sjunga den sång som 
fi nns i våra hjärtan, utan att låta oss skräm-
mas av livet, individer eller omständigheter. 
Låt oss sjunga, för att vi har en röst.

Hur upptäcker du din röst?
H 1. Ge dig själv tillstånd 
att vara, synas och höras. 
Du är unik och har därför 
alltid något att bidra med. 
När du fokuserar på att bi-

dra med något som förbättrar din omgivning 
blir det ljuv musik.
H 2. Öva, testa, prova dig fram. Se över de 
områden där du trivs och där det du gör 
känns som en alldeles naturlig del av dig själv. 
Bjud på dig själv och låt andra ta del av din 
naturliga talang. Kanske är du helt otrolig på 
att lyssna och låta din vän känna sig hörd. El-
ler kanske du har en alldeles naturlig förmåga 
att hålla städat och rent runt omkring dig. 
Hjälp någon som kanske kämpar lite med 
det.
H 3. Ibland tror vi att vi måste vara originella 
och komma på något unikt. Men alla kan inte 
vara en ABBA. Även de som sjunger covers 
gör något härligt med det de har tillgång till. 
Kanske har du ingen originell idé, men kan-
ske är du en fena på att tolka det som redan 
fi nns, med din egen lilla twist. Kanske kan du 
inte skriva en bästsäljare, men du kan vara en 
fantastisk uppläsare för någon som inte kan/
hinner läsa själv.

Sjung din sång oavsett om den någonsin 
blir hörd eller inte. Sjung utan att låta dig 

skrämmas av livet, indivi-
der eller omständigheter. 
Sjung för att du har en 
röst!

Allt gott!

Sjung din sång oavsett om du blir hörd eller inte

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

FO
TO

: A
LE

X
A

N
D

E
R
 W

A
LL

N
Ö

FE
R



Du är inte ensam i sorgen
Under allhelgonahelgen minns vi dem som stått oss nära och 
som lämnat det här livet. För dig som mist en närstående under 
pandemin har det varit extra tufft. Restriktionerna har inneburit 
att många upplevt det svårare att få tid att ta avsked, planera 
begravning och att kunna möta nära och kära.

Men du är inte ensam i sorgen! Våra präster och diakoner finns 
där för dig som vill berätta och bearbeta vad du har varit med om. 
Församlingarna i Örgryte pastorat erbjuder också samtalsgrupp 
om sorg för dig som mist en livskamrat. Här får du dela din berät-
telse och lyssna till andra som varit med om en liknande situation. 

KONTAKTA EN PRÄST ELLER DIAKON
Telefon: 031-731 80 40. Fråga efter präst eller diakon. 
Läs mer på svenskakyrkan.se/orgryte/samtal-och-stod

VILL DU VETA MER OM SAMTALSGRUPP OM SORG?
Kontakta präst Eva Gripenby, telefon 031-731 80 38, eller
diakon Jonas Olander, telefon 031-731 83 10. Läs mer på:
svenskakyrkan.se/orgryte/samtalsgrupp-om-sorg

Har du en vän som drabbats av förlust och  
sorg? Funderar du över hur du kan ge  
tröst och visa omsorg? Att visa närvaro  
och kanske besöka en minnesplats  
tillsammans är några konkreta tips du kan läsa om på  

svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg

FÖRSTA HJÄLPEN VID SORG

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
pastorsexpeditionen: herrgårdsgatan 2, öppet mån-fre 09.00-12.00

KYRKOGÅRDAR I GÖTEBORG
svenskakyrkan.se/gbs

HITTA GRAVEN
svenskagravar.se

Allhelgonatid i kyrkan 
minnesgudstjänster 6/11 
Härlanda kyrka 16.00. Martin Lindblad och Ulf Lindström. Cello. 
Björkekärrs kyrka 18.00. Pehr Vitalis och Allhelgonakören under 
ledning av Linda Payerl.
Örgryte nya kyrka 18.00. Jonathan Andersson, Erland Hildén, 
orgel, och brasskvintetten Musica in Excelsis.

öppna kyrkor
Örgryte gamla kyrka 5/11 kl 14-17.30 Öppen kyrka med fika och 
möjlighet att tända ljus, 16.00 Stilla orgelmusik i allhelgonatid. 
6/11 kl 12-14 Öppet.
Härlanda kyrka 5/11 kl 9-15 och 7/11 kl 10-18.
Sankt Pauli kyrka 6/11 kl 16-18 Öppen kyrka med musik, körsång 
och ljuständning. Avslutande andakt 17.45. 

För fler gudstjänster i allhelgonatid, se Kyrkfönstret här i tidningen.
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         Annonsera i

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

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

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

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

✁

FAMILJ
❏ Uppvaktning

undanbedes 0:–
❏ Grattis

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

(endast text) 0:–

❏ Vigsel + foto 0:–
❏ Födda

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

❏ Tack 0:–
❏ Månadens Ros 0:–

RUBRIKANNONSER
Privatannonser

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

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

❏   ............................... 50:–

Företag

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

  ❏   .....................................

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

         Annonsera i

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast

Annonsen
önskas införd:

Beställare:

Telefon:

✁

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser fi nnes

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

TRÄDGÅRDS
-MALIN
0763-254 000

www.nordicurbangardener.se

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
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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

MÅNADENS ROS
Skicka in din ros till

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

✔ 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

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

Info Erik Jones 0704-78 50 36

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR

✔ Månadsmöte i oktober, november under 
förutsättning att vi kan komma in på Björke-
kärrs Hus eller i annan lokal.
✔ Torsdagen den 11 november, underhållning 

av Uno och Geni.
✔ Julbord på Gullbringa golfklubb (föranmä-
lan)

SPF Seniorerna Örgryte
✔ 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.

Språkcafé
Samarbetet mellan Röda Korset och Kultur-
huset Kåken är igång igen. Vi träffas varje 
onsdag mellan kl 14.00 och 15.30 i bottenvå-
ningen på Kulturhuset med en kopp kaffe och 
en enkel kaka tränar vi svenska för dem som 
behöver det. Ingen anmälan behövs.
 Information Madelaine Bjärsborn Kinde,
 tel 0705 534 298

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!
✔ Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
✔ Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
✔ 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!

MÅNADENS ROS 
Till min vän Irene Petersen 

för 40-års vänskap!
Anette Andersson

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

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

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

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

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

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

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

www.missingpeople.se

7 000-8 000 personer anmäls försvunna varje år
200-300 försvunna kräver sökinsats 20-30 hittas inte

VI GER INTE UPP!
TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

Stöd Missing People Sweden genom att swisha din gåva till

123-691 95 00



Populära Audi A6 Avant  
som laddhybrid.

A6 Avant, 50 TFSI e quattro® Proline Sport. Bränsleförbrukning blandad körning 1,5–1,2 l/100 km, CO2-utsläpp 36–29 g/km. Miljöklass Euro 6d. Kampanjpris på Business Lease gäller fram till 2021-09-30. Audi 
Business Lease: 36 mån (exkl moms), 1.500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2021). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är 
baserat på att klimatbonus betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett, se även transportstyrelsen.se. Fullständiga villkor på businesslease.audi.se. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av 
körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde anges som netto/mån vid 50 % marginalskatt. Beräknat för inkomstår 2021. Varje 
återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter.

Business Lease från: 

6.550 kr/mån 
Business by Audi från ca 564.100 kr
Förmånsvärde från ca 3.739 kr/mån

Vår populäraste och kanske mest ikoniska modell finns nu tillgänglig som laddhybrid – med upp till  
65 kilometers räckvidd på eldrift. Det gör att många av dina dagliga ärenden och resor kan ske helt  
utan utsläpp. Som vanligt ingår all den komfort, säkerhet och finess du vant dig vid från vår storsäljare.  
Läs mer om A6 TFSI e och alla våra andra laddhybrider på audi.se

Audi A6 Avant TFSI e.

Möller Bil Göteborg
Exportgatan 6, Hisings Backa
Mån–fre 7–18, lör-sön 11–15
mollerbilgoteborg.se

Försäljning 
031-393 99 20

Växel
031-393 99 00

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

 Business Lease från ca:  

4.895 kr/mån 
 Förmånsvärde från ca 2.601 kr/mån

 Privatleasing från:  

5.245kr/mån 
 Pris från ca 564.700 kr

Audi Q4 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 19,3–17,5 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Business by Audi från ca 542.100 kr*. Den faktiska räck vidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, 
kör förhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Business Lease: Förmånsvärde är beräknat på 50 % skatt samt enligt skattereglerna 1 april 2021. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Audi 
Företags leasing 36 mån (exkl moms), 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Service och försäkring ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Övermil 
samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett, se även transportstyrelsen.se. Fullständiga villkor på businesslease.audi.se. Vi 
reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-åter försäljare för juridiska personer (även 
enskild firma). Audi Privatleasing: 36 mån 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat rest värde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Service ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Övermil och onormalt 
slitage debiteras utöver leasing avgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Fullständiga villkor på privatleasing.audi.se. 

Helt ny, helt eldriven.
Audi Q4 e-tron.

Den fjärde elbilen från Audi är här - med sportig design och mängder av infotainment. Det 
stora batteriet ger en räckvidd på upp till 51 mil enligt WLTP och kan laddas snabbt och 
effektivt med 125 kW. Storleksmässigt är Q4 e-tron betydligt rymligare än den kanske ser 
ut tack vare elbilens nya smarta plattform. 

Välkommen till 
Möller Bil Göteborg.

Provkör hos oss idag. 




