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

Tandblekning
– nu endast
1.995 kronor!

Starkare kontraster, mer levande färger
och bättre mörkerseende.
Dina ögon är lika unika som dina fingeravtryck.
Med ZEISS i.Scription®-teknik får du glasögonglas perfekt anpassade till ditt synfel, dina
bågar och ditt ansikte. Upplev skillnaden.
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www.primartandvarden.se
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Erbjudande
Välj i.Scription som tillägg i dina nya
Zeiss-glas och få 500 kr rabatt

artandvarden.se

ERBJUDANDE: 399:-

Gäller t.o.m. december 2022.

Vid första undersökningen
mot denna voucher
Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!

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

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

www.primartandvarden.se
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Behöver du solskydd
för hem eller kontor?
Vi hjälper dig!
Välkommen till
SB Persienner
Persienner • Markiser • Lamellgardiner
Rullgardiner • Plisségardiner

VISNINGSLOKAL:

Göteborgsvägen 88, Glashuset, 433 63 Sävedalen
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TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB
• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

bli medl*1em2 mf ånaders bind

ningstid

Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19

Öppet: Mån – ons – tors 14 – 18, lör 11 – 14

www.tandvardsgruppen.org

SB PERSIENNER AB
info@sbpersienner.se • Tel: 031-26 41 99
www.sbpersienner.se

Glayol
Salong

Kvalitet, service
och omtanke

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

En skön salong för skönhet
– även brudhåruppsättning och makeup!
Måndagar–Fredagar 10–18 | Lördagar 10–14 – VÄLKOMNA!

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
salong.glayol
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Bild: Göteborgs Stad

Festival tillsammans för hela staden
Tillsammansfestivalen den 10-13 november
riktar sig till alla åldrar och bjuder in till en
kreativ och spännande mix av olika kulturupplevelser.

Tryckeri AB

November
December

TILLSAMMANSFESTIVALEN 2022 10-13 november.

Tillsammansfestivalen, som är Socialförvaltning
Centrums bidrag till medverkan i Göteborgs
Stads 400-års jubileum, är tänkt att bli en ny återkommande möjlighet för människor, oavsett vem
man är eller hur gammal man är, att träffas genom
gemenskap, nyfikenhet och intressen.
Generationsmöten utgår från ett all-åldersperspektiv och arbetar för att möjliggöra jämlika möten mellan människor utan åldersgränser, som ett
sätt att öka tilliten till varandra i samhället. Vår
övertygelse är att olika erfarenheter och kompetenser bidrar till ökad förståelse för varandra. Alla
mår bra av att känna sig behövda. Möten genom
oss sker på olika sätt. Ett exempelvis kan vara som

volontärer inom skolvärlden. Men andra sätt är
att uppleva konst och kultur tillsammans. Vi kan
alla omfamna och ta till oss att kultur är bra för
själen, hjärnan och hälsan. Den bygger broar och
stärker gemenskapen mellan människor. - Säger
Lotta Lord Verksamhetsutvecklare för Generationsmöten
I samarbete med några av stadens kulturbärare,
så som museer och bibliotek, har vi komponerat
ett programutbud som ska få dig som besökare att
känna dig välkomnad och inbjuden utan att behöva fundera om innehållet passar din målgrupp,
dig som person eller din ålder. Vi önskar också
att du som besökare kommer finna nya kulturupplevelser som skapar nyfikenhet och glädje för
dig att lära mer, där du får dela upplevelser med
både gamla och nya bekantskaper. - Säger Drude
Björningstad Quiñones Verksamhetsutvecklare
för Generationsmöten.

Årets tema är hälsa och rörelse.
Festivalen rivstartar den 10 november på Mötesplats-kulturhus Landala med trummor och
dans i ledning av Edo Bumba. Den officiella
invigningen hålls sedan på Stadsbiblioteket där
Nina Miskovsky, nämndordförande för socialförvaltningen Centrum invigningstalar. Därefter
följer ett inspirerande föredrag om att hitta lust
till rörelse samt vernissage av Höstsalongen 2022.  
Några andra tips ur programmet  
4 Prova på karnevaldans tillsammans med Hammarkullekarnevalen på Kronhusets Rikssal
4 Silent disco – dansa med LED-hörlurar på
Kronhusets Rikssal  
4 Allsång på Frölunda Kulturhus
4 Att tänka om. Vad är design? På Röhsska museet
4 Psykisk livräddning – Mötesplats Verket ÖHP

Den 5 november tänder vi
lyktorna till deras minne

Gravsmyckningsdagen Alla helgons dag
infaller i år så pass sent som lördagen den
5 november. Det är ju alltid på den lördag
som infaller under intervallet 31 oktober–6
november. Visst kommer alla tända lyktor
att lysa upp fint i novembermörkret fram
emot kvällen!

Är det gott om tid dit? Jodå, men visst rinner dagarna undan. Och när ÖHP tittade in på Örgryte
Gamla kyrkogård häromdan, så hade en del fridfullt vandrande personer på kyrkogården redan
saken i åtanke.
Erik Jansson, med hustru Ingrid, berättade att
han växte upp på Kobbarnas Väg, alltså inom
Olskrokens affärsstråk, på den tvärgata till Redbergsvägen där ett av stadens åtta populära EPAvaruhus förr i tiden fanns.
– Vi brukar stanna till här på kyrkogården och
betrakta Kobbarnas grav i någon tyst minut, förklarade Erik. Titta här, faktiskt är Gustaf Kobbs
gravsten mycket, mycket högre än fadern August
Kobbs.
Gustaf Kobb (1863-1934) var professor och
riksdagsman, medan fadern August (1819-1901)

”bara” var kommunalpolitiker. Men August var ju
främst grosshandlaren som allmänt kallades Tekungen, med stadens största import av te.
Bland andra märkbara gravar är Per Olof
”Kapp-Ahl” Ahls gravvård, kriminalförfattare
Henning Mankells och Örgryte-historiker Fritz
Stenströms. Plus förstås de äldsta biskopsgravarna. Biskop Blocks grav är inte lika antik som
Carlbergs och Poppelmans. Biskop Block var med
och invigdeVidkärrs barnhem den 19 november
1935.
Flanörerna Anders och Doris Jansson blir
bortresta över Alla helgons, så de hade redan nu
ordnat en krans – av vackert mörkgrön tuja på
en stomme av spänstiga videkvistar och med en
smakfullt lagom mängd blomsterdekorationer.
(De har en grav att sköta på Kvibergs också.)
Högtiden som på latin heter Festum Omnium
Sanctorium var ursprungligen för att hedra kristna martyrer och helgon men har i många generationer varit för hågkomst av våra bortgångna nära
och kära över huvud taget.
Låt lyktorna lysa till deras minne!

Örgryte&HärlandaPosten

Alice Radomska

KOBBARNAS. Sonen Gustaf Kobbs gravsten
är på Örgryte Gamla kyrkogård högre och
ståtligare än fadern Augusts (även om stenens
storlek inte är något mått på människans
karaktär eller godhet.)
Foto: Privat
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Redbergsgårdens Blommor
Vi har allt inför gravsmyckningen så
ni kan pynta era nära och käras gravar.

Skinnboots med resår
och dragkedja.

849.Kanonpriser på Ljung

39:-/st

eller blanda 3st för 100:-

Kransar
Buketter
Gravlyktor
Ljus och massor
av pynt.

Skönt varmfodrad snörkänga.

899.-

949.-

Självklart har vi öppet hela allhelgonahelgen

HANDLA ONLINE PÅ JOHANSSONS.SE/RIEKER

Varmt välkomna till oss!
Danska vägen 110 • Göteborg • Tel. 031-19 50 50
Mån-Fre:10-18 Lör:10-16 Sön:10-15

Tuff snörkänga med Rieker-TEX.

Scanna QR-koden

- SKOR TILL HELA FAMIL JEN -

Jakobshöjdsvägen 14 | Örgryte
11 rok | 250 + 100 kvm
Tomt 746 kvm | 13.25 mkr/bud

Södra vägen
7 rok | 282 kvm
Pris på förfrågan

Varmt välkommen.

Varmt välkommen.

Magnus Helin. 0739-82 80 39.
magnus.h@sothebysrealty.se

STO C K H O L M

GÖTEBORG

MALMÖ

HELSINGBORG

Magnus Helin. 0739-82 80 39.
magnus.h@sothebysrealty.se

S K A N Ö R - FA L S T E R B O

Stor paradvåning i
Lorensberg.

B Å S TA D

Tvåfamiljsvilla i Skår
med perfekt läge.

ÅRE

Allum | Frölunda Torg | Olskroken | JOHANSSONS.SE/RIEKER

© 2022 Skeppsholmen Sotheby’s International Realty
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt
Till läsarna av ÖHP september månad:
någon blev säkert förvånad.
Mina vitsar var ej med
därför ger jag nu besked,
Tiden bara snabbt försvann,
med vitsarna jag inte hann!
Förra veckan blev jag opererad för GRÅ
STARR och när det hela var klart sade jag till
sköterskan:
– Nu går jag hem och njuter av en tallrik
SOPPA MED LINSER, och en kopp ÖGONkakao och på apoteket inköper jag SE-vitaminer!
HHH
Nu har älgjakten börjat i västsverige: Då jagas
det VILT!
HHH
Trafikhinder: ”Det står en älg vid vägrenen!
HHH
En älg gick in på Liseberg häromdagen: Men
varför gick den in där?
– Jo, den visste att det var H-ÄLG-ÖPPET!
För några år sedan gick en älg in i en skoaffär i Sävedalen. ”Vad hade han där att göra ?
– Han ville väl köpa SKO-HORN!
HHH
Höststädning: Hur får Du rent hemma?
– Jo, jag kontaktar SPRIDDA!
Vadå SPRIDDA?
– Jo, dom sa på radion i morse: SPRIDDA
skurar över landet!
HHH
Nyligen var det Kanelbullens dag: Kan jag
komma som JÄST?
HHH
I dessa tider är det bra om man KAN EL!
Apropå kanel, vad sade kryddan när jag
knackade på dörren ?
– KUMM IN!
HHH
Vilken Londongata har de flesta bagerierna?
– BAKER Street!
– Hur kommer jag in på bageriet?” ”Gå
genom BAK-dörren!
HHH
Jag gick in i en fotoaffär för att köpa en kamera och frågade expediten om jag fick betala
kontant:
– Nej, vi tar bara KORT!
HHH
På Systemet frågade jag : ”Har ni ÖL på
LAGER?
Ett ölaktuellt denna månad: OKTO-BEER!
HHH
Under HALLOWEEN serveras bara HALLOVIN!
HHH
Fotboll och politik: Det är inte lätt när CENTERN går BACK!

RECEPTET
Krämig Fisksoppa
1 st gul lök hackad
1 st vitlöksklyfta hackad
2 msk olja
6 st potatisar
8 dl vatten
4 dl passerade tomater
2 dl grädde
2 st fiskbuljongtärningar
400 gr fiskfile i bitar (valfri vit fisk)
2 st strimlade paprikor
1 tsk salt
2 krm cayennepeppar
2 msk färsk dill hackad
Gör så här:
1. Fräs lök och vitlök i olja i en gryta. Skala
och skiva potatisen.
2. Lägg potatisen i grytan, häll i vatten, tomater, grädde och buljongtärningar. Sjud i
ca 10 minuter.
3. Skär fisken i småbitar och lägg den och
paprikan i soppan och krydda. Sjud ca 3
minuter. Garnera med hackad dill.
4. Servera soppan med bröd. som finns
i formen. Häll på Grädde och strö över
Osten. Baka ytterligare 20 minuter.

Sören Rooth
4

NOSTALGISKT. Karin Fischer står vid nostalgibordet med saker ur Galant Plasts långa historia.

Foto: Jennifer Hajdic

En galant idé som
firar 75-årsjubileum
Nostalgi, bubbel och fina erbjudanden
inledde Galant Plast & Tygers 75-årsjubileum i oktober. I den stora butiken
och verkstaden på Odinsplatsen har man
löst det mesta genom åren som har med
tyg, plast och skumplast att göra, men
än kommer nya utmaningar och beställningar.
– Jag tror det var så att plasten ansågs galant.
Det var lite tjusigt och det gick att använda
den till att göra tjusiga saker med. Här kan du
se hur någon som står och diskar skulle hålla
sin klänning ren och fin med hjälp av skydd
för ärmarna, berättar Karin Fischer som förklaring till namnet Galant Plast.
Hon står vid nostalgibordet som ställts upp
i butiken för de två dagar som inleder Galant
Plasts 75-årsjubileum. Karin är barnbarn till
grundaren och driver verksamheten med sin
syster Elsa och mamma Kerstin som är ägare
och föddes samma år som företaget. Nostalgibordet är som ett litet museum över Galant
Plasts historia med gamla produkter, foton
och apparater från företagets ungdom. På fotot som Karin beskriver har kvinnan på sig en
slags manschetter runt handlederna som skyddar klänningsärmarna men också är dekorativa. Mycket snyggare än dagens diskhandskar.
– Då skulle det vara snyggt och inte bara
vara ett skydd, allt gjordes med snits och stil,
berättar Karin.
Sådana produkter var vanligt då och tillverkades där, liksom stiliga regnkappor, hyllbårder, skopåsar, förkläden och vaxdukar. Idag
är det mer skumplasten och sömnaden som är
företagets största del.
– Det finns väldigt många kökssoffor och
köksbänkar i Sverige, så dynor till sådana gör
vi väldigt mycket. Annars är det allt ifrån en

och det är roligt, säger Karin.
Det var Karins morfar Albert som startade
Galant Plast 1947, då var plast ett nytt och
spännande material. Albert var tandläkare och
hade jobbat som det i många år men han hade
också ett intresse för affärer och hade ärvt en
fastighet i Haga som han ville göra något med.
Företaget växte och hans dotter Kerstin föddes och växte upp med företaget. När Kerstin
tagit studenten började hon jobba där och tog
Från början låg butiken i Haga men flyttade så småningom över efter sina föräldrar, idag är
till Odinsplatsen 1979 och har legat här sedan både Kerstin och företaget 75 år och hon tyckdess. Under de åren har området förändrats er fortfarande det är lika roligt att driva det.
– Det är väldigt omväxlande, trevligt att
och blivit mer gynnsamt för handeln.
prata med folk och så gör vi allt möjligt.
– När det byggdes om och MC-firJag säljer mest och det är nog det här
morna och det lite ruffiga i området
STÖTT
A
försvann så har det blivit mycket mer din
lokala med affärer som jag tycker är roligt.
har med kunder att göra så
rörelse i området, folk rör sig här, går ha
ndlare ärNärdetman
aldrig samma sak varje dag, beut och äter och det är trivsamt på ett
rättar Kerstin.
annat sätt. Så vi har fått många nya
kunder på det viset. Det är nära, du kan
slippa åka in till stan eller Ikea för att köpa Genom åren har Kerstin märkt att kunder
din madrass, badrumsmatta och såna saker. har blivit mer medvetna, att folk i allmänhet
Det är nästan som ett litet varuhus på så vis, är mer utbildade och har koll. Marknaden
har ändrats mot att det mesta finns färdigt
säger Karin.
att köpa i butiker och allt mer på nätet, så att
Butiken är stor och späckad med allt från kunna komma in i en butik där beställningen
prydnadskuddar, handdukar, tygväskor, för- görs och tillverkas på samma ställe är ovanligt
kläden, dukar, badrumsmattor, gardiner, plä- idag.
– Här kan vi lyssna in vad kunden verkligen
dar och lakan förutom att du kan gå in och
beställa efter mått nästan vad som helst som önskar och hitta en nivå som passar i pris och
innefattar tyg och skumplast. Längst in i bu- så vidare, att kunna komma in och prata med
tiken är syateljén och verkstaden där allt till- oss om vad det är man eftersöker är nog en
verkas. Där sitter sömmerskan och tapetsören fördel vi har. Vi är en lite gammaldags affär
kan man säga.
och jobbar för fullt.
Galant Plast firar hela året med kampanjer
– Jag syr inte själv utan vi har anställda som
gör det. Bokföring, marknadsföring, svara på och erbjudanden som annonseras i dagspress,
offerter, göra beställningar och hjälpa kunder sociala medier och på hemsidan galantplast.
är mer sådant jag gör, det räcker att jag vet rent se, Instagram: Galantplast. Butiken ligger på
tekniskt hur man syr för att kunna guida mina Odinsplatsen 2.
Jennifer Hajdic
kunder rätt. Jobbet är väldigt varierat på så sätt
liten stolsits till ett skydd till grillen som vi
gör här. Båtdynor, husvagnsdynor, gardiner
och inredningar till kontor. Vi har breddat oss
genom åren och följer vad våra kunder vill ha,
vi är inte så kinkiga utan tillmötesgår så gott
vi kan. Det är kanske det som är vår styrka att
vi har såväl butik, ateljén och så de som bara
vill köpa materialen och jobba hemma själva,
säger Karin.

Örgryte&HärlandaPosten
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Carl Wilhelmson
Såld för 2 miljoner kr

Daniel Seghers, 1600-tal

Carl Milles

Såld för 2,6 miljoner kr

Såld för 2,3 miljoner kr

Byrå av Georg Haupt
Såld för 3,7 miljoner kr

Det Rungska Garnityret i porfyr av F. L. Rung

John Bauer

Sålt för 1,8 miljoner kr

Såld för 3,2 miljoner kr

Anders Zorn
Såld för 4,4 miljoner kr

HÖG TID FÖR INLÄMNING!
Sälj konst, antikviteter och möbler med framgång på höstens auktion
Nu är det hög tid för inlämning till vår kommande Internationella Kvalitetsauktion
för Klassiskt 6 – 9 december i Stockholm. Våra köpstarka kunder söker konst,
antikviteter, möbler och silver med mera. Ta chansen och sälj till högsta möjliga pris!

För fri värdering och inlämning:
Fredrik Blidberg 070 - 512 44 31
blidberg@uppsalaauktion.se

Fantastiska resultat, ledande expertis, personligt engagemang, kraftfull
internationell marknadsföring och ett stort nätverk av köpstarka kunder
gör oss till ditt självklara auktionshus för försäljning av konst och antikviteter.

Knut Knutson 070 - 812 12 27
knutson@uppsalaauktion.se

Kontakta våra experter för kostnadsfri värdering, inlämning och rådgivning.

www.uppsalaauktion.se

HISTORISKT

Skomakarna och Gustav Adolfs-statyn

Skomakarsläkten Fogelberg, som etablerade sig i Örgryte socken för snart trehundra
år sedan, märktes mest i Kallebäck.
Ett ordspråk säger ”Skomakare, bliv vid din läst”. Men gjutare Erland Fogelberg och
hans son som blev berömd bildhuggare hade övergett släktens traditionella yrke.
När denne bildhuggare, Bengt Erland Fogelberg, begravdes på Östra kyrkogården
1862 var den bara två år gammal och det var åtta år sedan hans Gustav Adolfs-staty
placerades på Stora Torget, som därmed fick torgnamnet ändrat.

E

fter att ha arbetat några år i Göteborg vann skomakare Petter Fogelberg
”burskap som borgare” 1733. Han stod
högtidligt i Rådhuset vid Stora Torget och
svor eden att i minst fem år framåt bo kvar
och utöva sitt yrke i staden. Skyldigheterna
uppvägdes mer än väl av de rättigheter och
förbättrade inkomstmöjligheter han samtidigt
fick.
Det går inte att med bestämdhet säga vilket
år några familjer av släkten flyttade ut –
utanför stadens befästningsvallar – till det så
närliggande Örgryte. Men det var en trakt där
en skomakare kunde leva någorlunda gott.
Det kunde man i och för sig på de flesta
håll, för alla människor hade ju fötter och
behövde få skor tillverkade i tider då ingen
egentlig skofabrik fanns. Och importen från
England, Holland och Frankrike var dyr.
Inom Örgryte noterades ofta den nitiske
nämndemannen Esbjörn i Skår. Redan 1713
hade han föreslagit och genomdrivit att
Örgryte socken skulle utse sin egen sockenskomakare, med större rättigheter än konkurrenterna i trakten.
Hans förslag var undertecknat även av
Gunne i Kålltorp. De föreslog att den ogifte
unge drängen Elias Larsson skulle få sysslan.
Att Gunne i Kålltorp hade en ogift dotter,
som kunde tänka sig bli skomakarhustru,
nämndes inte just då. Viktigare var den
tilltänkte maken Elias Larssons meriter. Han
hade varit lärling hos Askims sockenskomakare.
Då Örgryte redan hade en sockenskräddare, sågs det rimligt att även ha en officiell
skomakare. Och så blev det.
Utan att vi följer de allra närmaste generationerna därefter, kan vi konstatera att i
slutet av 1700-talet var det en Fogelbergare,
vid namn Johan, som var sockenskomakare
i Örgryte och bodde i Kallebäcks by, just vid
gränsen åt Skårs mark.
En annan representant för den sedermera
berömda släkten var Erland Fogelberg, som i
Göteborg svurit eden som gelbgjutare 1780.
Gelb är det tyska ordet för gul och syftade på
metallen mässings nyans. Alltså mässingsgjutare. Hans gjuteri låg inom Vallgraven.
Skomakare Johan Fogelberg och hans
omtalat högfärdiga hustru hade tjänstefolk
och försökte höja sin status. Lite överförfriskad råkade Johan ropa in den stora Kallebäck
Nordgården (med dess ståtliga trähus, åkrar,
skogar, berömda friska vattenkälla och Delsjöstränder) på auktion.
När höga herrar och hemmansägare tvivlade på att skomakaren hade råd att betala för
denna herrgårdslika egendom, sa han att det
var hans bror gelbgjutaren som skulle betala.
Men brodern nekade och sa det var nonsens.
Köpet blev därmed ogiltigförklarat och
skomakaren fick bo kvar i sitt enklare men
ändå rätt rejäla hus. Det lär han ha trivts
ganska bra med, men hans hustru grämde sig
i många år över att inte ha blivit herrgårdsfru.
(Alltså ”herrgård” med svenska mått mätt,
vilket inte alls krävde något visst antal fönster
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på huvudbyggnaden, inget visst antal kor och
ingen preciserad lönsamhet per år. Det var
ståtligt i alla fall.)
Att ropa in en herrgård på auktion och inte
ha råd att betala var givetvis en skandal. En
del historiker har i vår egen tid påstått att det
var den berömde bildhuggaren som inte ville
betala sin yngre broders lyxliv. Men detta är
alldeles fel. Noga räknat hade bildhuggaren
inte ens fyllt sju år vid det laget.
Felet tycks härstamma ur doktor Fritz
Stenströms annars till största delen utmärkta
klassiska bokverk ”Örgryte genom tiderna”
och sedan har andra historiker fört berättelsen
vidare utan att kontrollera om uppgifterna i
den är rimliga.
Bildhuggaren Bengt Erland Fogelberg var
34 år när han 1820 gjorde sin första stora
utlandsresa, först till Paris. Han blev senare i
livet boende stadigt i Rom, där han på beställning skulpterade och lät gjuta Gustav Adolfsstatyn. Men han kom farande och närvarade
då den avtäcktes på Stora Torget 1854, varvid
det döptes om till Gutaf Adolfs Torg.
Tydligen blev den hårda återseglatsen
hem till Italien i uselt väder honom för svår.
Han avled i staden Trieste den 22 december
och begravdes där. Av två statyer han före
göteborgsbesöket hade påbörjat, förblev den
ena då ofullbordad och den andra (möjligen
föreställande en greve) övertog en kollega
arbetet med.
Men att bildhuggare Fogelberg begrovs
där i Trieste(?)... Jo, detta har jag nu skrivit,
fastän jag i ingressen sa att han för 160 år
sedan begrovs på den unga Östrakyrkogården
i Göteborg. Vilket är då det rätta?
Jo, båda begravningarna är korrekta.
Begravd i Trieste kring årsskiftet 1854-1855.
Men enligt en rejält spridd skröna – med synnerligen obekräftade källor – uppges de göteborgska Fogelbergarna därefter ha hemsökts
av en rad starka spökerier. Det sades också att
hans vålnad med hammare och mejsel kunde

UPPHÖJD. Kung Gustav II Adolf har stått
staty i Göteborg sedan 1854, skulpterad av
en Fogelbergare som inte nämnvärt kände
sin äldre släkting i Kallebäck.

Foto: Sören Skarback

TIDSENLIGT. Teatraliskt återskapad glimt av det 1700-tal då soldaten Gödeke, skomakare
Fogelberg och segelsömmare Wolff var karlar man ofta såg i Örgryte socken.
Foto: Sören
Skarback

ses vid hjältekonungens staty på torget.
En präst tog saken på största allvar och
drog slutsatsen att bildhuggaren vilade i fel
jord. Efter nästan åtta års kamp och många
skriverier grävdes graven i Trieste upp. Liket
i kistan kontrollerades och befanns vara ett
vanligt skelett, men kistan fraktades med
kvarlevorna till Göteborg, så Fogelberg kunde
begravas en andra gång, med släktingar och
rådhuspampar närvarande.
Bland begravningsgästerna var medlemmar av den i Örgryte förr så aktiva familjen
Carlberg, som dock minskat i betydelse efter
stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlbergs död.
Bland de sista han skapat var det välbekanta
vita lilla brunnshuset vid Kallebäcks källa.
(Källan som aldrig kom i skomakare Johan
Fogelbergs ägo.)
Östra kyrkogården, som invigts 1860,
anlades till att börja med på mark som tillhört
landeriet Bagaregården och blivit inlöst av
staden från änkan Waern, boende uppe i
Värmland.
Det första riktigt stora gravmonumentet
kom att bli över Bengt Erland Fogelbergs
grav. Monumentet skapades av bildhuggaren Molin, som i likhet med Fogelberg
förknippas med en staty av en hjältekonung,
men i Molins fall gäller det Karl XII-statyn i
Stockholm.
Nå, när vi nu bara har dryga veckan fram
till Gustaf Adolfs dag 2022, kan vi ju ägna
en tanke även åt bildhuggare Fogelberg, som
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i 160 år vilat i göteborgs jord, efter att först
som sagt varit begravd i staden Trieste.
För att återgå till skomakarna i släkten, så
är det fastställt att Johan Fogelberg i Kallebäck tillverkade skorna och stövlarna av läder
och skinn från garvare Bauers fabriksliknande
ställe på Gubbero. Deras familjer umgicks en
del. Till bekantskapskretsen hörde även segelsömmare Wulff, som då ägde gården Lunden
vid Danska Vägen.
Bauer på Gubbero ägde också egendomen
Kålltorp och det var tal om att skomakare
Fogelberg skulle låta bygga sig ett hus där på
Intagan (som Intagsgatan där i stadsdelen
bär namn efter), men detta blev aldrig av.
Fogelberg blev kvar i Kallebäck och hade inte
de pengar som behövdes för ett husbygge.
Ett obestridigt tecken på Johan Fogelbergs dåliga ekonomi är att han tog ett lån
hos Isaak Davidsson. Denne står i 1796 års
borgarelängd noterad som jude och oljefärgstryckare samt hade ett gott anseende i sitt
yrke att trycka mönster i färg på gobelänger,
klädtyger, tapeter etc.
Troligen var skomakare Fogelberg en hederlig men lite strulig karl som bara försökte leva
lite glansfullare än sina kolleger.
HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus
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Dags för service inför vintern!
SERVICE UTAN TVÄTT
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Jaspis
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ERBJUDANDE I BUTIKEN!

Hej cyklist, vi har laddat upp vårt
lager med dubbade däck
från välkända varumärken för
vardagscykling och MTB.
SERVICE MED TVÄTT
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20% RABATT
på klänningar, toppar, blusar & tröjor
Erbj. gäller på ord.priser t.o.m. 25 november 2022

UDANDE I BUTIKEN!
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ABATT
10%hanR
dskar från Hestra
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womens wear
jaspis.sewear
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jaspis.se

NU 25.995:ord pris 32.995:-

Gäller fram till 1 december 2022

Återförsäljare av

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

Winther superb 3 Yamaha Elcykel

jaspis_ _

Med reservation för tryckfel och ev. slutförsäljning.

JOHNNY WAS | DU MILDE | STAJL | COSY HOUSE | LOUISE LINDROOS
NAUDIC | ÖJBRO VANTFABRIK | BLACK COLOUR | BELLA BALLOU | DANEFAE

BUTIK • VERKSTAD • CYKELUTHYRNING

Redbergsvägen 2 Göteborg | Tel. 031 184 300 | Mån-Fre 10-18 (lör-sön stängt) | www.cykelkungen.se
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Välkommen till klubben för tjurskallar. För ensamvargar. För våghalsar. För de som aldrig ger upp. Och de som är
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SMAKFULLT. Martin Odell och Luca Ferro hälsar välkommen till Bagaregårdens nya matoas, Enoteca Roma, på Stockholmsgatan.

Foto: ÖHP

Enoteca Roma – en god smak av Italien

Från kanelbullar till oxsvansragu. Ett glas
väldoftande rött istället för en slät kopp
kaffe.
Enoteca Roma ser till att det är nya tider på Stockholmsgatan i Bagaregården.
Nyligen hade Göteborgs-Postens helgbilaga,
Två Dagar, ett långt reportage om stadsdelen
Kålltorp. Bland annat med ett antal nyöppnade restauranger och om en stadsdel som sjuder.
Om vi med ytterst god grannsämja räknar in
Bagaregården i området blir den kulinariska
spännvidden ännu större.
Ett klassiskt svenskt konditori är idag förvandlat till en modern italiensk vinbar.
Det är nämligen vad nykomlingen bland
landshövdingehusen heter och betyder.
Enoteca Roma på Stockholmsgatan – det
låter både vackert och inbjudande, vilket går
hand i hand med vad innehavarna vill erbjuda
och servera.
– Uppenbarligen har vi lyckats så här långt.

Vi har i princip haft fullt varje kväll sedan
öppnandet, säger Martin Odell som är restaurangchef.
Luca Ferro från Rom är kock och ägare. Efter att ha rest runt i världen och lagat mat fann
han kärleken i samband med jobb i Sydney.
Sedan elva år tillbaka är det Sverige och Göteborg med familjen, hustrun Annika samt barnen Livia och Liam, som gäller.
Lokalen togs över i början av januari. Efter
en rejäl ansiktslyftning var det premiär i somras. De 30 sittande platser som finns till förfogande kunde varit betydligt fler om utrymme
funnits. Det gäller för övrigt de stolar som
finns i anslutning till baren.
– Vi får väl kalla det ett lyxproblem att
tvingas säga nej till bokningar, fortsätter Martin.
En stor del av gästerna kommer till sin nya
kvarterskrog. Det vill säga, de bor i närområ-

det. Men ryktet har även nått exempelvis Ma- inne på vår tredje vinlista sedan starten i juli.
jorna. Bekvämt med tanke på att treans spår- Ambitionen är att gå igenom viner från alla
vagn stannar i princip intill Bagargeårdens nya regioner.
matoas, där murriga färger i grönt och brunt
Fredagen då ÖHP är på besök väntar bland
aptitligt matcher varandra.
Köket med dess faciliteter och en äldre annat en risotto med sparris och stracciatella,
byggnad ger en ambitiös matlagare och krö- det som hävdas vara den bästa och krämigaste
delen av en burrata. Chefskocken talar dessgare begränsat utrymme.
utom om att en smak av pistasch ingår i
– Jag har två plattor och en ugn till mitt
måltiden.
förfogande, det är vad elsystemet mäkSTÖTT
A
Tisdag-lördag har Enoteca Roma
tar med. Funkar, men innebär också di
n lokal
a
öppet.
utmaningar. Så här långt har menyn
handlar
– Vi kör från 16.00 (öppnar 14.00
klassiska italienska rätter som exeme
lördagar). Framöver kanske det blir tal
pelvis risotto och lasagne. Sedan har vi
om även lunchverksamhet. Just nu är vi
charkbrickor, vi tillhandahåller bland annat exklusiva ostar som kommer från Rom, dock inte där i fråga om resurser. Sedan är vi
det finns en oxsvansragu som vi är väldigt stol- även öppna för såväl catering som take away
och företagsbokningar, säger Martin.
ta över, förklarar ”chief ” Luca, och fortsätter:
– Vi tittar även på möjligheter med en ute– Vi vill dessutom erbjuda viner som representerar de regioner som finns i Italien. Vi servering, flikar Luca in.
Nya tider – och en riktigt god smak av Itastartade med röda viner från söder och Sicilien. Sedan arbetar vi oss vidare. Just nu är vi lien.
ÖHP
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SALONG

LILLKULLE 24
Målningsarbete utföres.
Invändigt och utvändigt.
Innehar F-skatt.

P Eriksson Måleri
Ring för offert: 070-730 99 45
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Klippning
pensionär/student
Permanent
Färgning

250:fr 750:fr 600:-

OBS! Jag arbetar ensam i salongen.
Fri parkering

Varmt välkomna!

Lillkullegatan 24 | Göteborg
Tel: 031-40 61 20
Mittemot Ekmanska vårdcentralen 0707-65 30 69
Öppettider: Mån-Fre 9.30-18 | Lör 10-15
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KUNDKVÄLL
3/11-2022 KL. 18-21 PÅ SVENSKA HEM GÖTEBORG, DANSKA VÄGEN 96
MÄNGDER AV FINA ERBJUDANDEN I BUTIKEN
SÄNGREPRESENTANT FRÅN JENSEN FINNS PÅ PLATS UNDER KVÄLLEN

HOTELLKUDDE
60x80 CM (BEGRÄNSAT ANTAL)

KUDDAR & TÄCKEN

299:-

30% RABATT

ACCESSOARER

KUDDAR

20% RABATT

TA 4 BETALA
FÖR 3

VID KÖP AV SÄNG FRÅN JENSEN FÅ MADRASSKYDD, TÄCKE OCH KUDDE PÅ KÖPET!

VÄLKOMNA!
ADRESS

ÖPPETTIDER

Danska vägen 96
416 59 Göteborg

Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

TELEFON

DANSKA VÄGEN 96

VI BJUDER PÅ
DRYCK & TILLTUGG

10 - 18
10 - 16
11 - 16

031-51 95 50
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

BETRAKTELESER

Anblickar i fina gamla Bagaregården
Vi har lite löst hört sägas att Bagaregårdens Egnahemsförening precis har fyllt
hundra.
Längs Ånäsvägen dominerar de trevånings landshövdingshusen. Men för byggandet av villaområdet började staden
schaka den första maj 1915.
Faktiskt fanns området på stadsingenjör Lilliebergs planer och kartor redan
1908. Han föreslog då att ta delar av det
gamla landeriet Bagaregårdens marker i
bruk. Likaså en del mark från grannlanderiet Kristinedal.

L

illienbergs idéer fastslogs av Kunglig Majestät den 25 juni 1911. Året
därpå var det för stadsfullmäktige bara
en formsak att instämma i planerna (6 juni
1912), då man beslöt om upplåtelse av tomtmark med 70 års giltighet.
Att inte många i det läget vågade sig på att
bygga sig egnahem, alltså villor i Bagaregården, berodde väl främst på villkoret att staden
efter vissa år kunde ta marken tillbaka från privatpersonerna – utan att betala dem någon ersättning alls(!), om det ansågs att staden borde
ändra om till flerbostadshus eller fabriksområde etc.
1914 bestämde man att alla rättigheter för
folk som bodde i området skulle upphöra första oktober 1984.
Men i dag – i oktober 2022 – kan vi konstatera att så illa gick det inte för dessa bagaregårdsbor.
Nå ja, när startades äventyret egentligen?
När stadsfullmäktige i mars 1914 beslöt att
iordningsställa marken för uthyrning och byggande, tog det alltså sin tid till första maj 1915
innan man började schakta. Och då hade första världskriget kastat sin skugga över praktiskt
taget all verksamhet i samhället.
Faktiskt stod flera av de små husen färdiga
det året i alla fall. Hela familjer med syskon,
kusiner och vänner hjälptes åt.
Så det anses absolut att året för egnahemsområdets tillkomst är 1915.
Det ovannämnda är förstås inga datum och
detaljer jag hade i huvudet, utan jag tog reda
på en del när jag i veckan hjälpte två pigga olskroksflickor med fakta till ett specialarbete de
gör på högstadiet. De valde att ta sig an Bagaregårdens stadsdelshistoria, då trakten förvandlades från lantegendomar just till stadsdel
med gator och bebyggelse.
Visst gick vi en sväng runt i stadsdelen, där
inte alla göteborgare känner till så mycket mer
än anblickarna längs Ånäsvägen. Vi vek in på
en tvärgata, vidare nedåt. Vi betraktade alltså
även egnahemsområdet:
– Tänk när områdets alla villor var rödmå-

VÄLBEKANT. Stadsdelens huvudgata Ånäsvägen tänker vi i allmänhet oss så här, med exempelvis det vackra hörnhuset åt hållplatsen
Storkgatan.
Foto: Alice Radomska

lade med falu rödfärg och staden inte tillät någon annan nyans, sa jag.
– Röda? sa Natalie häpet. Här är ju en himla
massa olika färger! Det kan väl inte vart roligt
om alla var likadana? Var det verkligen så?
– Jadå. Så folk tyckte att det påminde om
torparstugor och inte såg ett dugg fint ut.
– Skumt, sa Helen. Men man ändrade alltså
på färgerna. När gjorde man det, Alice? frågade hon och bjöd oss på varsitt tuggummi.
– Jo du, efter att Bagaregårdens Egnahemsförening hade bildats 1922 kom man bättre
till tals med staden än vad enskilda husägare
dittills hade lyckats med. Så det förhandlades
och genomdrevs en frihet för varje familj att
måla husen i ljusare och gladare färger. Hela
området liksom levde upp.

staden var mindre pigg på var att sänka de skyhöga räntor som de boende kämpade med att
betala. Men förresten, har du inte sagt att din
farmor bodde i lägenhet på Ejdergatan, nära
spårvägshållplatsen?
– Som gift, ja. Men hon föddes och växte
upp i egnahemsområdet. Och jag har inte hört
annat än att deras mark och lilla trädgård med
äppel- och plommonträd var deras egen, inte
kommunens.
– Det förstår jag. År 1930 gick drätselkammaren med på att folk skulle få friköpa marken
och bli ägare själva. Det är noterat att de blev
”herrar på egen torva”. Något som underlättade egnahemsföreningens förhandling med
stan var att samtidigt föreningarna i Landala
och Kungsladugård lämnat in samma begäran.

Särskilt starka hade protesterna mot rödfärgen dock inte varit. Under och efter första
världskriget rådde en enorm bostadsbrist, så
man fick vara glad att alls ha tak över huvudet. Men mot mitten av 20-talet, även om
konjunkturen då var dålig, kunde man genom
föreningens dialog med staden börja ta upp
trivselfrågor.
– Farmor som växte upp här hade ett svartvitt gammalt foto där det syntes vackra gamla
gatlyktor, sa Natalie. Jag har försökt, med
mammas hjälp, att leta fram fotot nu för den
jäkla skoluppsatsen, men det är som förgjort,
suckade hon.
– Apropå gatubelysningen, påpekade jag,
så var områdets gator kring 1920 i ett provisoriskt och rätt så uselt skick. När de boende
bildade sin förening tog de upp frågan om förbättrade gator och att elektrisk belysning med
tillräckligt många lyktstolpar behövdes. Vad

Helen noterade flitigt i sitt lilla block, och
alla tre knäppte vi bilder med våra mobiler, där
vi gick i Bagaregården. Vi kom ner till Ånäsfältet, som vad jag förstår alltid varit samma sak
som Gustavsplatsen.
– Här har jag varit på loppis. Och på påskbrasa med musik och korvgrillning för några
år sen, sa Natalie glatt vid fältet.
– Ja, här på Ånäsfältet har säkert varit mycket festligt. En äldre man jag känner nämnde
att här såg han som ung en gång Snoddas spela
bandymatch! log jag.
– Snoddas? Var Snoddas ett ryskt lag? Eller
finskt? undrade Helen.
– Du milde, Snoddas var en bandystjärna,
även jättestor schlager-stjärna, som var här
med sitt lag Bollnäs från Hälsingland och spelade match. Tja, han var i grunden timmerflottare och hette Gösta Nordgren. Som artist
slog han publikrekord i varenda folkpark han
uppträdde i. Han blev känd genom Lennart
Hylands nöjesprogram ”Karusellen” i radio
1952 och var i ”Hylands hörna” på TV flera
gånger efter att Sverige börjat med television.
Programledaren Hyland var en av Sveriges tre,
fyra allra största kändisar, ska ni veta.
– Hyland, funderade Natalie. Jag tror att
farmor nämnde Hyland en gång. Han var
flintskallig långt innan det blivit modernt att
vara det, sa farmor. Men Hyland var inte från
Bagaregården, va?
– Nej, från Tranås i Småland, kära du.

KONSUM-KLASSIKER. I detta ståtliga hus nära Gustavsplatsen öppnade Konsum en för
sin tid ovanligt stor butik, 1928. 
Foto: Alice Radomska
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Vi kom att snacka om traktens matbutiker.
Vi plåtade vid Gustavsplatsen det hus där Konsum öppnat sin populära affär 1928. (Jag hade
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kollat upp årtalet.) Den var med dåtida mått
mycket stor och blev en direkt konkurrent för
speceriaffärer längs Ånäsvägen, Olskrokstorget
och så vidare. Emellertid hade Konsum redan
under första världskriget öppnat den mindre
butiken Göta på Svangatan.
– Men, sa jag, Konsum startade också speciellt inriktade butiker. Även fabriker. Deras
charkuterifabrik blev på Malmsjögatan. Huvudbutiken för Örgryte fanns vid Rantorget
på Gårda. Och i början av 50-talet öppnade
Konsum på Munkebäckstorget avdelningar
för böcker, husgeråd med mera.
Stadsplanen för Bagaregården hade från
början sagt att trakten skulle få en ljus och
vacker park. Griniga gubbar kunde skälla ut
pojkar som sparkade fotboll och damer som
rastade hundar där parken skulle bli.
– Men så började stan plötsligt ett stort
grustag med en bullrig stenkross precis där för
många års tid. Så stendammet bara yrde. Det
var vid sluttningen av Kristinedalshöjden, förklarade jag.
– Kristinedalshöjden? Var då? undrade Helen.
– Uppe vid Landerigatan, ni vet. Intill Redbergskyrkan.
– Aha. Och så var det skolorna. Gick dom
flesta i Bagaregårdsskolan?
– Den var väl mest för de yngre. Och stadsdelsgränserna var för skolklasser inte så noga.
Barn uppifrån Lunden kunde gå i Ånässkolan,
likaväl som barn från Bagaregården gick i Redbergsskolan.
– Tomträtter, stadsplan, småvillor, punkthus, gamla Änkehuset och SKF:s arbetarbostäder i Bagaregården förr, suckade Natalie.
Du Alice kan väl sitta hos oss och knyta ihop
lite lösa trådar, om du har tid. Du har haft en
himla massa med Stadsbyggnadskontoret att
göra och kan sånt där, va?
– Tja, ingen begriper ju hela rubbet av sånt.
Men jag har väl hållit en och annan föreläsning i ämnet, om nutida byggen med regler
och tolkningar förstås, medgav jag lagom blygsamt.
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
NR 10 • OKTOBER 2022

Däckbyte
med förbundna ögon...typ!

Övning ger färdighet och vi på Däckteam har bytt tusentals däck.
Vi kan allt som är värt att veta om både gummiblandningar,
dubb och däckmönster till din bil.
Titta in till oss så hjälper vi dig!

Däckteam Göteborg,
Jojjens Däckservice AB
Artillerig. 29 • 031-253496
mån-tors 07-17 • fredag 07-16
info@jojjens.se • www.jojjens.se
vet vilka däck du behöver

Optikkällaren blir Glasögonmagasinet.
Samma personal, samma ägare.

Andra paret 1/2 priset!
Gäller billigaste paret vid köp av
kompletta glasögon från samma recept.
Erbjudandet kan ej kombineras med andra paketpriser.

Vill du
delbetala?

✔ Ingen uppläggningsavgift
✔ Ingen ränta
✔ Ingen aviavgift

Vi erbjuder avgiftsfri betalning!
Effektiv ränta vid 10.000 kr är 0 % vid 10 månaders betalning.

VÄLKOMMEN TILL
EN UNIK BUTIK!

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon.
Värde 395:- Utförs av legitimerad optiker.

Köper och säljer gamla
affischer, tryck och grafik
Professionella inramningar utföres efter önskemål

Redbergsvägen 17 Telefon: 031-19 84 70
Stockholmsgatan 42, Göteborg | Tel: 072 341 58 54
Instagram @oldprints4u
Ons-Fre 12-18 Lör 11-16 Sön 12-16
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STIKKAN PÅ SPÅRET

Dan Andersson på besök i Delsjöskogen
Häromveckan var författaren och vildmarkspoeten Dan Andersson på besök i
Delsjöskogen.
Ja, inte fysiskt som ni förstår, utan
delar av hans verk, historia och musik
framfördes på ett mycket trivsamt och
engagerat sätt av Janne Küchler (mandolin och sång) och Nicke Kaatman (gitarr
och sång).

D

et var den livaktiga föreningen
Skogsveteranerna, som hade en av
sina många aktiviteter på Kolmaden.
Men mer om dem och Kolmaden lite längre
fram.
Först lite grand om den välkände författaren
och poeten Dan Andersson.
Vi fick en hel del intressant information och
fakta av musikerduon mellan låtarna.
Samt att min vän, Lars-Erik Säll, som också
är medlem i både Skogsveteranerna och i Dan
Andersson-sällskapet sedan många år, förmedlade ytterligare kunskap om Dan Andersson.

Finfina äpplen o päron bortskänkes.

Foto: Stig Andersson
MUSIKANTERNA och Dan Anderssonkännarna Nicke Kaatman (t v) och Janne Küchler.
Foto: Stig Andersson


Här får du några speciella årtal och händelser
från hans liv:
H 1888   Dan föds i byn Skattlösbergs skolhus i Grangärde Finnmark, Dalarna
H 1902   14-årige Dan skickas till Nordamerika (Minnesota) för att rekognosera inför familjens ev. emigration
H 1908   Dan engagerar sig i nykterhetsrörelsen Templarorden
H 1912   Familjen flyttar till Luossa-stugan
H 1914   Dan debuterar med boken Kolarhistorier. Han är elev på Brunnsviks Folkhögskola utanför Ludvika
H 1915   Utkommer boken Kolvaktarens visor
H 1917   Dan får arbete på tidningen Ny Tid
i Göteborg. Diktsamlingen Svarta Ballader utkommer
H 1918   Dan gifter sig med Olga Turesson,
syster till trubaduren Gunnar Turesson
H 1920  Dan avlider på hotell Hellman i
Stockholm p.g.a. cyanväterökta sängkläder
Kanske är du bekant med de mest kända
dikterna som tonsatts; om inte, så får du dem
här:
H Omkring tiggarn från Luossa
H En spelmans jordafärd
H Helgdagskväll i timmerkojan
H Gunnar Vägman
H Spelmannen
H Minnet
H Till min syster
H Julvisa i Finnmarken
H Jungman Jansson
H Jag väntar vid min mila

Kassören Gösta Grahn påhejad av Inger
Hallberg som har många Finallopp i benen.

Foto: Stig Andersson

Hembakat är gott! Fixat och serverat av My Engström (t v) och Birgit Tisell. Saknas på
bilden gör Ingrid Cullbrand som också ingår i teamet.
Foto: Stig Andersson

mer du från Delsjöbadets parkering, så passerar du Kaffestugan Lyckan, och efter några
hundra meter ser du dem på höger sida.
Du kanske redan är bekant med Skogsveteranerna? Om inte så passa på att besöka någon
av de populära tipspromenaderna, som orienteringsklubbarna ordnar med jämna mellanrum. Nästa poängpromenad är söndagen den

6 november med start
1000-1300. Arrangörer då är Sjövalla FK
och IK Uven, två av orienteringsklubbarna i
göteborgsregionen.
Självklart stannar du också kvar och tar en
fika efteråt.
Det serveras alltid gott kaffe och hembakat

Visste du förresten att det finns en staty på
Järntorget av Dan Andersson.
Konstnären, som gjorde den, heter BrittMarie Jern och den invigdes i november 1990
av Göran Johansson.

Skogsveteranerna
Det var den livaktiga föreningen Skogsveteranerna, som hade en av sina många aktiviteter
på Kolmaden.
Denna onsdag var vi 50 Skogsveteraner,
som var samlade där och blev underhållna.
Träffen avslutades med en kopp kaffe och en
läcker smörgås och en kaka därtill.
Kolmaden – det är de där idylliska små röda
stugorna, som är belägna någon kilometer
längs grusvägen söder om Stora Torp. Kom12

till ”små” priser efter promenaden.
Eller varför inte bli medlem och komma in
i den fina gemenskapen som Skogsveteranerna
erbjuder och få tillgång till de trivsamma aktiviteter som de erbjuder.
Det kan vara ett föredrag, en resa till Falkenbergsrevyn eller en dagsutflykt till Visingsö.
Årsavgiften är endast 100 kronor.
Föreningen Skogsveteranerna och Kolmaden har en intressant historia. Jag läser ur
deras fylliga informationsblad bland annat:
”På initiativ av Åke Andersson samlades 27
skogskarlar och skogsflickor på Kamratgården
den 28 januari 1987 och bildade pensionärsföreningen Skogsveteranerna, som skulle ha
sin hemvist på Kolmaden.”
I skriften är det bland annat beskrivet hur
renoveringen och ombyggnationerna gjordes
av det gamla torpet med många bilder och
namn på alla de som gjorde ett fackmannamässigt och ideellt arbete för Kolmaden. Något som pågår än idag. Medlemmarna är riktiga föredömen!
Så, ett gott råd. Gå in på skogsveteranerna.
com, där du bland annat hittar aktivitetsprogrammet för 2022 och information om föreningen.
Du kan även följa dem på Facebook under
rubriken: Skogsveteranerna – Kolmaden.
PÅ SPÅRET

Torpet Kolmaden, en idyll!

Foto: Stig Andersson

Välkomna till Kolmaden hälsar Skogsveteranernas ordförande Bengt Inghammar.
Foto: Stig Andersson
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med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss
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Nära dig genom
hela livet.
På din vårdcentral får du trygg kontakt genom hela
livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt
är det oss du först kontaktar.

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

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

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

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

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

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

PÅ PLATS I OLSKROKEN. Anställda Olivia Norberg och butikschef Viktoria Stridh på Johanssons skor i Olskroken.

Foto: Jennifer Hajdic

Familjeföretaget firar 125 år – och
är inne på den femte generationen
Nu är det hög tid att ta fram höstens
kängor och stövlar och ge dem lite
kärlek. Eller kanske passa på att köpa ett
par nya på Johanssons skor i Olskroken,
som firar 125 år med fina erbjudanden på
både skor och skovård. Passa på att träffa
nya butikschefen Viktoria som är slipad
på service och stil.
– Skor är nytt för mig, säger Viktoria
Stridh som tillträtt posten butikschef för
Johanssons skor i Olskroken samt Allum.
Viktoria Stridh har med sig många års erfarenhet från klädbranschen och tog chansen att
testa något annat när Johanssons skor erbjöd
henne jobbet. Under de två månader hon jobbat har hon lärt sig massor om skor, material
och hur de ska vårdas för att hålla över tid.
– Nu går jag hela tiden och tittar på vad folk
har på fötterna, det gjorde jag aldrig förut. Det
är roligt hur man ändrar sig, säger hon.
Johanssons skor är en gammal anrik skohandel som Johan Fredrik och Mathilda Johansson
startade redan 1897 med en butik på Olskroksgatan. Det var föregångaren till butiken som
numera ligger på Redbergsvägen. Genom åren
har butiken vuxit till att bli en kedja av butiker
från Kungsbacka i söder till Torp i norr, varav den största ligger på Fredsgatan i stan. En
webbhandel finns också. I år firar alltså kedjan
125 år och ägs fortfarande av familjen, fjärde
och femte generationen.
– Bra utvalda produkter till hela familjen,
hög kvalitet och till bra pris får man hos Johanssons. Vi har skor för dam, herr och barn
och ett stort utbud av skovård, utensilier, skosnören och sockor till barn, säger Viktoria.
Johanssons har de egna märkena Ella för
dam och Premiato för herr, annars köper de
in skor från olika varumärken som Ecco, Tamaris, Vagabond, Rieker, Sketchers, New Balance, Steve Madden och Blundstone bland
annat. Bootsen från Blundstone är perfekta
för hösten då de tål alla väder, är sköna att gå
i och har klassiska modeller som återkommer
varje år i butikerna.
14

gärna ha skoblock för att inte skinnet ska få
fula veck, förklarar Viktoria.
Skor i syntet kan vara bra för den som vill
ha en mer underhållsfri sko till bra pris, men
skinn formar sig mer efter fötterna, andas och
håller över tid.
– Använder du skon länge och är rädd om
skon, då är du nog en skinnkund. Men det
finns bra och snygga skor i syntet också, det
är vad man föredrar och vilka förväntningar
man har som avgör vilket material som passar,
säger Viktoria.
Hennes personliga favorit för hösten är
kängor av märket Ten Points. En klassisk
skinnkänga, lite mormorskänga som finns
med olika skafthöjder och har snörning. De
finns i flera av Johanssons butiker.
Som den äldsta av butikerna har Johanssons
skor i Olskroken många äldre kunder som vaDET HÄR ÄR MODELLEN. Viktoria Stridh och Olivia Norberg visar upp höstens populära
rit trogna genom åren. De har sina favoriter
skomodell.
Foto: Jennifer Hajdic
bland skomärkena och utbudet anpassas lite
– Loafers kommer stort också, med grova efter vad som efterfrågas i de olika butikerna.
– Blundstone har vi haft på kampanj med
125 kronors rabatt som en del av 125-årsfi- sulor eller tunnare mer klassiska. Inte så myck- Det tycker Viktoria är spännande och försörandet och det kommer fler kampanjer, tipsar et höga stövlar, sneakers har gått tillbaka lite ker även ta in modeller som är lite coolare för
för säsongen, pumps får vi in jättefina nu med yngre tjejer, alla ska kunna hitta något.
Viktoria.
– Här i Olskroken ligger vi en bit ifrån cenlägre och bekvämare klackar, inte sylvassa stitrala stan så många kanske inte tar sig hit
I butiken finns ett bord med Blundstones lettklackar så mycket. Goretex är populärt
från andra stadsdelar, även om vi har ett
boots uppställda i olika färger och modeller för och då lite sportigare modeller som
STÖTT
A
utbud. Våra kunder är mest
såväl dam, herr och barn. Sulorna finns både passar för promenader. Men det finns din
lokala jättebra
lokala men många som bor här missar
grova och tunnare. En bra allroundsko som lite av varje så det är svårt att säga ex- h
andlare nog hur mycket som finns här och vi
passar till allt. Just boots är en stor trend i höst akta trender.
hoppas de hittar hit också. Vi välkomoch vinter, alltså lägre kängor utan snörning
nar alla, säger Viktoria.
Det är också många som efterfrågar prooch med resår eller dragkedja i sidorna.
Hon har redan hunnit lära känna en del
dukter för att vårda och återuppliva sina gamla
stamkunder.
skor som stått undanställda över sommaren.
– Det är väldigt personligt här och det blir
– Vi har jättemycket bra skovård, vi köper
in produkter med toppenkvalitet för att smör- mycket samtal med kunderna om allt möjligt,
ja upp, impregnera, bättra på färgen, mocka- vilket är väldigt roligt.
Förutom Viktoria jobbar även Jeanette Moborstar och annat. Skovård är A och O, de behöver smörjas kanske var tredje vecka när du lin och Olivia Norberg i butiken.
Johanssons skor i Olskroken hittar du på
använder dem. Vax, polish eller skokräm beror
på vad det är för skinn i skorna. Mjukt skinn Redbergsvägen 8. På nätet johanssons.se och
som i kängor från Charlotte behöver en tun- johanssonskor på Instagram. Håll utkik i bunare kräm, grövre skinn passar att smörja med tikerna, annonser och Instagram efter aktuella
en fastare vaxolja. impregnering behöver göras kampanjer.
EGET MÄRKE. Ella är Johanssons egna
Jennifer Hajdic
flera gånger om året och skor som förvaras kan
skomärke för dam.
Foto: Jennifer
Örgryte&HärlandaPosten
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BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING
Akademibokhandeln
Apoteket Korpen
Ateljé Bondegatan
Asien Matglädje
Beauty by Reale
Cykelkungen
ElectroMobil
Evanette
Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk

Jens Lapidus

Fjällmans begravningsbyrå

Mr Ett
VÄNPRIS

Folktandvården

Ord.pris 259:-

Freja Blommor

Fonus

219:-

–

Glasögonmagasinet

Sällskapsspel

Smart10
VÄNPRIS

329:-

Ord.pris 379:Erbjudandet gäller
medlemmar t.o.m. 4 januari 2023

AKADEMIBOKHANDELN
OLSKROKEN
Redbergsvägen 12
031-84 45 70
www.akademibokhandeln.se

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

3 för 2 på Sloggi 24/10-11/11
Antalet är begränsat
– så vänta inte för länge!
EVANETTE
Redbergsvägen 9
031-21 05 03

Gå med i vår kundklubb och få 20%
på en valfri vara vid ditt första köp*!
Som medlem får du: Exklusiva rabatter | Hypade LEGO deals
Födelsedagsrabatt | Bonus på alla dina köp
* Gäller endast leksaker. Gäller ej på redan nedsatta
varor, barn/babyutrustning, ﬁlm och multimedia.

LEKEXTRA
Redbergsvägen 12
031-21 25 22

15% rabatt på alla
skor och tofflor!

ICA Supermarket

Gäller ordinarie pris
så långt lagret räcker.

Knit & Purl

LIFE OLSKROKEN
Redbergsvägen 8
031-337 67 52

Just nu behöver vi

✔ Dam- & Herrkläder
✔ Barnkläder & Leksaker
✔ Skor
✔ Väskor & Smycken
✔ Inredning
✔ Glas & Porslin
✔ Hemtextil
Tack för att du skänker till
Röda Korset. Din gåva gör
stor skillnad för miljön och
dina medmänniskor.
RÖDA KORSET
SECONDHAND OLSKROKEN
Hökegatan 32
0702-29 12 45 | 070-188 34 02
rodakorset.se/secondhand

Johanssons skor
Lekextra
Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost
Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil
Närhälsan
Olskrokens skrädderi
Olskrokens Spel & Tobak
Röda Korset
Salong Klipp-1
Slakhusets köttbod
Sushi Hem
Sven-Eriks Blommor
Sweet & Cigars
Syrien Kitchen & Café
Tasty Bake

LETA EFTER
SYMBOLEN!

Kostnadsfri
synundersökning
vid köp av glasögon
Värde 395:- Utförs
av legitimerad optiker

Passa på att njuta av
havets läckerheter när
de är som allra bäst!
GLASÖGONMAGASINET
Redbergsvägen 17
031-19 84 70
www.glasögonmagasinet.se

KNIPPLA FISK
031-21 15 12
ASPERÖPOJKARNA
031-84 10 20

Vill du laga
något riktigt gott?

Ta en sväng förbi köttboden
på torget där du kan handla extra
ﬁnt kött och få tips
på goda recept.
SLAKTHUSETS KÖTTBOD
0735-028351

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

Fysisk aktivitet, skräpplockning och språkträning i ett
En höstdag ”ploggade” elever från språkintroduktionsklasser
vid Angeredsgymnasiet i Krokslätt tillsammans med elitlagsspelare från Sävehof och medarbetare från Skanska. Aktiviteten
utgör en del i ”Arenor som förenar” – ett långsiktigt inkluderingsinitiativ som främst riktar sig till nyanlända elever.
Har du varit med vid någon av de aktiviteter som sker inom initiativet
”Arenor som förenar” kan du inte ta miste på hur otroligt mycket det
betyder för alla inblandade. Den här dagen är inget undantag.
– Vi hade tur med vädret och fick många fina samtal samtidigt som vi
kunde samla in massor med skräp, berättar Anette Tingets på Sävehof.

För ungdomar samman
”Arenor som förenar” har sedan det startade 2018 fört samman ungdomar i språkintroduktionsklasser på Angeredsgymnasiet med elever från
Partille Gymnasium, Sävehofs A-lagsspelare och många medarbetare
hos Skanska. Det grundläggande syftet är att inspirera, ge fördjupade
kunskaper och skapa nätverk för studenter från språkintroduktionsprogrammet. Det är inget kortsiktigt projekt utan en seriös och långsiktig
insats för att öka nyanlända unga människors möjlighet att bli en del av
det svenska samhället.
Plogging* är bara en av alla aktiviteter som eleverna deltar i.
– Genom att språkeleverna får kontakt med ungdomar i andra stadsdelar och kan delta aktivt i handbollsträning med några av våra spelare
har vi lyckats överbrygga både fysiska och mentala barriärer, fortsätter
Anette. För oss är det viktigt att visa fördelarna med att tillhöra en förening. Det bidrar till inkludering, gemenskap och att få en positiv inblick
i en idrottsförening kan också generera hälsoeffekter. För att inte tala om
alla möjligheter till språkträning!
Ploggingaktiviteten följs upp med klassvis studiebesök på Renova för
att eleverna ska få kunskap om hur avfall tas om hand.
– Det är så härligt att se glädjen hos våra elever och att de ser fram
emot de olika aktiviteterna. Och det har flera positiva effekter: de träffar
nya människor och utökar sitt nätverk och de blir mer studiemotiverade. Att de också blivit mer medvetna om miljöfrågor och berättar hur
de påverkat sin familj att börja återvinna är ytterligare en positiv effekt,
Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
berättar Catarina Jostéus på Angeredsgymnasiet

Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.

Öppnar dörrar till arbetslivet
Skanska är en aktiv part i initiativet:
– När vi utvecklar och bygger vill vi vara aktiva i den lokala samhällsutvecklingen. Genom vårt engagemang i något så konkret som ”Arenor
som förenar” kan vi bidra med språkkunskaper, ge inspiration kring yrkesval och bli en ny kontaktyta för ungdomarna, säger Maria Rydberg
på Skanska. Vi har medarbetare i flera olika roller som deltar i aktiviteterna och på så vis får eleverna också kontakter i vuxenvärlden utanför
familj och skola.
Det instämmer Catarina Jostéus i.
– Tack vare ”Arenor som förenar” får våra elever möjlighet till inblick
i arbetslivet och byggbranschen, säger hon. Dessutom ger det ett värdefullt nätverk inför framtiden.
Anette Tingets på Sävehof avslutar:
– Det här samarbetet är väldigt roligt och för våra spelare och Skanskas
medarbetare är det inte bara så att deras insats är viktig för ungdomarna
utan alla tycker att de får så mycket tillbaka. Arenor som förenar är ett
hållbart samarbete mellan idrott och näringsliv när det är som bäst!

ende!

0

*) Plogging är en motionsform som uppfanns av multisportaren Erik Ahlström och kombinerar jogging med skräpplockning.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se
16

Vaccinera dej hos
Närhälsan
Olskroken
Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
– din kompletta
Gamlestadsvägen 4. B15
Vaccinationscentral
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Helger 10.00–22.00
narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral
Vi finns
på Redbergsvägen 6, mellan
spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan.
031-345 04 00

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
Hälsa, jämställdhet och tillgång till
näringsriktig mat är en mänsklig rättighet,
ändå riskerar 45 miljoner människor att
hamna i akut hungersnöd.*

SWISHA
HALVA
MATKASSEN
Den 15 april byt

Västra Götaland

Dela med dig genom att swisha halva
beloppet för något du köper.
*Källa: FN (nov 2021)

Tack för ditt förtroende!
Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

svenskakyrkan.se/act

Örgryte&HärlandaPosten
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Vi köper ditt guld
Sälj i en trygg och säker miljö
till aktuella marknadspriser.
Vi är medlemmar i Guldalliansen som står
för korrekt, ärlig värdering och trygghet.

Freja Blommor

– för alla blomstrande tillfällen

www.guldsmedshuset.se21,
Göteborgsvägen
21 Sävedalen
Göteborgsvägen
Sävedalen
031-26031-265798
57 98
tis-tors 10-18 fre 10-16:30 måndag stängt
Tisdag-Torsdag 11-18 | Fredag 10-16:30
www.guldsmedshuset.se

Redbergsvägen 7, Göteborg
Tel: 031-25 86 80
Mån-Fre 10-18 Lör 10-16 Sön 11-15
frejablommor.se

Foto: Antti Yrjönen / FCA

DE SOM DRABBATS
AV KRIGET I UKRAINA
BEHÖVER DITT STÖD.
Tillsammans kan vi vara
en tillflykt i oro, nöd och krig.

Tillsammansfestivalen

DIN GÅVA BEHÖVS NU!
Människor på flykt är i stort behov av mat, vatten och hygienartiklar. Med lokala partner på plats ger Act Svenska kyrkan stöd
till människor som flyr kriget i Ukraina.

10–13 november 2022

Oktober 2022

Läs mer på goteborg.se/tillsammansfestivalen eller scanna
QR-koden med din mobil för att komma till hemsidan.

Tryck: Utskriftsoriginal

SWISHA TILL

Göteborgs Stad

220210-001-164

900 1223
SKRIV: AKUT
svenskakyrkan.se/act
NR 10 • OKTOBER 2022

goteborg.se

Örgryte&HärlandaPosten
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FEM JUBILARER. Det är 80 år sedan Enid Blyton började författa Fem-böckerna. Första boken i serien (Fem söker en skatt) utkom alltså tio år innan Elizabeth (II) blev drottning.Foto: Privat

Tre Enid Blyton-jubiléer i höst(!)
Det uppmärksammas på bibliotek och
högskolor i vissa länder. Men det berördes endast ytligt, bokfolk emellan på
Bokmässan i Göteborg att det i höst är
100 år sedan Enid Blytons bokdebut – en
diktsamling, faktiskt.

Brittiska bibliotekarien Kathy Brown gästade
i dryga veckan väninnan Eva Nilsson i Olskroken och i besöket ingick att hjälpa till i en
monter på mässan. Britternas tänkta framtoning dämpades förstås av att drottning Elizabeth nyligen avled. Man presenterade på mäs�san litterära fakta och avhöll sig från vissa mer
lustiga aktiviteter.
Privat hann Kathy Brown på antikvariat
och på loppis skaffa sig en hel del Blytonböcker i svensk översättning, utgivna främst
på 1950- och 60-talen.
”Munkebäcks Bibliotek” och ”Redbergslids
18

Bibliotek UTGALLRAD” stod det stämplat
på innerpärmarna av några bokexemplar.
Givetvis för att dessa två bibliotek gjorde sig
av med många dubletter, när de för en del år
sedan slogs ihop och flyttade in i Kåken.
Knappt hade man på sina håll firat färdigt
125-årsminnet av Blytons födelse (11 augusti),

förrän man i förra veckan (22 september) höll
100-årsminnet av hennes bokdebut.
Enid Blyton, som blivit översatt till minst
84 språk och som av tillförlitliga britter beräknas ha skrivit över 600 böcker, är mest känd
för ungdomsdeckare i serier som Fem-böckerna, Äventyrs-böckerna, Hemliga Sjuan och de

Öppen Vagnhall den 6 november
n Sjätte november hålls ”Öppen Vagnhall” för spårvägsintresserade besökare på Gårda. Spårvägssällskapet Ringlinien håller öppet muséet från klockan 11 och det blir många begivenheter, tipspromenad, fika samt fiskdamm för de yngre.
2023 år upplaga av Trafikalmanackan är klar och finns till försäljning i sällskapets kiosk.
Väggalmanackan med bilder på spårvagnar i Göteborg i flydda dar är alltid en populär och
praktisk julklapp. Och vill man bara se sig omkring och ställa lite frågor om spårvagnar och
bussar, så är man välkommen att göra det också.
Öppen Vagnhall är ett traditionellt arrangemang en söndag varje höst med allt från nostalgiska återblickar till nutidens tekniska verksamhet. Ganska lagom för hela familjer att titta in
på.
Alice Radomska
Örgryte&HärlandaPosten

jämförelsevis modernare Mysterie-böckerna.
Även flickböcker som Kicki-serien och flickskoleskildringarna från Malory Toerrs.
Debuten 1922 var dock med diktsamlingen
”Child Whispers”.
Ännu ett jubileum – 80-årigt – blir att Femböckerna (The Famous Five) började utges i
november 1942. Den serien blev 21 böcker
lång.
Utöver alla sina romaner och (för yngre
barn) sagoböcker kom Enid Blyton efter hand
även att författa några stycken läroböcker.
Hennes barndom som skilsmässobarn, vilket var ovanligt i 1900-talets början, tros ha
bidragit till att ett antal barn i hennes olika
serier lever med bara en förälder eller annan
släkting. Så är inte fallet med De Fem, men
med flera andra barn och ungdomar de möter
under sina äventyr.
Alice Radomska
NR 10 • OKTOBER 2022

Mitt i din sorg
skall du fatta
svåra beslut, så som
en begravning.

EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!

Vi på
Himledalen Begravning
hjälper dig med allt
som rör begravningen.
Vi som jobbar på
Himledalen Begravning
är alla högskoleutbildade
inom området. Vi gör
hela omhändertagandet
själva.

MÅNADENS ERBJUDANDE!
FOLIESLINGOR & KLIPPNING 1 000:Erbj. gäller alla kunder och längst t.o.m. t.o.m. 23 november 2022

Vi köper även upp
dödsbon, röjer och
städar bostaden.

Kort hår
280:- Ord.pris 350:Mellanlångt hår 340:- Ord.pris 420:Långt hår
360:- Ord.pris 450:Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. t.o.m. 23 november 2022

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

Danska vägen 81 | Göteborg | 031-18 00 17
www.himledalen.se

Kom
och prova
vårt nya
supersolarum
Ergoline
Prestige!
Ladda
ner vår Sun App
på Appstore
och vi bjuder
på 200:att sola för!
Erbj. gäller hela november 2022.

Torpa Sol

DROP IN!
NR 10 • OKTOBER 2022

För dig
som vill ha
kvalitet

Kaggeledstorget 3 • 0709 - 94 33 89

Örgryte&HärlandaPosten
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NÖJESKOLLEN

Jens Hultén.

Jens Hultén solo på
scen i ”Sista Matchen”
n Jens Hultén har genom
åren medverkat i några av de
största Hollywoodfilmerna
(”Mission Impossible”, ”Skyfall”, ”Alpha” och i svenska
succéfilmer som bland andra
”Hundraåringen” och blivit
rikskänd som Seth Rydell i
filmerna om ”Johan Falk”). I
höst beger han sig ut på turné
med en egen historia och sin
första soloföreställning ”Sista
Matchen” skriven av Benny
Haag och Jens Hultén i regi
av Rickard Günther.
– Jag är så tacksam för att
nu få möjligheten att berätta
en historia som jag tror kommer att vara allmängiltig. Det
är en ytterst personlig föreställning som tar upp frågor
och funderingar kring utanförskap, föräldraskap, rädslor,
tillhörighet, missbruk, tankar

om livet och döden. Tunga
ämnen kan tyckas men det är
skrivet med humor och perspektiv. Säger Jens Hultén.
Solo-föreställningen ”Sista
Matchen” utspelar sig i ett
omklädningsrum där en man
är redo för att gå sin sista
match. Är det i kampsport?
Är det mot missbruket? Är
det mot döden? Är det mot
sina demoner? Pjäsen tar upp
alla dessa frågor som går från
den enskilda människans
missbruk till hela mänsklighetens missbruk.
En svidande betraktelse
över mänskligheten med en
svart humor där vi även får
en inblick i det ofta påhittade
utanförskapet med offerkoftan som verktyg. Vi vill ju alla
bli älskade till vilket pris som
helst, eller?
ÖHP

Sista Matchen
Var? Lisebergsteatern
När? 3 november

www.sistamatchen.se

Köper – Säljer – renoverar Mattor

Före fransning

efter fransning

Johan Boding, Gunilla Backman och Kalle Moraeus.

Foto: Peter Knutson

Musikaliskt fyrverkeri på Lorensbergsteatern
En av landets mest populära och hyllade succéshower ”Thank You For The Music” är ute på en ny och
omfattande Sverigeturné hösten 2022!
Gunilla Backman, Kalle Moraeus och Johan Boding gör sig
redo för att möta publiken igen med ”Thank You For the
Music”. En hyllning till Björn & Benny och deras unika låtskatt från några av landets största stjärnor. Det bjuds på det
absolut bästa från både BAO, Chess, Kristina från Duvemåla
och Mamma Mia m.fl. Med sig har Backman, Moraeus och
Boding ett sjumannaband under ledning av Johan Granström. Även artisterna Jenny Redenkvist och Karin Funk
sluter upp för att hylla våra svenska musikikoner. Nypremiär
blir det den 4 oktober i Uppsala och turnén gästar totalt 26
orter från Luleå i norr till Malmö i söder.
Det är två av landets mest folkkära kompositörer som tolkas av flera av landets mest folkkära artister. Showen rymmer
mycket av det bästa Sverige har att erbjuda. Självklart får vi
också höra en och annan historia och anekdot om personerna
Björn & Benny och livet bakom kulisserna.
4 Kalle Moraeus – Denna prisbelönte speleman behöver
ingen närmare presentation. Kalle är en av våra mest folkkära artister, nära vän till Benny Andersson och även medlem
i Benny Andersons orkester (BAO). Kalle var under många
år firad programledare för SVT-succéerna ”Så ska det låta”

Hyllningskonsert
för Svante Thuresson

n Turnékamraterna till Svante under två decennier Viktoria Tolstoy, Claes Janson,
Vivian Buczek, Peter Asplund
och Claes Crona samlas igen
för att minnas och hylla en av
de största. Minnet av Svantes
sång och personlighet, lever
kvar i våra hjärtan.
– Musiken och minnena
lever fortfarande kvar. Det
känns som en självklarhet
att turnera vidare, vi gjorde
det tillsammans med Svante
i över två decennier, säger
Claes Crona som samlat någ-

ra av de nära vännerna och
kollegorna igen.
Svante hyllas med musiken
från ”The American Song
Book” texter av Beppe Wolgers, fantastiska tolkningar
av Monicas Vals, Bluesette
och Sakta vi går genom stan
tillsammans med Sveriges jazzelit på scen.
Medverkande:
Viktoria
Tolstoy, Claes Janson, Vivian
Buczek, Peter Asplund, Claes
Crona Trio med Mattias
Svensson och Rasmus Kihlberg.
ÖHP

”Bästa mattaffären!”

och ”Moraeus med mera” – Kalles egna tv-programserie som
sändes åren 2011–2017. Nu senast under 2018 såg vi Kalle
kämpa framgångsrikt i TV4:s ”Biggest looser VIP”.
4 Gunilla Backman – en av våra största musikalartister!
Gunilla har spelat många av de tunga rollerna i ett flertal
stora musikaler bl.a. Les Misérables, West Side Story, Miss
Saigon, Jesus Christ Superstar för att nämna några. 2005 fick
hon huvudrollen som Donna i den svenska musikalversionen
av Mamma Mia (som Gunilla spelade med i 2005–2007 på
Cirkus i Stockholm). För insatsen i Mamma Mia blev hon
2006 tilldelad Guldmasken.
4 Johan Boding – han känns igen som frontfigur för otaliga
succéer med hyllningskonserter till Queen. En som imponerats av Johans sång är Queen-gitarristen och legenden Brian
May. Johan sjunger allt från jazz och visor till rock och han
har bl.a. deltagit i SVT:s ”Så ska det låta” och ”Doobidoo”.
Han har turnerat med ”Sol, Vind och Vatten”, en hyllningskonsert till Ted Gärdestads låtskatt. Han har även haft roller i flera musikaler och tilldelades Guldmasken 1997 för sin
medverkan i Miss Saigon.
ÖHP

Thamk You For The Music
Var? Lorensbergsteatern
När? 6 november

www.mtlive.se

Göteborgs första
improvisationsteaterklubb!

n Göteborgs första och Sveriges tredje improvisationsteaterkomedi-klubb har startat!
Onsdagar jämna veckor
träffas flera av Göteborgs och
Sveriges mest erfarna improvisatörer och hittar på humorföreställningar i stunden.
I
Improvisationsteaterkomedi, eller Improv Comedy, skapas en unik humorföreställning i samma ögonblick
som den återges för publiken.
Föreställningen har aldrig
förut spelats – och kommer
aldrig att spelas igen.
Göteborg Improv Comedy
Club samlar några av Sveriges
mest erfarna och skickligaste

improvisatörer. Klubben skiljer sig från andra improvisationsteatrar på grund av dess
uttalade fokus på komik och
genom att sakna fast ensemble.
– Det finns redan två improvisationsteatrar i Göteborg. Tanken med Göteborg
Improv Comedy Club är att
fokusera på improvisationsteater där komiken står i centrum och samtidigt erbjuda
en plats där några av landets
duktigaste improvisatörer kan
improvisera tillsammans, säger Hjalmar Hardestam som
startat Improvisationsteaterkomedi-klubben.
ÖHP

Göteborg Improv Comedy Club.

Etab 1970
Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
20

Svante Thuresson.

Jazzelitens hyllningskonsert
Var? Stenhammarsalen
När? 27 oktober

www.monarch.se

Örgryte&HärlandaPosten

Göteborg Improv Comedy Club
Var? Tredje Långgatan 16
När? Onsdagarna 2/11, 16/11, 30/11 och 14/12 klockan
19:00–21:00www.improvcomedyclub.se
NR 10 • OKTOBER 2022

SENIORRABATT I BUTIK
FÖR DIG SOM FYLLT 65 ÅR

25%
RABATT PÅ
GLASÖGONABBONEMANG
* Seniorrabatten gäller på ordinarie priser under en begränsad period hos
Synsam Munkebäck och kan ej kombineras med andra rabatter. Gäller ej online.

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

”Caspar Engdahl är kort sagt perfekt i rollen” Aftonbladet
”Hellwigs uppsättning slösar med sensuell prakt” SvD
”En höjdpunkt är Eline Høyer i rollen som Zerlina” Expressen

Spelas på Stora Scen
Av JB MOLIÈRE och LORENZO DA PONTE Översättning ULF PETER HALLBERG
Bearbetning HILDA HELLWIG, ULF PETER HALLBERG Regi HILDA HELLWIG

Biljetter 031-708 71 00

www.stadsteatern.goteborg.se
NR 10 • OKTOBER 2022
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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:
�����������������������������������������������������������������������
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Emil Vilhelmsson
Sankt Pauligatan 21C, Göteborg
4 Sara Tisell
Norra Ågatan 4, Göteborg
4 Gabrielle Byberg
Ernst Kristenssons gata 4C, Göteborg

VÄLKOMNA
TILL NYA
ENJOY
SOLA NÄRA!
Ingeborgsgatan 6, Göteborg
Tel: 070-648 96 88
Följ oss på:
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KOMMANDE SÄVEHOF MATCHER
3/11 19.00 SÄVEHOF VS LUGI HF (H)
6/11 16.30 SÄVEHOF VS ÖNNERED HK (H)

NU FYLLER VI PARTILLE ARENA

BOKA ERA BILJETTER PÅ
SAVEHOF.EBILJETT.NU

HÅLL UTKIK PÅ VÅRA
SOCIALA MEDIER FÖR
MER INFORMATION

Få hjälp av läkare,
Minska
smärtan
psykolog och rehab.
och bli starkare.
Hos oss får du en personlig rehabplan med
aktiviteter och träning. Så att du kan må
bättre och bli starkare.
Sök rehab direkt utan att gå via vårdcentral.
Det går även att träffa oss online.
Hitta din mottagning och boka tid på
narhalsan.se

Vårdcentral – Rehab – Online

NR 10 • OKTOBER 2022
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KYRKFÖNSTRET
Björkekärrs kyrka
Gudstjänst: Högmässa söndag kl 10.30 med
Söndagsklubben för barn.
Minnesgudstjänst 5/11 kl 18.00
Veckomässa tisdag kl 19.00
Morgonbön tis–fre kl 08.30
Middagsbön onsdag kl 12.00
Sopplunch onsdag kl 12.00
Härlanda kyrka
Härlanda kyrka öppen måndag-fredag 9-16
och söndag 10-14.
Gudstjänst: Söndagsmässa kl 11 med
kyrkfika. Söndag 30/10 kl 11 Mässa
med möjlighet till pilgrimsvandring
efteråt. Söndag 6/11 kl 11 Minnesgudstjänst. Söndag 13/11 kl 11
Små & Stora Mässa. Söndag 20/11
kl 11 Regnbågsmässa.
Kvällsmässa ons kl 18.30 med efterföljande
Lectio Divina med bön och samtal.
Morgonbön tors 8.45.
Musik: 30/10 kl 18: Remembrance – Konsert
med Härlanda Oratoriekör.
Söndag 6/11 kl 18.00 Gitarr och lyrik, Peter

Johansson och Knutens Lyrikgrupp.
Söndag 13/11 kl 18.00 Lars-Erik Larsson:
Förklädd Gud. Härlanda Voces,
orkester och solister. Biljetter via
Ticketmaster och i entrén.
Lördag 19/11 Brahms: Ein Deutsches
Requiem. Härlanda Kammarkör,
orkester och solister. Biljetter via
Ticketmaster och i entrén.
Sopplunch & Sångkuren onsdag kl 11.45.
Kristen djupmeditation torsdag kl 19.15.
Föredrag: Söndag 20/11 kl 18: Utblick –
Evangelium i det lokala. Stiftsadjunkt Henrik Frykberg.

Sankt Pauli kyrka
Gudstjänst: Högmässa söndag kl 11 med
söndagsskola och kyrkkaffe. Mäs�san direktsänds på www.sanktpauli.
se och i närradion 94,9 MHz och
oftast även på Youtube. Minnesgudstjänst med musik 5/11 kl 18
med kören VOiCES och stråkkvartett.
Middagsbön mån, tis och fre kl 12. Middagsbön med lunchmusik ons kl 12.

Mässa torsdag kl 12.
Musik: Middagsbön med lunchmusik onsdag
kl 12.
Söndag 30/10 kl 18: Dona Nobis Pacem,
Sankt Pauli vokalensemble.
Söndag 13/11 kl 18: Mozarts Requiem. Sankt
Pauli kyrkokör, Örgryte kyrkokör,
orkester och solister.
Söndag 20/11 kl 18: Musikgudstjänst.
Mathildas café onsdag kl 10.30-12.
Gemenskapsträff med föredrag och fika
tisdag kl 11.

Skårs kyrka
Gudstjänst: Gudstjänst/mässa söndag kl 11.
Pilgrimsmässa 30/10 kl 11 med
efterföljande pilgrimsvandring.
Musik- och minnesgudstjänst lördag 5/11 kl
17: Örgryte Damkör och Örgryte
Vocalis.
Lördag 19/11 kl 18: Konsert med Tidig Musik.
Gemenskapsträff ons udda veckor kl 13.
Örgryte gamla kyrka
Fredag 4/11 kl 13-17. Stilla orgelmusik i
allhelgonatid. Vi bjuder på fika.

Alla helgons dag 5/11 kl 11: Gudstjänst. Öppet med fika kl 12-14.

Örgryte nya kyrka
Gudstjänst: Gudstjänst/mässa söndag kl 11.
Reflexmässa torsdag kl 18.
Musik: Söndag 30/10 Mozarts Requiem. Örgryte kyrkokör, Sankt Pauli kyrkokör,
orkester och solister.
Söndag 20/11 kl 18: Gospelkonsert med
InTrust med musiker.

Örgryte församlingshem
Sopplunch tisdag kl 12.
Gemenskapsträff ons jämna veckor kl 13.
Östra kyrkogården
Alla helgons dag 5/11 kl 15.00: Minnesgudstjänst i Östra kapellet med
präst och musiker från Sankt Pauli
församling.

Örgryte nya kyrkogård
Alla helgons dag 5/11 kl 11-17: Personal från
Örgryte församling finns på plats
och bjuder på fika.

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

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00
Centrum
Kungälv
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Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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ALLHELGONATID
Tid att minnas
Allhelgonatiden är den tid på året då vi minns dem som har lämnat det här livet. Vi
påminns om att döden finns, och drabbar oss på olika sätt. Kanske har just du förlorat
någon nyss, eller kanske det har gått ett år kanske mer.
Under den här helgen finns flera sätt att minnas våra saknade lite extra. Du kan besöka
en kyrkogård för att tända ett ljus på en väns eller släktings grav. Du kan också
besöka bönewebben för att tända ett virtuellt ljus för dem du saknar som är begravda
på annan plats. Svenska kyrkans personal finns närvarande på flera kyrkogårdar, vi har
öppna kyrkor och bjuder in till minnesgudstjänster. Varmt välkommen!

ÖRGRYTE GAMLA KYRKA

HÄRLANDA KYRKA

fredag 4/11 kl 13.00-17.00
Stilla orgelmusik i allhelgonatid. Präst
Martin Lindblad och Stina Persson, orgel.
Vi bjuder på fika.
alla helgons dag 5/11 kl 12.00-14.00
Öppet med fika (efter gudstjänst kl 11).

mån-fre kl 9.00-16.00,
sön kl 10.00-14.00
Öppen kyrka Möjlighet till ljuständning.
Minnestavlor över dem som avlidit under
året sitter uppe vecka 44-45.
söndag 6/11 kl 11.00
Minnesgudstjänst med präst Erik Boström
och musiker Helena Diurlin.

ÖRGRYTE NYA KYRKOGÅRD

ÖSTRA KYRKOGÅRDEN
alla helgons dag 5/11 kl 15.00
Minnesgudstjänst i Östra kapellet Präst
och musiker från Sankt Pauli församling.

SANKT PAULI KYRKA
alla helgons dag 5/11 kl 18.00
Minnesgudstjänst med musik med kören
VOiCES, stråkkvartett, körledare Lena
Eriksson, Johannes Johansson - orgel och
präst Björn Nilsson.

INTE ENSAM I SORGEN

(Ur Svensk psalm 799:1)

BJÖRKEKÄRRS KYRKA

Foto: Gustaf Hellsing/John Strand

alla helgons dag 5/11 kl 11.oo-17.00
Personal från Örgryte församling finns på
plats och bjuder på fika.

Det är svårt att mista en vän,
så svårt att mista en vän.
Något fint går itu.
Här är jag.
Var är du?
Jag vill tro att vi träffas igen.

alla helgons dag 5/11 kl 18.00
Minnesgudstjänst med präst Ragnar
Olinder och musiker Mikael Hedlund.

SKÅRS KYRKA
lördag 5 november kl 17.00
Musik- och minnesgudstjänst med Örgryte Damkör och Vocalis, körledare ClaesGöran Lundgren, körledning, Stina Persson
- orgel och präst Katarzyna Warawko.

Tänd ett ljus för någon du saknar
be.svenskakyrkan.se/allhelgona

Samtalsgrupp om sorg

Första hjälpen vid sorg

Örgryte pastorat inbjuder till flera olika
samtalsgrupper om sorg. Här får du plats att
berätta din berättelse och lyssna till andra i en
liknande situation. Du är välkommen att göra en
intresseanmälan när som helst.

Har någon du känner drabbats av sorg?
Funderar du hur du kan visa omsorg?
På webben hittar du några konkreta tips.

För dig som förlorat en livskamrat

Lever du nära ett barn som förlorat en förälder
eller syskon? Det kan vara svårt att veta hur man
pratar med barn om döden. Att använda raka ord,
säga som det är och att utgå från barnets egna
frågor är några tips. Läs mer på webben.

Kontakt: jonas.olander@svenskakyrkan.se
0730-87 60 37

För dig som sörjer någon som stått dig nära
Kontakt: Jonas Olander (se ovan)

Stötta ett barn i sorg

För dig med en närstående som tagit sitt liv
Nästa grupp startar 21/2. Intresseanmälan senast 23/1.
Kontakt: gull-marie.mare@svenskakyrkan.se,
0722-21 91 78

telefon: 031-731 80 40 (exp)
e-post: orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb: svenskakyrkan.se/orgryte
pastorsexpeditionen: herrgårdsgatan 2, öppet vardagar 09.00-12.00

björkekärrs församling, sörensens gata 1
härlanda församling, härlandavägen 23
sankt pauli församling, mäster johansgatan 1
örgryte församling, herrgårdsgatan 2

!

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

Fröken Rut Städ

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

kontakt@frokenrut.se
Peter: 0735-090 611
www.frokenrut.se
Grattis!
Stella Berglund som fyller 9 år den 2 november.
Önskar Mormor och Morfar

Annonsen
önskas införd:����������������������������������������������������
Beställare:�����������������������������������������������������������
Telefon:����������������������������������������������������������������

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och
frankerat kuvert.
FAMILJ
o Uppvaktning
undanbedes0:–
o Grattis
(endast text)
0:–
o Grattis + foto
0:–
o Förlovning
0:–
o Vigsel
(endast text)
0:–

o Vigsel + foto
o Födda
(endast text)
o Födda + foto
o Till minne

0:–
0:–
0:–
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o Tack
o Månadens Ros
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RUBRIKANNONSER
Privatannonser
o Köpes
o Säljes
o Bytes
o Djur
o Förlorat
o Tillvarataget

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

o Dagmamma
o Platsannons
o Motor
o Bostad
o Uthyres
o Önskas hyra

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

o ������������������������������� 50:–
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VAR VÄNLIG TEXTA!
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Köpes
Önskar köpa äldre frimärkssamling samt
Tel: 0704-176105
gamla brev.

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

LÄGENHETSSBYTE
Finns: 2:a i Johanneberg 55 kvm, hyra 6365:-,
vån 5 med hiss. Stor balkong, lugnt område
med gröna parker. Barnvänligt område, med
buss 5 minuter till Avenyn om man går 10 min.
Söker 2:a eller 3:a helst halvtrappa eller 2 våning. Områden Bö-Örgryte-Kärralund-Kålltorp.

Tel: 0707-173193
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EKONOMISKT

Efter en historisk räntehöjning - vad händer nu?
Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
Riksbankens senaste höjning av styrräntan till 1,75 procent bekräftar skiftet i det
svenska räntelandskapet. Efter nästan ett
decennium av extremt låga räntor väntar
nu fler räntehöjningar till hösten i syfte
att släcka en pågående inflationsbrasa.
Bolåntagare kommer se sin boendekalkyl
testas när elräkningar går mot rekordnivåer och bolåneräntor pressas upp.

D

et svenska räntelandskapet
ställer om till en ny verklighet som
kommer testa bolåntagare, bostadsmarknad och svensk ekonomi. Efter nästan
ett decennium av extremt låga räntor, som
många bolåntagare utgått ifrån skulle vara för
evigt, går Riksbanken nu i kraftig marsch mot
nya nivåer.
I september höjde Riksbanken styrräntan
med en hel procentenhet, vilket motsvarar
fyra gånger så mycket som vi historiskt vant
oss vid att en räntehöjning motsvarar (0,25
procentenheter).
Anledningen bakom den kraftiga omläggningen är inflationen. Den har ännu inte toppat och rör sig i bestämd takt upp till nivåer
som vi inte sett sen början på 90-talet. Bolåneräntorna har följt med i utvecklingen. En
genomsnittlig bolåneränta ligger idag runt 2,7
procent vilket kan jämföras med inledningen
av året då samma ränta låg runt 1,5 procent –
en ökning med närmare 80 procent.
Enkelt utryckt har alltså räntekostnaden
för att dra runt ett bolån nästan fördubblats
på bara 9 månader. I kombination med höga
elpriser och kraftigt stigande matpriser har
hushållen dragit i handbromsen vilket syns
tydligt i såväl konsumtion, framtidstro och
boprisutveckling.

– både företagets och din privata
Välkommen att kontakta oss för att
boka ditt möte på SEB Kungsportsavenyn 20.
Telefonbanken privat 0771-365 365
Telefonbanken företag 0771-625 353

år. Det är en helomvändning i jämförelse med
prognosen i början på året som då förutsåg
nollränta till mitten av 2024.
Vad innebär det här skiftet för bolåneräntorna och i förlängningen boendeekonomin?
Grovt räknat har vi alltså mellan 0,75 och 1,0
procentenhet i ytterligare höjningar från Riksbanken under de närmaste 6 månaderna. En
rimlig utgångspunkt bör därför vara att den
rörliga 3-månadersräntan stiger i motsvarande
utsträckning.

Förmodligen något mindre, men en viktig
utgångspunkt för att ha lite luft i prognosen.
Därtill har de bunda bolåneräntorna, som
var de första att stiga för nästan ett år sedan,
börjat dämpas något. Dessa styrs i större utsträckning av de långsiktiga förutsättningarna
och utvecklingen av marknadsräntorna vilket
innebär att den stora uppgången till största
del är bakom oss.
Det innebär att vi under den närmaste
halvåret kan förvänta oss att den rörliga tre-

Hushåll och bolåntagare står utan tvekan
inför en tuff vinter när räntekostnader, matkasse och elräkning tar en allt större del av
den månatliga budgeten.
Då är det viktigt att stå stadigt och bygga
upp såväl trygghet som förutsägbarhet i
privatekonomin. Som alltid bör det först och
främst vara de egna ekonomiska förutsättningarna och riskpreferenser som ska vägleda
vid räntebeslutet.
I dagsläget är det fördel för den rörliga
tremånadersräntan. Även om Riksbankens
räntepolitik i första hand kommer slå igenom
på den under hösten så behöver bolåntagare
betala en tydlig premie för att i dagsläget gå
från rörligt till bundet.
Det innebär dock inte att tåget för att
binda har lämnat stationen. Skillnaden är att
argumentet i första hand handlar om trygghet
och förutsägbarhet som en bunden bolåneränta medför snarare än pris. I tider av hög
ekonomisk osäkerhet, som vi just nu upplever, är det inte ett argument att underskatta.
EKONOMISKT

Inför hösten och vintern ligger ytterligare
räntehöjningar i korten för Riksbanken.
Enligt deras prognos kan styrräntan mycket
väl hamna runt 2,5 procent i början på nästan
26

månadersräntan och bundna löptider rör sig
allt närmare varandra.
Vid en första anblick kan ränteutvecklingen
uppfattas ganska dyster men det är fortfarande en bra bit kvar till bankernas kalkylränta
på 6–7 procent och ännu längre till 90-talets
bolåneräntor på 14–16 procent. Även om det
alltid är svårt att göra prognoser om framtiden så talar ändå det mesta för att bolåneräntor runt 3–4 procent i snitt för den rörliga
och 4–5 procent för bundna löptider kommer
tillhöra det nya normala. I praktiken innebär
det att hushållens räntekostnader kan bli upp
till tre gånger högre än under inledningen på
året.

med Antonio Latoracca
– Privatmarknadschef
SEB Avenyn
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Vi fixar
RUT & ROTavdraget!
PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.
Kontakta Hans Westberg på 031-84 24 52
eller kom som du är!

Club Singelton
4 Välkommen att spela bridge med Club
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
såväl rutinerade som mindre vana. Torsdagar kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25,
Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men
ring vår tävlingsledare Janne så kanske han
kan hänvisa till ledig spelare.
Tel. 0706 756 632
Frivilligcentralen Knuten
Råstensgatan 4
4 Varmt Välkommen till en medmänsklig
mötesplats för alla, som skapas gemensamt.
Vi har öppet hus tisdag-torsdag kl 13-16,
Gratisbutik lördagar 10-12 och många olika
intressegrupper. Mer info på svenskakyrkan.
se/orgryte/Frivilligcentralen.

Tel 0737-73 88 83 eller 0736-20 87 38

Trätorget 2
4 Möte torsdag kl. 11.00 den 27/10, 24/11,
Julfest 8/12 Trivselträffar, underhållning mm.
Varje Fredag dans på Björkekärrshus kl.
14.15-16.30 från 9 september.

Svea Olausson: 0767-12 70 01

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor.

Info Erik Jones 0704-78 50 36
Redbergspojkarna

Höststäda
trädgården!
VI GÖR FINT I TRÄDGÅRDEN • BESKÄR TRÄD OCH BUSKAR
PLOCKAR IN UTEMÖBLER • HANTVERKSUPPDRAG

4 Redbergspojkarna på Uddevallagatan 14
har öppet helgfria torsdagar kl. 10-13 (fika
Tel. 031-845 699
10.30).

SPF Seniorerna Örgryte

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

4 På våra månadsmöten träffas vi i Redbergskyrkan kl. 11 till ca 13. Anmälan krävs.
4 Den 9 november Kenth Åkerman, inspiratör
och författare delar med sig om Sju tankar om
att må som bäst.
4 Torsdagen den 15 december Julfest med
kören Stämbanden.
4 Utöver månadsmöten träffas vi för studiebesök, luncher och andra arrangemang. På vår
hemsida www.spfseniorerna.se/orgryte finner
du hela höstprogrammet. Kontakta gärna Barbro Netz, b.netz@telia.com eller ring 070 660
69 77, om du har frågor och/eller synpunkter.

Trött på vänta för attINOM
få en tandläkartid?
AKUTTANDVÅRD
24 TIMMAR

AKUTTANDVÅRD INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
Språkcafé
4 Välkommen att träna Ju Jutsu, Fighting och
Självförsvar hos oss på Dokan Dojo. Vi tränar
4 Varje onsdag kl 14.00–15.30 träffas vi och
på Kvibergs Idrottscenter måndag/onsdagar
tränar svenska över en kopp kaffe eller te
Vi bjuder dig
kl 18 och söndagar kl. 11. Du kan kontakta
och en enkel kaka på Kulturhuset KåkenTandblekning
25 – 29 år som inte
oss på e-post: dokan.dojo87@gmail.com
i bottenvåningen. Detta
är ett samarbete
Vi bjuder
dig
varit hos tandläkare
– nu endast
eller mobil 0708-767 948
mellan Kulturhuset och Röda Korset. Vi följer
Tandblekning
på
två år på en gratis
25
–
29
år
som
inte
1.995
kronor!
terminen och håller på från första onsdagen
i
undersökning!
Läxhjälp
hos tandläkare
– nu endast
september till varit
sista onsdagen
i maj, med kort
uppehåll under
ochår
nyår.
anmälan
påjultvå
påIngen
en gratis
4 Varje måndag kl 17.00–18.30
kan du som
1.995
kronor!
behövs, Information
Madelaine Bjärsborn
behöver hjälp med språket få läxhjälp på Kulundersökning!
Kinde.
Tel 0705 534 298
turhuset Kåken. Vi vänder oss till vuxna och
elever i övre tonåren. Detta är ett samarbete
Örgryte-Härlandas Träffpunkter
mellan Kulturhuset och Röda Korset. Vi följer
terminen och håller på från första måndagen i
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
september till sista måndagen i maj, med kort
– i gemenskap
med andra!
uppehåll under jul och nyår. Ingen anmälan
4 Kaggeleds
träffpunkt
ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
behövs, Information Madelaine Bjärsborn
Kaggeledsgatan 36
031-365 68 14
träffpunkt 031-255037
Kinde.
Tel
0705 534 298 4 Lundens
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 Telefon:
www.primartandvarden.se
Danska vägen 61 A
031-365 64 27
PRO Björkekärr
4 Björkekärrs
ÖPPETTIDER
Mån – tor: 7:30 –19 Fre:
8 –16 träffpunkt
Lör: 10 – 15
Rosendalsgatan 10
031-365 55 25

Akuttandvård – boka online eller ring!

Akuttandvård – boka online eller ring!

www.primartandvarden.se

Salong Nicole

Sofiagatan 6

ERBJUDANDE

Hon
& Han

Tel. 073-735 00 93

MÖT HÖSTEN MED
EN NY SKÖN FRISYR!

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

Mån-Fre 10:15-18:00 | Lördagar 10:15-14:00 | Sönd & Helger stängt
TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I SNART 30 ÅR!
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399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher

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

Örgryte&HärlandaPosten
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VÄLKOMNA IN

OCH LÅT ER VÄL SMAKA!

Sveriges bästa pizzeria – tre år i rad!

Munkebäck

031-81 12 25
Munkebäcks Allé 52, Göteborg • sannegarden.com
Mån-Fre 10-22

Lör-Sön 11-22

Helgdagar 11-22

