du kan sitta på ett guldläge. Många är beredda att betala mycket för rätt bostad.
vad drömmer du om?
vad
Endrömmer
etta med balkong
du om? iEn
stan
etta
eller
med
enbalkong
täppa påi stan
landet?
ellerMer
en täppa
svängrum
på landet?
eller Mer svängrum eller
Det kan vara din. Funderar du på att sälja bjuder vi på en kostnadsfri värdering.
mindre tomrum? Hur mindre
drömmen
tomrum?
ser ut, Hur
styrs drömmen
nästan alltid
ser av
ut,vilket
styrs nästan
läge i livet
alltid
duavbeﬁnner
vilket läge
dig ii.livet du beﬁnner dig i.
Välkommen till vår bobutik på Redbergsplatsen!
Hur den ska gå i uppfyllelse,
Hur denkan
skavigåtai reda
uppfyllelse,
på om du
kankommer
vi ta reda
in till
på om
oss.du
Välkommen
kommer intill
tillvår
oss. Välkommen till vår
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!

BOSTADSRÄTTER TEL 031 21 49 00. VILLA TEL 031 40 45 40 WWW.SVENSKFAST.SE
BOSTADSRÄTTER TEL 031
BOSTADSRÄTTER
21 49 00. VILLATEL
TEL031
0312140494500.
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WWW.SVENSKFAST.SE
TEL 031 40 45 40 WWW.SVE
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Ögonblicket dina reaktioner blir lika
skarpa som din syn.
ZEISS DriveSafe Lenses för
säker och pålitlig bilkörning.

Barn | Vuxen | akut | Implantat | estetIk

Ett allroundglas optimerat för vardagsbruk
och för säkrare bilkörning.
■

Bättre seende vid dåliga ljusförhållanden tack
vare den nya teknologin i ZEISS DriveSafe Lenses.

■

Minskad bländning på natten från mötande bilar
eller gatubelysning.

■

Korrekt seende av vägen och enklare
fokusering när ögonen växlar mellan vägen
och instrumentpanelen eller backspegeln och
sidospeglarna.

Din tanDläkare i GöteborG

TANDBLEKNING
– ENDAST 1 995:-

30% rABATT

www.zeiss.se/vision

vID förSTA
uNDErSöKNINGEN!

AKuTTAndvård – boKA onLine eLLer ring!

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

Kaggeledstorget 1 • Tel. 031-25 50 37
Mån-Tor kl. 7.30-19 | Fre kl. 7.30-16 | Lör kl. 10-15
Öppet mellandagarna kl. 8-16

www.primartandvarden.se

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

världens bästa julklapp!
TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

3799KR

1999KR

ORD. PRIS 5988 KR

ORD. PRIS 2988 KR

12 MÅNADER

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

12 MÅNADER

Kvalitet, service
och omtanke

Välkommen att boka en tid!
031 – 21 23 46
031 – 25 77 19
www.tandvardsgruppen.org

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25 december 2017
om du inte redan aktiverat kortet. Erbjudandet gäller t.o.m 24/12 2017.

Gäller ej Nordic Wellness Kinna, Exclusive & Hönö

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Glayol
Salong

KLIPPNING

Herr, pensionär, barn: 150:Dam: 200:-

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
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Trätorget • Lejonet & Björnen på
Danska vägen • ICA Supermarket
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Om Skoljoggen. Antal deltagande elever: 478. Antal kilometer: 3 023. Snitt: 6,3 km/elev på en timma. Insamlade kronor: cirka 10 000 kronor.
Sponsorer: Ica Kvantum, Portens Bageri, Mekonomen Torpa, AirHop Trampolinpark.

Skoljoggen blev en succé
I förra numret skrev vi om Kålltorpsskolans idrottsförening som tog ett nytt grepp
om den årliga skoljoggen. Istället för på
tid skulle eleverna springa för att samla
in pengar till barn på flykt. Nu har joggen
genomförts.
– Det blev en väldigt lyckad dag, säger
Johan Olovsson Enlöf, idrottslärare på Kålltorpsskolan.
Det senaste åren har intresset varit svalt för
Kålltorpsskolans årliga skoljogg. Därför bestämde
sig skolans idrottsförening att ändra på upplägget
och att istället springa för en god sak. Att samla in
pengar till barn på flykt.

– Vi hade ett väldigt högt deltagande. Högre än
vad vi egentligen hade hoppats på, berättar Johan
Olovsson, idrottslärare på Kålltorpsskolan.
Totalt deltog 478 elever och tillsammans sprang
de över 300 mil, vilket med hjälp av lokala sponsorer i stadsdelen gav omkring 10 000 kronor till
barn som är på flykt från Syrien.
– Eleverna gjorde verkligen sitt yttersta och det
har vi inte sett på tidigare skoljoggar. Det var nog
i takt med att det fanns ett syfte med dagen. Att
vi samlade in pengar och att det verkligen blev en
långloppskänsla kring joggen. Det var sponsorer,
frukt, funktionärer, partytält, musik, banderoller
och nummerlappar, säger Johan Olovsson och
tillägger:

Örgryte&HärlandaPosten

– Utan våra sponsorer och det extra arbete som
eleverna i föreningens styrelse lagt ner hade det
inte gått att genomföra. Det var verkligen lyckat.
Den lyckade dagen uppe i Skatås var också början på något.
Förhoppningen är att fler sponsorer och fler
skolor ska ansluta för att göra det till en heldag
uppe i det natursköna motionsområdet.
– Det är vad vi hoppas på. Nästa år hoppas vi
kunna utveckla skoljoggen ännu mer och göra
det till en heldag uppe i Skatås och med ett ännu
större hälsofrämjande fokus. Det har krävts otroligt hårt arbete för att genomföra detta och därför
är det särskilt roligt att det blev så lyckat.
Olof Lidh
NR 11 • november 2017

R- en!
E
K
ok
RIE lskr
sta i O
r
stö nns
r
Vå ng fi
lni
e
vd

a

www.everestgbg.se

VÄLKOMMEN TILL EN
Ny SpÄNNaNdE
NEpaLESISK rESTauraNg
på KObbarNaS VÄg!
Öppningserbjudande:

Lunch

75:-

(ord. pris 90:-)
Inkl. salladsbuffé, nybakat bröd, soppa och kaffe.

KväLLserbjudande:

Kyckling Everest Masala
Ät 2 st betala för 1: 180:Vi har fullständiga rättigheter
Dam 800:-

Dam 700:-

Erbjudandena gäller t.o.m. 16/12 2017

Varmfodrad

Varmfodrad

Kobbarnas väg 1C, Göteborg • Tel. 031-25 25 95
Lunchöppet, vardagar 11-14 • Kvällsöppet, vardagar 17-22
Lördagar 14-22 • Söndagar 14-21

- OLSKROKEN SEDAN 1897 -

FUNKISVILLA I SKÅR MED UNIKT LÄGE

VÄLSKÖTT VILLA PÅ LUGN GATA I SKÅR

FÖRTROLIGHE TEN 11 ÖRGRY TE SK ÅR 12 ROK 223 + 61 K VM
TOMT 700 K VM PRIS 14.900.000 KR /BUD

DR AKENBERGSGATAN 26 ÖRGRY TE SK ÅR 9 ROK 257 + 104 K VM
TOMT 401 K VM PRIS 10.900.000 KR /BUD

Med högt läge på Förtroligheten ligger denna fint underhållna och insynsskyddade
villa på totalt 284 kvm från 1938. Här finns härliga sociala ytor med öppen planlösning
och insynsskyddade uteplatser med vacker utsikt över villaområdet i Skår. Huset ligger
mycket fritt och är inrett i tre våningsplan med hela 8 sovrum.
Välkomna, Magnus Helin 0739-82 80 39

På lugna Drakenbergsgatan ligger denna rymliga villa med inredd vind på totalt 361 kvm
över fyra våningsplan. Huset håller bra standard och har flera äldre detaljer bevarade.
Entréplanet bjuder på fina sällskapsytor och utgång till stor altan med morgonsol. Källare
med dubbelgarage och bra förvaringsytor. Fiberansluten och friköpt fjärrvärme nivå 3.
Välkomna, Magnus Helin 0739-82 80 39

KUNGSPORTSAVENYEN 18 GÖTEBORG 031-18 22 00 INFO@GOTEBORG.SE WWW.SK EPPSH O L M EN . SE
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Kulturhuset Kåken firar 10-årsjubileum:
– Har dom haft konstutsällningar?
– Ja, dom har haft GALLER i!
– Dom fick inte bygga ut, ty då rymdes
det för mycket!
– På Härlandavallen intill kan man få
straff!
HHH
Apropå EU-mötet: Varför lägger dom
mötet på Eriksberg? Jo, då kan deltagarna
gå ner i varv!
HHH
VM-kval: Efter 0–1 och 0–0 mot Sverige
blev Italienarna alldeles mållösa!
Ja. Och enda målet helgar medlen…
HHH
Flyttning av träden i Göteborg.: Om träden tas bort kan man inte gå allén!
– Blir det dyrt att flytta träden?
– Det kommer an på ROT-avdragen!
HHH
Jag tyckte det blev kallt så jag ställde mej i
ett hörn ty där var det 90 grader.
HHH
Var det svåra beslut att placera Dina
pengar på Malta?
– Nej, dom VA LETTA!
– Om jag sätter min förmögenhet där
då har MIN SKATT MINSKAT !
HHH
Nu när fotbollsäsongen snart är över går
Centern back.
HHH
– Ormskelettet vid Hagastationen blir en
stor skulptur!
– Ja, ENORM!
HHH
Nyss var det nyval på Island – där kan
man rösta på Allting!
HHH
– Martin Luthers brev var 500 år gamla!
– Dom gick väl med Postnord!
HHH
– Jag skall gå DOM-kyrkan på DOMsöndagen.
HHH
Nu har vi valt en kvinnlig Biskop, en
Rappman!

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

NYÖPPNAT. Bijay Pradhan hälsar dig välkommen till den nya nepalesiska restaurangen, Everest, på Kobbarna väg.

Nepalesiskt på menyn
här på Kobbarnas väg
Det finns hundratals, möjligen tusentals,
restauranger i vår stad. Bara fyra är nepalesiska och en av dem ligger i Olskroken.
Everest Restaurang och Bar på Kobbarnas väg.

Namnet kommer så klart från vår planets högsta berg, Mount Everest, som ligger på gränsen
mellan Nepal och Kina. I tre månader har restaurangen på Kobbarnas väg 1 haft öppet.
– Vi finns i ett bra område och nu vill vi att
folk ska upptäcka oss också, säger ägaren Bijay
Pradhan och fortsätter:
– Det låg en nepalesisk restaurang här tidigare också, men nu är det ny ägare och nya
rätter. Jag tror kanske att folk har missat det.
Han är själv från Nepal och kom till Sverige
för 25 år sedan. Han har en gedigen bakgrund
inom mat- och restaurangbranschen.
– Jag har tidigare jobbat på många olika res-

tauranger i stan och har kockutbildning från
Burgården, berättar Bijay Pradhan.
Det var innan han startade sin första nepalesiska restaurang i Örebro för tio år sedan. Men
nu är han tillbaka i Göteborg med sitt framgångsrika nepalesiska koncept från Närke.
Den nepalesiska maten är en blandning av
indisk, kinesisk och tibetansk mat.

– Men vi har så klart vår egen mat också.
Kryddan är nästan samma som indisk mat,
men det är ju tillagat på nepalesiskt vis. Det
finns ju många indiska restauranger runtom i
stan och visst är detta liknande indiskt men
det är ändå en skillnad. Det är svårt att förklara, man får komma hit och testa själv helt
enkelt.
En del rätter på menyn känner man igen,
andra är nog helt nya för många med spännande smakkombinationer och klassiska nepalesiska rätter.

Foto: Olof Lidh

På Everest finns det såväl lunch som a la
carte. På lunchen ingår salladsbuffé, nybakat
bröd, soppa samt kaffe och kaka. På menyn
finns även kolgrillade rätter som är väl värda
att smaka, och som serveras på en varm järnplatta. Lite annorlunda, men mycket gott, förklarar Bijay.
För de som gillar vegetariska och vegansk
alternativ finns också ett stort utbud. Till exempel den vegetariska grytan Kwati som är en
traditionell nepalesisk rätt.
Nu har man även alkoholtillstånd, vilket
man inte hade när man slog upp portarna för
tre månader sen.
– Men vi har ingen nepalesisk öl än, men
det är på gång, försäkrar Bijay Pradhan.
Så vill du testa nya smaker är det bara att
bestiga Everest på Kobbarnas väg.
Olof Lidh

Från

r
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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PRESENTER • DESIGN • INREDNING • KLÄDER

10%
RABATT
PÅ ALLA
JULSAKER!

Erbj. gäller t.o.m. 2/12 2017

PROGRESSIVA GLAS

1000:RABATT

Bra progressiva glasögon ska ge ett brett seende i glasets övre del
(avståndsdelen) samt ha en mjuk, progressiv och naturlig övergång
till en bred, klar närdel (läsdelen). Just nu lämnar vi 1000:- i rabatt
på våra bästa progressiva glas
vid köp av kompletta glasögon.

Kom in så
berättar vi mer!

Lagerrensning inför 2018 års nyheter:

MÄRKESBÅGAR
FAST PRIS 500:-

NORRA GUBBEROG. 6 • TEL. 031-19 60 80
TIS-FRE 11-18 | LÖR 10-15 | SÖN & MÅN STÄNGT
INFO@HUSETELLI.SE • WWW.HUSETELLI.SE

(Gäller ett stort antal utvalda märkesbågar och oavsett tidigare pris.)

RAYBAN I CERRUTI 1881 I HENRI LLOYD I VERSACE I PILGRIM
EMPORIO ARMANI I NEW BALANCE I HUMPHREY’S I TITANFLEX
MORRIZ OF SWEDEN I BOOMERANG I RADLEY I SUPERDRY
LYLE & SCOTT I BRENDEL I PRADA I GIORGIO ARMANI
FREIGEIST I MICHAEL KORS I SKAGA I CAT

VÄLKOMMEN TILL VÅR TRATTORIA!
Här kan du avnjuta god italiensk mat i nyrenoverade
lokaler med ett fantastiskt läge i centrala Göteborg.
Vi har arbetat med att fånga in den familjära känslan i vår
lilla restaurang. Hos oss möts du av vår erfarna serveringspersonal
på det personliga sätt som vårt hotell gjort sig känt för.

Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2017-12-31. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

VÄRDECHECK synundersökning

395:-

Synundersökningen avser glasögon och utförs av legitimerad
optiker. Inget köptvång. Intyg, recept remiss etc. debiteras.
Gäller t.o.m. 2017-12-31

Boka din synundersökning enkelt på:

www.optikkallaren.se

Boka en tid
redan idag!

BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset), Tel: 031-23 98 88
MAJORNA Stigbergsliden 22, Tel: 031-780 60 18
OLSKROKEN Redbergsvägen 17, Tel: 031-19 84 70
KYRKBYTORGET Eketrägatan 11 Tel: 031-23 86 30

KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3, Tel: 031-795 22 30

Sten Sturegatan 25, Göteborg | Tel. 031-81 08 45
Tisdag till lördag 17.00 till sent
och vid alla större evenemang extra öppettider

www.hotelonyxen.se
NR 11 • november 2017

KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80
MÖLNLYCKE Allén 4, Tel: 031-50 88 95
LERUM Brobacken 3, Tel: 0302-138 83

Örgryte&HärlandaPosten
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PÅ MACKLIERS
MARK?
Förtjänsten av en
egendom i
Kallebäck –
inte närmare
noterat
vilken – gick
som extra
löneförmån
till den
göteborgske
justitiepresidenten
Johan Macklier. Det vita
lilla brunnshuset fanns
inte då, men
vattenkällan
var i skrift
beskriven
av Laurentius Böker,
som avled i
samma epidemi som
kamraten
Macklier
våren 1696.
Foto: Sören



Skarback

Bernt Norfeldt & Johan Macklier

Vid Örgryte Gamla kyrkas bakvägg är biskop Johan Carlberg begravd sedan långt
mer än trehundra år.
Han ägde de närbelägna gårdarna
Underås och Överås, som han fått i gåva
redan som kyrkoherde av den unge kung
Karl XI år 1685.
Men först behövde man i Stockholm
veta att inte Göteborgs stad gjorde anspråk på gårdarna.

G

öteborgs skotskt ättade justitiepresident Johan Macklier intygade
att dessa två gårdar i Örgryte socken
låg utom stadens vallar och mycket väl kunde
ges till hans ”Högtärade Gode vän” Carlberg.
(Titeln president kom i Göteborg med tiden
att ändras till borgmästare).
Riksarkivet förvarar brevet där Macklier
den 28 januari 1685 på Carlbergs begäran
intygade att de ”begge gårdarne Öfverås och
Underås” liksom det övriga Örgryte ingick i
Sävedals härad. Staden ”Gottenburg” ämnade
inte göra anspråk på dem. Här kan nämnas
att kungen redan tidigare hade donerat en
rejäl örgrytegård till en privatperson, nämligen Lundens gård till gamle fältskären Johan
Lyders, som kungen särskilt vid slaget i Lund
(1676) i kriget mot danskarna beundrat för
hans plikttrogna insatser.
Till Johan Lyders minne finns gatunamnet
Mäster Johansgatan intill Danska Vägen (nära
Sankt Pauli kyrka). Även den nämnde Johan
Macklier är ihågkommen med ett gatunamn
– Mackliersgatan (i övre Johanneberg).
Johan Macklier höll inom familjen skotska
traditioner vid liv. Men som affärsman, rent
av finansman, hade han i Göteborg försvenskat sitt namn, som ursprungligen varit John
McLear. Titeln justitiepresident, som han bar
1676-96, innebar att han var högste chef över
stadens rättsväsen med rådhusrätten etc.
Han var i princip även polischef, om vi
dristar oss till att som polisföregångare räkna
de ordningshållande stadssoldater, som i själva
verket mest var grannsocknarnas bonddrängar
och var inkallade för vakttjänst på gator och
torg för en månad i sänder, efter tysk förebild.
Den ende nämnvärt Macklier-forskande
person jag stiftat bekantskap med var civilin6

genjören Bernt Norfeldt. Han var Sällskapet
Örgryte Odalmäns hövding i uppemot tio års
tid, från 1986.
Vad vi känner till så hade Macklier inga avsevärda intressen i Örgryte utan förekommer
i socknens historia inte mycket mer än i samband med det ovan nämnda brevet. Doktor
Fritz Stenström nämner dock mycket riktigt
i sitt bokverk ”Örgryte genom tiderna” att en
gård i Kallebäck, enligt 1678 års jordebok,
stod ”som löningshemman för presidenten,
herr Johan Macklier.” Som extra inkomst, till
allt vad han redan hade, fick han alltså årligen
en del av den gårdens avkastning.
Varför sökte odalhövding Norfeldt dokumentation om Macklier? Nja, Norfeldt hade
en mängd intressen och tog alltid mycket
aktivt del i det han sysslade med. Inte var ett
så begränsat ämne som Mackliers levnad vad
han förde på tal bland folk i allmänhet. Men
utöver mycket annat var Norfeldt husägare
och hyresvärd för halva Mackliersgatan! (I
och för sig bara en liten återvändsgata, men i
attraktivt läge.)
I en fyrarummare på Mackliersgatan 4
bodde jag från november 1970, från mellersta
tonåren och förstås med mina föräldrar, tills
jag som 19-åring ryckte in i militärtjänst.
Mitt första möte med Bernt Norfeldt var
när jag satt vid läxbordet och han helt enkelt
kom in i mitt rum för att mäta temperatur
vid fönster, i garderob och vid sovplats. Det
gällde någon rationalisering av sjuvåningshusets uppvärmning.
Eftersom jag från barndomen hade en
samling av drygt fyratusen olika läskedrycksetiketter, och i princip komplett från Vattenfabriken Ägir som Bernt Norfeldt var VD
för, visade jag snabbt honom samlingen. Även
Ägirs äldsta etiketter, som den mytologiske
havsjätten Ägir med sitt vapen, treudden, är
avbildad på. (Nordiske Ägir var en motsvarighet till romarnas havsgud Neptun och grekernas Poseidon, även om Ägir inte räknades
riktigt till gudarna utan till kategorin jättar.)
Dryckesfabriken låg vid Ebbe Lieberathsgatan
29, låt säga tre stenkast söder om Örgrytehemmet.
Trots åldersskillnad kom Norfeldt och jag

ofta att byta några ord, och gärna med historisk anknytning, när vi emellanåt till vardags
sågs på Mackliersgatan. Jag gick på Burgårdens Gymnasium, beläget på mark som den
nämnde biskop Carlberg hade bebott vid
Mölndalsån. Och Burgården hade sitt namn
efter en holländsk bonde, som i stadens första
årtionden varit bland annat mejerist. Noterad
i de två namnversionerna Johan van Buren
och Jan de Buur var denne skicklige bondes
släkt förstås från den fina gamla staden Buren
i provinsen Utrecht.
Faktiskt, när jag höll på med något
skolarbete om de göteborgska holländarna,
skottarna och tyskarna, så höll Bernt Norfeldt
ivrigt på att kolla upp diverse kontakter mellan Macklier och vissa holländare. Och han
tog mig med på en spontan liten biltur till en
vetare i ämnet!
På Esbjörns Väg i Skår, belägen lagom nära
det mäktiga naturområdet och kanten av Delsjö golfbana, bodde Nederländernas konsul
Eldering på nummer 9. Vi köpte väl med oss
lite bryggmalet från Swalanders Kaffehandel
på Esbjörns Väg 12 och fick en pratstund
med konsuln om den holländske 1600-talsamiralen Maarten Thijssen. Denne hade svarat
för avgörande insatser för Sverige och särskilt
Göteborg i försvaret mot danska flottan.
(Som adlad och försvenskad kom Thijssen att
heta Mårten Anckarhjelm och fick i förläning
lönsamma markegendomar, främst i Tuve
socken på Hisingen.)

från Sävenäs skog (alltså innan kyrkan var tillbyggd med tornet). Repen till klockorna var
skänkta från det repslageri inom Vallgraven,
som Hans och Johan Macklier ägde.
Att donera till kyrkor var hedrande. Den
nämnde amiral Thijssen lät i skärgården
bygga Styrsö kyrka. Han dog innan kyrkklockan var gjuten, men hans änka Elsa Beata
Macklier såg till att den göts av göteborgaren
Peter Böök 1712. Styrsö gamla träkyrkan
finns inte mer, men i den nutida kyrkan av
sten hänger den gamla klockan, där änkans
namn Macklier i inskriptionen dock stavas
Makler. I övrigt står där på latin ”Soli Deo
Gloria” (Åt Gud allena äran).
Släktnamnet stavas McClere i engelske
ambassadören Bulstrode Whitelocks berömda
dagbok från hans göteborgsvistelse 1653.
Whitelock hade då överläggningar med Johan
Macklier (artigt men kyligt), med amiral
Thijssen (häftig ordväxling), superintendent
Brunnius (mer inställsamt), guvernör Ribbing
(ganska neutralt) och med byggningspresidenten som hette – Norfelt.

När dessa något spretiga fakta ges större
textutrymmen, som i bokform, vävs de in
sina sammanhang, så de bidrar till en levande
bild av Göteborg och dess för utvecklingen
viktigaste personer under 1600-talets andra
hälft. Då framträder också stadens kvinnor i
de väsentliga roller de spelade. Men på ytan
av de gamla dokumenten dominerar gubbar,
gubbar, gubbar.
Johan Macklier avled den 15 april 1696 i
Då det knappast är av allmänintresse, går
sviterna av en svår epidemi. Tidigare under
jag här inte in på diverse personers släktskap.
vintern avled i samma farsot biskop Wallerius
Men i Tyska kyrkans böcker är noterat, den
(begravd vid Örgryte Gamla kyrka) och efter25 maj 1681, att en tonårig polsk jude vid
träddes på biskopssätet av Johan Carlberg.
namn Moses hade hamnat via Marstrand
I samma veva dog den lärde Laurentius Böi Göteborg. Pastor Hermann döpte om
ynglingen till Paulus. Och när han propagan- ker, känd för att i skrift ha skildrat Kallebäcks
källa. (Dess vita lilla brunnshus kom att ritas
distiskt gavs ett kristet dop, noterades Johan
av biskopens sonson, stadsarkitekten Carl
Carlberg, Johan Macklier, stadsläkare Erasmus Sack, handelspresident Gabriel Spalding, Wilhelm Carlberg, 1787.)
Bernt Norfeldt har jag dock i personligt
kommendant Gustaf Macklier, officer David
minne. Och min barndoms etikettsamling
Macklier och två av Rutger von Aschebergs
från bland annat hans
döttrar som faddrar.
vattenfabrik Ägir är jag
Spalding ägde en kort tid HISTORISKT
glad att ibland visa upp på
Sävenäs gård i Örgryte och med Sören Skarback
samlarmässor och liknande,
donerade till Örgryte kyrka – författare med
Göteborg i fokus
lite varstans i landet.
en rejäl klockstapel av virke
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Göran Carlberg och Hanna Johansson,
två av över 300 leg. optiker inom Synologen

Trätorget • 031-25 22 02 • www.smakia.se
(Vid Härlanda tjärn, nära Östra sjukhuset)

Hälsoundersök dina ögon

NYTT PÅ MENYN
– HUSMANSKOST!
LUNCH kl. 11.00-14.30

Undersökningen innefattar mätning av synskärpa, ögontryck,
näthinnefoto och synfältskontroll.
Samtliga resultat bedöms av EyeDiagnostics ögonläkare.
Förändringar i gula fläcken, näthinneskador av diabetes,
grön eller grå starr kan behandlas om de upptäcks i tid.
Har du någon av dessa sjukdomar i familjen är
undersökningen särskilt viktig.
Dina ögon skall hålla länge. Boka tid nu!

inkl. sallad, bröd & måltidsdryck

89:-

Barn upp till 8 år
endast 59 :-

Du hittar vår lunchmeny på www.smakia.se

JULSPECIAL!

Under veckorna 49–51
serverar vi jultallrik

031-25 42 45

Varm eller kall – ät här eller ta med

Välkommen
Danska Vägen 76, Tel 031 25 42 45
www.optikercarlberg.se

in!

I SAMARBETE MED JERKSTRANDS

världens bästa julklapp!
TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3799KR 1999KR 499KR
12 MÅNADER

6 MÅNADER

ORD. PRIS 5988 KR

ORD. PRIS 2999 KR

10-KORT

ORD. PRIS 999 KR

1999KR
12 MÅNADER

ORD. PRIS 2988 KR

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25 december 2017 om du inte redan aktiverat kortet. Erbjudandet gäller t.o.m 24/12 2017.
Gäller ej Nordic Wellness Kinna, Exclusive & Hönö
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VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ DANSKA VÄGEN!

BLACK
FRIDAY
Fre & Lör 24-25/11
25% på allt i butiken!
Varmt välkomna!

webbshop: www.lars-johanna.se
Danska vägen 89 • Göteborg • Tel. 031-120 744
Öppettider: Mån-Fre 11-18 | Lör 11-15
FÖLJ

| GILLA

Vi kör ut...

Stans
läckraste
Julmat!

EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!

med fri leverans

Färgning av ögonbryn NU 50:- ord pris 100:Färgning
av ögonfransar
NU 50:- ord pris 100:Noppning av ögonbryn NU 50:- ord pris 100:-

(vid minst 15 st.)

Julbuffé eller Jultallrik 160:Rökt lax · Skaldjurspaté · Hjortronsås · Ägghalva med räkor
Inlagd sill · Senapssill · Potatis · Rökt julkalkon med katrinplommon
Senapsgriljerad julskinka med grov julsenap · Rökt julkorv · Köttbullar
Julleverpastej med inlagd gurka · Kanelpastrami med inlagda päron
Rödbetssallad · Cocktailtomat · Babybellost, kex, druvor & oliver
Vörtbröd · Smör

MÅNADENS ERBJUDANDE!

Stor Julbuffé 200:-

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!

Jansons Frestelse

Kort hår
110:- Ord. pris 220:Mellanlångt hår 125:- Ord. pris 250:Långt hår
140:- Ord. pris 280:-

Samma innehåll som ovan, smakfullt garnerat & upplagt på serveringsfat.
Dessutom ingår även: Rökt oxinnanlår med pepparrotscreme
Potatissallad · Skagenröra med kräftstjärtar · Krämig Brieost

Liten (4-5 port.) 100:- • Stor (12-15 port.) 300:-

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 11 december 2017

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

Öppet
alla
dagar
8

Redbergsgården
Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

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

Danska vägen 79 • Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
031-84 62 97
0736-14 61 53
Örgryte&HärlandaPosten
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VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ DANSKA VÄGEN!

PRIME SOFFA

9.990:-

(965:-/mån*) (ord.pris 13.990:-)

SVENSKAHEM.SE

MOOD SATSBORD

995:-

(ord.pris 1.495:-)

LEVERANS INNAN JUL
Köp dina möbler idag så levererar vi innan jul!
Dessutom till riktigt fina kampanjpriser.
3.000:- RABATT

VOX 3-sits med öppet avslut i tyg Lounge 14.990:(1.420:-/mån*) (ord.pris 17.990:-). Välj på högereller vänsterställd divan.

EKENÄS fåtölj inkl. fotpall i oljad ek och
fårskinn 16.990:- (1.601:-/mån*) (ord.pris 22.970:-).
Gäller färgerna Grey, Koks och Nougat.

STRESSLESS® METRO LIMITED fåtölj inkl. fotpall i läder
Batick svart 13.990:- (1.329:-/mån*) (ord.pris 18.930:-).

KÖP 6 STOLAR
BETALA FÖR 5

EMILIA matbord + 6 stolar 3.000:- RABATT Gäller stol
med träsits 5.865:- (590:-/mån*) (ord.pris 8.865:-)
tilläggsskiva 495:- (ord.pris 595:-).

DOT SERIE 25% RABATT förvaringsmöbler, matbord
och vitrinskåp i tre olika färgställningar.

BRATELLS

ADRESS

Danska vägen 96
416 59 Göteborg

ORUST pinnstol i färgerna vit, svart, lergrå, blyertsgrå
och duvblå. Säljs i förpackning om 2st. 4.950:- (507:-/
mån*) (ord.pris 5.940:-). FInns även i ek.

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

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

Gäller t o m 3/12 2017 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Vid ett kreditköp på 10 000 kr betalar du 966 kr/mån i 11 månader,
då blir totalt belopp att betala 10 626 kr. Uppläggningsavgift 295:- och aviavgift 30:- är inräknade i beloppet. Effektiv ränta 13,01 % (juni 2017) Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

Nu kommer vagnen som sprider glädje
Den 2:a december mellan 11.30
och 15.00 rullar Julklappsvagnen för tredje året i rad genom
Göteborg för att samla in
presentkort och julklappar
till utsatta barn och unga och
familjer i Göteborgsregionen.
Julklappsvagnen är Göteborgs varmaste och härligaste julevent och
den har har blivit en uppskattad
tradition som knyter samman staden, både geografiskt, historiskt
och i hjärtat och ger människor en
möjlighet att göra gott för utsatta
barnfamiljer och andra fattiga i sitt
närområde och oss alla en chans att
visa att vi bryr oss om varandra och
att ingen lämnas utanför.
Till hjälp för att möta all den
generositet som människor visar
har vagnen ett antal ambassadörer
med sig på spårvagnen från 1902
– bland andra Glenn Hysén, Annika Sjöö, Alexandra Zazzi, Kennet
Andersson, Noah från Idol, Níklas
Andersson från Frölunda Indians
och flera andra.
Julen handlar till stor del om gemenskap och att sprida glädje. När
Julklappsvagnen kommer till vår
del av staden har du chansen att
sprida extra mycket glädje till de
som behöver det som mest.
Vagnen stannar till vid Sankt
Sigfridsplan mellan 12.30 och
13.00. Där är Örgryteföreningen

på plats med glögg och pepparkakor samt Odinkören med julsånger.
Själva vagnen böra vara på plats vid
12.50–13.05.
I Härlanda – vid ICA Kvantum
Munkebäck – stannar vagnen den 2
december mellan 13.00 och 14.00
för den som vill skänka en klapp eller två. Här står Härlanda kyrkokör
för musiken. Vagnen ska vara på
plats 13.25–13.40.
Helst ser man att det skänks presentkort då dessa kommer bäst till
pass för de barn, unga och familjer
som får ta del av de skänkta klapparna.
– Det kan kännas självklart att gå
in i en affär och välja det man vill
ha. Eller att gå på stan, ta en fika
eller gå på bio med sitt barn. För
många utsatta familjer är detta inte
möjligt. Genom att skänka presentkort ger man barn och föräldrar
som lever i en socialt och ekonomiskt tuff tillvaro möjligheten att
själva kunna gå till affären och välja
det de behöver.
Vill man hellre skänka en fysisk
julklapp går det så klart bra, men de
ska då helst vara nya och oinslagna
så att det blir lättare för stadsmissionen att se så den hamnar hos rätt
familj.
– Har man begagnade grejer är vi
jättetacksamma för det, men det får
man i så fall lämna till våra second
handbutiker som också är öppna.

ÖHP

Din Garnbutik på OlskrOkstOrGet

nyinviGninG
& black Fridayerbjudande den 24/11!

Nu blir bakverkstan
till julverkstan!

röda mattan, bubbel, snittar och

30% på Ditt köp!
öppet kl. 16-23

Välkomna!

Nu bakar vi pepparkakor, lussekusar,
vörtbröd och annat som doftar jul!

erbjudandet gäller endast på ordinarie priser.

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)

sveriges största återförsäljare av

tis-fre kl 7-18, lör kl 9-14| tel 031-19 99 96

Bondegatan 7 • Tel 031-19 90 80 • www.knitandpurl.se
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Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
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@treatandteach
@treatandteach
Välkomna till Sävedalens Saluhall
treatandteach.se
När december faller in så förvandlas vår
saluhall i julens tecken med allt gott du
treatandteach.se
031-388
55servera på julbordet.
kan00
tänkas

ook.com/treatandteach
ook.com/treatandteach

God Jul med God Mat!
031-388
00
55
KONTAKTA OSS ELLER BOKA TID

KONTAKTA OSS ELLER BOKA
TID
@treatandteach
ook.com/treatandteach
NESS EXCLUSIVE
St. Eriksgatan 6
NESS
St. Eriksgatan
treatandteach.se
TSEN EXCLUSIVE
Ånäsvägen 6
6
TSEN
Ånäsvägen
6
031-388
00 55
BESÖK OSS

JUlSkiNkA

I år kommer vi
att upprepa
förra årets succé:
Vi gör vår
egen julskinka!

OSS BOKA TID
KONTAKTABESÖK
OSS ELLER
Fredagen denden
25:e november
har vi 20% rabatt har
på allavi
Fredagen
24:e november
20-25% rabatt på samtliga produkter

produkter, samt på ansiktsbehandlingar vid köp av presentkort.

NESS EXCLUSIVE Öppet 10:00-20:00

St. Eriksgatan 6

Välkomna till oss på Redbergsplatsen
Melinda och Pernilla

Varmt välkomna!

TSEN

Ånäsvägen 6

BESÖK
OSS
BESÖK
Melinda
ochOSS
Pernilla
REDBERGSPLATSEN

Viltkött

Ånäsvägen 6

Melinda
PernillaSt. Eriksgatan
Välkomna
till oss och
på Redbergsplatsen

NORDIC WELLNESS EXCLUSIVE

KONTAKTA
OSSpå
ELLER
BOKA TID
Välkomna
till oss
Redbergsplatsen
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Älg, Hjort & Rådjur
Säsongen har börjat hos
oss och vi kommer att ha
det fram till nyår

PreSeNtkorg
– beställ i god tid!

samt Telefon
på ansiktsbehandlingar 031-388
vid köp
00 55 av presentkort.
Göteborgsvägen 34 • Sävedalen • FRI PARKERING VID BUTIKEN
Hemsida
treatandteach.se
Mail: kotthall.savedalen@gmail.com • Tel 0708-66 14 19
samt
på
ansiktsbehandlingar
vid
köp
av
presentkort.
gen den 25:e november har vi 20% rabatt på alla
facebook.com/treatandteach

@treatandteach

Öppet, Tis-Tors 11-18 Fre 10-20 Lör 10-16 • www.kotthall.se
Besök oss på Instagram, Facebook & blog: Sävedalens Saluhall

gen den 25:e november har vi 20% rabatt på alla
Melinda och Pernilla

BER
ECEM RE!
D
I
Välkomna
TO oss
MN
Still
R NA N HILL
E
T
Y
O
VI B L COTT
– TIL

på Redbergsplatsen

samt på ansiktsbehandlingar vid köp av presentkort.
Junior - Vingino - Scotch Shrunk - Scotch R ’Belle Woman - Mos Mosh - Crossley - Rabens Saloner - Penn and Ink - Meltin’pot - Sixty Days - Five Units - Object - Maison Scotch - 9 in the morning - b&g - A.S.98 m.ﬂ.

gen den 25:e november har vi 20% rabatt på alla

BLACK
FRIDAY

24 november

ALL KIDS 50%
WOMAN 20-50%
PÅ UTVALDA VAROR

k
Besö
å
p
oss
am!
r
g
a
Inst

VARMT VÄLKOMNA TILL
DEN PERSONLIGA BUTIKEN I SÄVEDALEN!
ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST DEN 24 NOV 2017

Göteborgsvägen 89, Sävedalen • Mån–Fre 10–18 • Lör 10–14 • Tel. 031-26 80 01

Delicious

F

Faill
cea
G
book
oss på
Facebook!

M

Slash Dot
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Listlåt och Moskva-inspelning!
New York, Nashville, Melbourne,
Helsingfors och Moskva är metropoler
där sångtexter av Sören Skarback har
tonsatts och spelats in under sommaren
och hösten. Han skrev dem förstås på
engelska.
På topplistan Svenska Närradiolistan,
där låten ”Rebellerna” den 5 november
gick in – inte bara bland de tio utan direkt in på andra plats – sjunger kompisen
Benny dock på svenska en country-låt de
skrivit ihop.

N

ärradion är i medelstora städer
mycket populär med musik, underhållning och lokal debatt, medan
den i Göteborg väl domineras av kyrkor och
moskéer. Religiösa sändningar är till glädje
för tusentals trogna lyssnare, men i ”vanliga”
Sverige följer man den senaste musiken på
Svenska Närradiolistan, som internationellt
kallas The Swedish Independent Chart och är
en sorts alternativ Svensktoppen, men bredare
och mycket mer fri i sitt utbud.
”Rebellerna”, en text av Sören Skarback
och Benny Jannerbrink är titelspår på Bennys
färska CD, där Benny har komponerat alla
låtar utom en del covers på gamla godingar.
Skivans genuina country-sound beror på att
musikerna, enligt Bennys arrangemang, stod i
den amerikanska musikens huvudstad Nashville, Tennessee, även om Benny gjort sångpålägg och slutmixat i sin studio i Kungälv.
– Det rebelliska i topplistlåten är inte ett
dugg politiskt utan handlar om hur tonårslivet kretsade kring mopeden och grammofonen, ler Skarback.
Mopeden, som förekommer i skivans
förstaspår, återkommer i spår 10, kallat ”Nätterna med Eva”. Där meddelar Eva i telefon
morsan att hon inte kommer hem i natt,
på grund av ett påstått motorkrångel. Såväl
”Rebellerna” som ”Gamla bil” (i något förhärligad raggarstil) kan på YouTube höras sjungas
av den charmige erfarne Benny Jannerbrink.
Radio Trollhättan gillar Skarbacks text ”My
Woman” – en kärlekssång till en kvinna som
inte är ung. Tänk bara textraden ”My woman
is gettin´ older, but what a thrilling date”!
– Benny och jag tänker väldigt lika. Vi
kände inte varann i yngre dar men åkte
orkesterbussar på samma oljegrusvägar, trampade samma slitna tiljor i folkparkerna och
lyssnade nattetid på Radio Luxemburg, även
om drömmen var Nashville. Det är kul men
känns lite overkligt att på senare år ha fått
mer och mer med Nashville att göra, tillägger
han.

MÅNGSIDIG. Anna Moiseeva, förknippad med teater och med The Moscow State Institute of Culture men också sångerska i ett metal
band med turnéer i dussinet länder, har nu med sin sopranstämma sjungit in ”Song of Europe” som Sören Skarback är upphovsman till.

Sören Skarback håller kontakt via mejl och
telefon. De hoppas tillbringa några rejäla
låtskrivarhelger tillsammans nästa år. Absolut
på Lasses sommarfagra Arkösund men helst
också hos Skarback, såväl vid hans stuga på
klassisk örgrytemark som i hans unika skrivarlya, en före detta industrilokal på tätorten
Göta i Lilla Edets kommun.

De har också färska inspelningar av kultfiguren John Tabacco i New York. Sången ”Metro
People” hade Skarback först diktat om LonDen låtskrivarkollega som Sören Skarback dons tunnelbana. Men innan Lasse sände över
texten hade Skarback ändrat från londonsk
jobbar allra flitigast med är dock som vanligt
till New York-slang, vilket passade klurige TaLars E. Carlsson. På en pop-country-LP som
Skarback sjöng in 1980 hade Lars som endera bacco som handsken. Härligt vardagliga rim
förläggare eller tonsättare del i så mycket som som ”the ratteling sound” och ”this cold underground” eller som tunnelbanan kallas ”The
elva av låtarna(!).
tube” och ”this invisible cube” är typiska för
– Lasse har genom åren arbetat upp ett
Skarback.
enormt kontaktnät. För skiftande samman– Mycket spännande, säger han, är också
hang skickar han nu vårt textmaterial till
att nu ha fått en text tonsatt och inspelad i
lämpliga kompositörer världen runt. Bland
Ryssland. Sopranen Anna Moiseeva i Moskva
det absolut bästa i år blev en tonsättning av
tysken Robert Baitinger. Lasse och jag hoppas har sjungit in vår ”Song of Europe”.
Han berättar att ”Song of Europe” är
mycket på den låten, vars vokalist är den
en kärleksförklaring till Europa, de skotaustraliska stjärnan Tara-Lynn Sharrock, men
ska högländerna, Roms klassiska konstliv,
jag kan i nuläget inte gå in på detaljer. Låten
Amsterdams och Köpenär ingiven i tävlingssamBETRAKTELSER
hamns livsglädje, parisiska
manhang, den blir inte
av Alice Radomska
småkaféer, schweiziska
offentlig förrän tidigast i
– författare
alptoppar, grekiska övärljanuari, förklarar Sören.
och konstnär
den och Dubrovnik, Sankt
Lars E. Carlsson och
12

Petersburg, Dublin, Lissabon, Prag, Venezia,
Braganza, Tirana och så vidare.
Den ganska så unika Anna Moiseeva är
efter fyra mycket givande år vid Moscow State
Institute of Culture nu i första hand vokalist
i ett symfoniskt metal band kallat Imperial
Age. Anna och tonsättaren/batteristen Ruslan
Moiseev var med bandet på Europa-turné
i tolv länder för ett år sedan. De blir från
februari åter på resande fot, tillsammans med
även ett svenskt band.
Nästa år väntas en mogen trio medelhavstjejer, kallad Santa Cruzettes, till Danmark.
Eftersom de reste med Skarback och hans dåvarande holländska flickvän Jessica 1980-81,
vill han passa på att göra någon inspelning
eller framträdanden med dem till sommaren.
De tre kallades i belgisk teve på sin tid för
hans ”lila violer”.
På YouTube, där finska veteraner i höst lagt
ut den färska ”Peggy Laureen demo” i poprockstil, skymtar Skarback och Santa Cruzettes på två av de bilder som illustrerar sången.
Han hoppas att det återupptagna gamla samarbetet med Ahti Nikkonen och Seppo Summanen ska resultera i mycket hörvärt framöver. Ahti och Seppo verkar tillbringa sin mesta
vakna tid i studion i Helsingfors – utom när
Seppo ”måste” ut till någon hemlig liten sjö
och fiska i lugn och ro.

Örgryte&HärlandaPosten

Googlar man ”Vikingarna Madelene” så
hittar man på YouTube en verklig hit-låt
som Skarback i 20-årsåldern bidrog till. På
YouTube hittas också på sökorden ”Yngve
Forssélls tonårsflicka” en låt som det på nyårsdagen blir 40 år(!) sedan den gick upp på
Svensktoppen. (Text: Sören Skarback, musik:
Lars E. Carlsson.)
Men...hur kunde Sören Skarback efter mer
än dussinet böcker i ämnet Göteborgs historia,
varav flertalet prisbelönade, och efter hundratals föreläsningar (alltid med mer eller mindre
Örgryte) återgå till att prioritera musikbranschen?
Jo, många separata skäl radade i förfjol upp
sig. Ett var att låten ”Morgon varför väcker
du upp oss” (med musik av honom och Lasse)
som Anna-Lena Löfgren sjöng på Svensktoppen 1979-80, råkade ligga hela våren-sommaren 2015 på Dansktoppen i sångerskan Vibe
Lauths då nya översättning ”Hvorfor drömme
alene”.
Men nu i lussekattens tid gäller det
Svenska Närradiolistan, där Benny Jannerbrink med ”Rebellerna” av Skarback och
honom svischade rakt upp i tätstriden. Före
storheter som Robert Wells, Sabina Ddumba,
Papa Dee och den återuppståndna supergruppen Europe med Joey Tempest. (Björn Skifs
kom inte in alls.)
NR 11 • november 2017

ÅRETS BÄSTA
JULKLAPPSTIPS
,
TRÄNA GYM
OCH
KONDITION
ING PÅ
GRUPPTRÄN
AR!
ALLA KLUBB

En härlig vecka
hos oss på Tidbloms:
HALVA PRISET

10-KORT

FOTBOLLSLÖRDAGAR!
Premier League – med start kl. 13.25
Säkra din plats och boka bord!

VECKANS HUSMAN

VILL NI FIRA NYÅR MED OSS
– BOKA VÅR NYÅRSSUPÉ!

HALVÅRSKORT

1 990
HELÅRSKORT

Måndag-Torsdag fr. kl. 15.00

D

KUN
ORD. PRIS 990 KR | MAX 3 PER

40% RABATT

Tema Buffé och AW-priser kl. 17-19

495

36% RABATT

AFTER WORK-FREDAGAR!

ORD. PRIS 3 343 KR

3 290
ORD. PRIS 5 137 KR

ANVÄND FRISKVÅRDSPENGEN
INNAN ÅRSSKIFTET!
Kontakta oss för mer information.

KÖP DITT
E
KORT ONLIN
www.stc.se

STC GÅRDA, Norra Kustbanegatan 19
STC BJÖRKEKÄRR, Smörslottsgatan 26
STC MÖLNDAL, Flöjelbergsgatan 20B
STC ÅBY, Idrottsvägen 9

ADRESS: Tidbloms Gastropub | Olskroksgatan 23 | Göteborg
KONTAKT & BORDSBOKNING: 031-707 50 50 | info@tidblomspub.se
www.tidblomspub.se
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STC BACKAPLAN, Backavägen 3
STC LÅNGEDRAG, Redegatan 1
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Nu är de laddade för julhandeln
De levererar hög kvalitet året om, så
även inför julen. Slakthusets Köttbod på
Olskrokstorget har delikatesser för alla
tillfällen.
I en av de populära bodarna på torget möter
Niclas Ambjörnsson och Brian Nicholls upp
bakom en välfylld köttdisk. Här finns det
mesta inom köttväg, och det som inte finns
kan de ordna.
– Mot beställning kan vi fixa i princip vad
som helst inom kött, bara vi har några dagar
på oss, säger Niclas Ambjörnsson.
När julen nu nalkas utökar man också det
stora utbudet ytterligare. Julskinka,
kalkon och julkorv är bara någVi på
ra av delikatesserna. Det mesta
och bästa på julbordet hittar
du i torgets köttbod.
– Klart att vi har ett högre
pris än matvarukedjorna, men sedan går det heller inte att jämföra kvalitén. Vi
är jätteglada att folk är villig att betala för hög
kvalitet, säger Niclas.
– Och det här kan du inte få någon annanstans, inte ens i saluhallen säger Brian och håller upp en fläskkotlett med svål på och går vidare och visar både oxsvans och entrecote med
ben, eller ”meat on the bone” som den forne
engelsmannen säger.

Ol
krokes-n

Allt kött är närproducerat och noga utvalt av
Niclas och Brian själva. De båda har en lång
bakgrund och gedigen erfarenhet inom branschen och har stenkoll på vad som är bra och
inte. Innan köttboden var det de som valde
ut kött till många av stadens bättre köttdiskar.
– Så vi kan kött och vi har verkligen det

GOTT LÄGE. Brian Nicholls och Niclas Ambjörnsson i Slakthusets Köttbod kan allt om kvalitet och kött.

bästa här. Sedan fixar vi allt själva. Vi köper in
ett helt djur som vi själva väljer och styckar delarna själva. Vi gör våra egna korvar, vårt egna
bacon, allt görs på plats. Det är kiosklagat som
man brukar säga, säger Niclas och skrattar.
Och skulle man behöva tips på vad man ska
göra med sitt nyinköpta kött, är Niclas och
Brian rätt personer att fråga.

– Man kan bolla lite recept om man vill. Vi
kan de här grejerna, och det är också viktigt att
man kan få med sig vad och hur man ska göra
när man köper så här bra grejer.
Boden har öppet alla dagar utom söndagar
och erbjuder nu även köttlådor och påsar i
olika storlek och med varierande innehåll.
Färdiga förslag finns, men man kan också

Foto: Olof Lidh

sätta ihop sin egen påse eller låda efter behov.
Dessutom erbjuds det färdigrätter och chark
för den som önskar det.
Det mesta finns som sagt i Slakthusets Köttbod. Och det som inte finns fixar de med glädje fram. Alltid med kvalitet i fokus.
Olof Lidh

BLACK WEEKEND
24 – 26 november

30%
MINST

på utvalda produkter

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK FÖR
ERBJUDANDEN & HAPPENINGS

DEC

07
Erbjudandet gäller 24–26/11 2017 eller så länge lagret räcker.

MISSA INTE TORSDAGEN

JULMYS
LÄS MER PÅ

Apoteket
Redbergsvägen 4, Göteborg
Mån–Fre 8–19, Lör 10–15
Tel: 0771-450 450, apoteket.se
14

FACEBOOK.COM/SODRAVAGEN
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Julkarameller i Olskroken
LÖRDAG 9 D ECEMBER KL. 11 - 15
Varmt välkomna till ett torg fyllt med stämningsfull musik,
godsaker, spännande aktiviteter och mysig julhandel i butikerna.
Kom hit och njut av Olskrokens allra bästa julkarameller!

• Besök vårt vintertält med
mar
•

shmallowsgrillning och lyck
ohjul med fina pris
er!
Tomtefar och tom
temor tar emot
önskelistor och delar
ut julklappar

till barnen

•
•

Ta

en ridtur på de fin
a ardennerhästarna
som kommer på besök
Fixa årets julpys
sel med tom

tegummorna

i pysseltältet

• Njut av stämningsfull

julmusik med

Letters To Lola

• På torget bjuds det på ryka
•

nde glögg

och pepparkakor

Pepparkaksmasko
ten minglar runt oc
h
bjuder på polkag
risar och pepparka
kor

• Smaka på julens delika

tess

•

Med reservation för förändringar.

er i
Fiskebodarna och kött
boden på torget

Julgransförsäljn

ing på torget
och härlig julhande
l i butikerna

Arrangeras av Olskrokens företagarförening.

olskroken.se

FOLK VI MÖTER

– med Kjell-Ove Andersson som gärna stannar och snackar en stund

Många hundar
har hon hand om

UTE OCH GÅR. Rebecka Borssén som man brukar se henne – med ett rejält gäng hundar.

Foto: ÖHP

Så här trivs Rebecka bäst
– omgiven av hundar
Flocken är unik.
Ingen hund är en annan lik.
Allt ifrån stor schäferhane till minsta
tik.

Rebecka Borsséns liv stavas – hundar.
Hon rastar och tränar i omgångar 34 stycken under dagliga promenader med som mest
nio jyckar i samma koppel.
Vissa dagar handlar det om för henne
40 000 steg där parollen är beteende, disciplin
och lydnad med olika konstellationer.
– Vi jobbar tillsammans för ett kollektivt fokus, förklarar Rebecka, 28, sin strategi.
Hon har sin bas längs Danska vägen i Lunden – men vi ser henne i stora områden. Längs
trottoarer, på övergångsställen, i parker, och i
skog och mark.
• Bästa strövområdet för dina jyckar?

– Delsjön.
Rebecka Borsséns uppväxt med hundar
blev annars sådär. Pappa och lillasyster var allergiska mot pälsdjur, så kontakten fick ske på
annat håll.
– Mormor hade en schäfer, Santo, som jag
fick umgås med. Och det gjorde jag gärna.
• …och som väckte dina drömmar att ”bli
med egen hund” och så småningom rasta
och träna andras?

– Njae, inte riktigt. Drömmen som liten var
att läsa till arkitekt. Jag var starkt inspirerad av
farfar som var byggnadsingenjör.
För åtta år sedan skaffade Rebecka i alla fall
sin första hund.
Sirius – en vit schäfer.
– Helt klart min favoritras, erkänner Rebecka.
Hon hittade Sirius på Blocket och köpte honom som valp för 6 500 kronor.
• Varför döpa honom till just Sirius?

– Det står för den ljusstarkaste stjärnan i
himlen, dubbel så stark som den näst ljusa.
Men inledningsvis gick det mesta fel med
16

Rebeckas lilla valp och orsakerna var flera.
Exempelvis lösspringande, aggressiva, större
hundar. Samt egen okunskap hos Rebecka.
– Och framförallt att jag gjorde misstaget
att följa råden från tränare som förespråkade
dominansteorier och använder sig av ”hårda
metoder”.
• Hur var det som värst?

– Sirius fick såna problem med stressöverslag att jag inte kunde sätta foten utanför ytterdörren utan att han hängde i mina armar
som var helt blåa överallt.
• Hur uppträder din ögonsten som
åttaåring?

– Han är min högra hand och en
lugn och stabil herre. Sirius har varit och är min största läromästare.
Vi som möter Rebecka Borssén under promenaderna lägger
inte enbart märke till mängden
hundar hos rastar, som mest nio
stycken åt gången, utan kanske
främst till tryggheten hos flockledaren
Sirius.
Hemma har Sirius numera sällskap av ytterligare tre schäfrar; Akilles, 4 år, Ayla, 3, och
Zacko, 2 som växer in i sina roller.
Och det är från egna lägenheten Rebecka
utgår, hämtar upp hundar på olika adresser i
närområdet, och samlar ihop sina flockar.
• Hur kom du på den här idén?

– Via Blocket, ha, ha. För drygt fyra år sedan. Jag visste att det fanns en stort behov av

hundrastning och erbjöd mina tjänster.
Rebecka fick snabbt napp, men tvingades
åka spårvagn runt om i stan för att kunna utföra sitt uppdrag.
– Det tog nog ett år innan jag samlat ihop
tillräckligt många hundar för att kunna hålla
mig till det numera koncentrerade området.
Inledningsvis fick nya valpen Akilles hänga
med i en ryggsäck under promenaderna innan
han växt till sig för att tillhöra flocken på allvar.
I nuläget ingår 34 jyckar (se namn- och raslistan här intill) i ”reportoaren”.
• Hur håller du ordning på alla lägenhets- och husnycklar, tider, och
olika individers behov?

– Jag har förmodligen ett extremt mönsterminne, blir det
enkla svaret.
• Hur ser en arbetsdag ut?

– Vardagar nio till fyra. Ut och
promenera även när det blåser, regnar och snöar. Men varje dag följer sitt
eget schema beroende på omfånget och konstellationerna i helheten.
Är det stor omsättning i flocken?

– Tre hundar har avlidit sedan 2013.
Hundägare flyttar från området, nya flyttar in,
andra får ändrade rutiner och behöver inte
mina tjänster. Vid två tillfällen har jag tvingats
säga nej till nyrekrytering.
Rebeckas företag ”Sirius hundtjänst” erbjuder heltid, deltid, visstid.
• Hur blir man hundpsykolog?

TIPSA KOA!
n Vilka intressanta människor möter Du i
våra kvarter, på gator och torg, och rent av
i butiker, som bör porträtteras under vinjetten ”Folk vi möter”?
n Det kan vara ung som gammal, en känd,
en okänd, en kvinna eller en man. Hör av
dig till koa.andersson@gmail.com så tar vi
hand om tipset.

– Jag har läst all litteratur jag kommit över
sedan jag skaffade Sirius. Och gått enstaka
strökurser, bland annat beteendevetskap. Behöver jag tillägga att jag är väldigt envis..!?
• Hur mycket godis går det åt under en
arbetsdag i uppmuntringssyfte parallellt
med 40 000 steg?

– Cirka åtta hekto.
• Kan du och pojkvännen exempelvis gå

Örgryte&HärlandaPosten

1.Tuva, 6 mån
Staffordshire Bullterrier
2.Sixten, 5–6 år
Italiensk Vinthund
3.Wilma, 2 år
Italiensk Vinthund
4.Bella, 7–8 år
Italiensk Vinthund
5. Nisse, 5–7 år
Chihuahua
6. Prince, 4–6 år
Långhårig Chihuahua
5. Doris, 3–4 år
Cihuahua
6. Doris, 5–6 år
Cairnterrier
7. Milton, 3–4 år
Whippet
8. Cleo, 5–7 år
Dvärgpudel
9. Ebba, 12–15 år
Jack russel terrier
10. Maxi, 12–14 år
Bordercollie/sheltie
11. Inigo, 4–6 år
Chinese crested
dog
12. Aina, 2–3 år
Labrador
13. Valle, 2–4 år
Sheltie
14. Peg, 5–7 år
Bordercollie
15. Lexi, 4–5 år
Jämthund
16. Luna, 5–8 år
Mops
17. Ilo, 2–3 år
Lagotto
18. Donna, 3–5 år
Cavalier king charles spaniel
19. Annie, 5–7 år
Cavalier king charles spaniel
20. Fia, 6–7 år
Dvärgtax
21. Astrid, 3 år
Boxer
22. Nellie, 9 år
Boxer

23. Mille, 4–6 år
Shih tzu/pomeranian
24. Diego, 4–6 år
Shih tzu
25. Roshja, 5 år
Borzoi
26. Lovis, 3–5 år
Finsk lapphund
27–28. Freja &
Kajsa (samma hem)
2–3 & 1–2år
Husky
29. Winston, 6–8
mån
Cocker spaniel
30. Diva, 4–7 år
Dvärg pinscher
31. Nala, 4–6 år
Dvärg pinscher
32. Enzo, 4–5 år
Mellan pinscher
33. Messi, 6–8 år
Nova scotia duck
tolling retriever/
Tollare
34. Mio, 2–3 år
Yorkshireterrier

TIDIGARE
HUNDRASER
Rottweiler
Dogo argentino
Dogo canario
Vit herdehund
Rhodesian ridgeback
Golden retriever
Dalmatiner
Pomeranian
Mellan pudel
Beagle
Japansk spets
Irländsk vattenspaniel
Tax
3 olika importerade
gatukorsningar
Fransk bulldog
Engelsk bulldog
American staffordshire terrier

på fest en helg och lämna fyra schäfrar
ensamma hemma?

– Det funkar. Varje hund har sin egen korg
och jag har dessutom en app kopplad via datorn där jag kan följa vad som sker i lägenheten.
• Apropå korg – ska hundar få sova i
sängen?

– Det är individuellt och upp till ägarfamiljen att bestämma. Och givetvis vilken päls
hunden har. Det kanske inte är så trevligt med
hundar där man själv sover.
Enligt raslistan är Rebecka Borssén inte ovillig att ta sig an någon jycke över huvud taget.
Här finns rottweiler, fransk bulldog och japansk spets, bland andra.
• Hur får man då Diva, Donna, Enzo,
Prince, Sixten, och Wilma och alla andra
att trivas tillsammans och acceptera
varandra?

– Flocken fostrar. Samvaron utvecklas till
vänskap, tillit, och kärlek. Hundar är kloka.
• Ja, hunden sägs ju dessutom vara människans bästa vän – men har du blivit
biten någon gång?

– Vid ett enda tillfälle under alla år och promenader.
• Fast andra incidenter har väl inträffat?

– Det händer. Det mest dramatiska är väl
när en hund slet sig loss och sprang mot en
spårvagn. Men allt slutade lyckligt, tack och
lov.
Kjell-Ove Andersson
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Shoppa online
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Finalisterna till Årets Avenyföretag 2017
Bio Roy, Consid, Juan Font och Stadsbiblioteket är de fyra finalisterna som
har chans att vinna Avenyföreningens utmärkelse Årets Avenyföretag
2017.

relse och vinnaren presenteras på Avenyföreningens julfest den 23 november på
Scandic Rubinen.
– Det känns som alltid oerhört roligt
att få lyfta fram goda förebilder bland våra
medlemsföretag. Vi har fått in många nomineringar och det är mycket glädjande
att det finns så många driftiga verksamheter på Avenyn och i Paradkvarteren, säger
Jessika Wassberg, vd och centrumledare
för Avenyföreningen.

Utmärkelsen Årets Avenyföretag delas ut
årligen i november och ska gå till ett företag som är nytänkande, inspirerande och
goda förebilder.
Juryn består av Avenyföreningens sty-

Bio Roy
Motivering:
Nytänkande, mysig
biograf. Stort utbud kring kulturens
alla trevligheter.
Med en röd tråd
behåller man sin
klassiska stil med
bravur. Har en
viktig funktion och
gör ett väldigt bra
jobb för film- och
operaintresserade
i stan! Unik i sin
genre, med ett helt
eget uttryck.

Consid
Motivering: Konsultbolaget som ser
värdet i att attrahera
anställda genom en
placering på Göteborgs paradgata, trots
att konsultbolagen
länge valt att gruppera
sig runt Brunnsparken
och på Lindholmen.
Några till har följt och
fler lär komma. Växer
så det knakar. Att
leverera wifi till delar
av Avenyn gratis är
klockrent!

Juan Font

Stadsbiblioteket

Motivering:
Fantastiska
goda viner,
härliga tapasrätter och inte
minst, helt underbar personal. Precis vad
Avenyområdet
behöver för
att attrahera
en intressant
målgrupp. Har
gjort Teatergatan till en
destination!

Motivering: Efter renoveringen blev stadsbiblioteket ett fantastiskt
ställe. Har en stor
barnsektion där barnen
kan leka lugnare lekar,
pysselrum mm. Underbart kafé med rawfood.
Många bra fåtöljer
och sittplatser. Väldigt
många intressanta arrangemang och öppet
för alla (gratis entré).
Sveriges i särklass
bästa bibliotek och på
vår paradgata!

Foto: Wikipedia

Välkommen till
- En smak av Thailand -

JOBB ATT GÖRA. Här finns det plats för förbättringar/förändringar på Björkekärrs fotbollsplan…

Foto: Stig Andersson

Allaktivitet…för vem?
Känner du igen platsen på bilden?
Vad skall hända med Björkekärrs
fotbollsplan? Området som ligger
några hundra meter från GrusÅttan strax innan du kommer fram
till lekplatsen vid Härlanda Tjärn.
Tar du dig runt medsols så viker du
av uppför backen där det är skyltat
Trätorget/Björkekärr.

Spice Kitchen
Eklandagatan 1
Göteborg, Sweden

031 – 16 12 62
Vi på Spice Kitchen ska fira BLACK FRIDAY
på notan, gäller vid Á la carte
med
och take-away (gäller ej alkoholhaltiga drycker)

25% rabatt

Varmt välkommen

Kålltorps Skomakeri
& Nyckelservice
Vi ByTer drAgKedjor
på väskor, kLäder,
jAcKor & SKor

Skomakeri
Skrädderi
Kemtvätt
Klockbatteribyte
Välkomna!
Björcksgatan 46A
Tel. 031-21 92 40
Mån-Fre 11-18 • Lör 11-15
18

J

a, det är en del som har undrat
om det blir någon förändring av
planen däruppe. Det som är planerat är en ”allaktivitetsplan” med diverse
utrustning.
Och det låter ju bra. Varför inte förse
det med ett antal motionsredskap och

några mindre mål för bollsporter.
Vidare vore det väl trevligt med en
bra lekplats för de yngre.
Dessutom bänkar och bord, liknande
de som finns runt om i Delsjöområdet
och som snickeriet vid Björkedalen tagit
fram.
Så med lite upprustning av ytorna
och komplettering med diverse utrustning kommer det att bli ytterligare ett
trivsamt område att ta sig till, inte minst
för de boende omkring planen.
PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss

Strax innan lekplatsen vid Härlanda
Tjärn tar du av uppför backen.

Foto: Stig Andersson

Visste du att…
…Skatåsmilen blivit reparerad på långa
sträckor samt att Park & Natur i dagarna
också skall göra i ordning spåret efter
störtskurarna tidigare i höstas på sträckan som går parallellt längs GrusÅttan
och då vid Stora Delsjön och Edsviken.

kemål om en ”app” till telefonen för att
enkelt och smidigt få hjälp att söka upp
alla de fina platserna i Delsjöskogen.
Något som känns riktigt bra och ligger
helt rätt i tiden. Göteborgs kommun – vi
bjuder på tipset!

…många av oss tycker det ser mycket
tråkigt ut med alla nedfallna träd i Delsjöskogen. Vi vet att det tillhör naturen
men a-l-l-a dessa nedfallna träd behöver
väl inte ligga kvar, åtminstone inte utefter
de mer frekventerade stigarna och grusvägarna. På några ställen har de tagits
bort och då blir det ett helt annat intryck
av naturen.

…i dagarna kommer även Skatåsmilen
att få de nya skyltarna som gör det lätt
att hitta runt milen. Som tidigare har
milen gröna symboler på skyltarna. Även
avståndspålarna har fräschats upp.

…häromdagen träffade jag på ett par
trogna Delsjövandrare. De hade öns-

…det gröna fältet – Skatås motionsfält
– som ligger nedanför Skatås Motionscentrum, i anslutning till fotbollsplanerna,
är en populär plats för skolidrottsdagar
och andra friluftsarrangemang. Det går
att boka plats här om du eller kanske

företaget du jobbar på vill vara säkra på
en plats. Under slutet av 2017 kommer
området bland annat att dräneras för att
fältet skall kunna fungera bättre. Markarbetena planeras vara färdiga under
våren 2018. Du bokar tid via Idrotts- o
föreningsförvaltningens kundservice.
…GöteborgsVarvets populära löparkvällar är i full gång och då i Solvikingarnas regi, vilket garanterar hög kvalitet.
Träningsprogrammet är en gemensam
och lugn distanslöpning 60–80 minuter.
Efteråt bjuder GöteborgsVarvet på
sportdryck och banan. Samlingsplatsen
är Skatås Motionscentrum vid informationstavlan lördagarna 9 dec, 6 jan, 3
feb samt 3 mars. Starttid klockan 10.00

Här växer Lundenhallen

n Vilket fint nyförvärv vi får till vår stadsdel!
Jag tänker då på Lundenhallen – vår nya idrottshall – belägen bakom Lundenskolan.
Den är under full byggnation och beräknas vara spelklar våren 2018.
Det är en idrottshall med fullplansmått för bland annat handboll och innebandy med en läktare för 500 personer. Dessutom byggs en truppgymnastikhall.
Det där blir en fin tillgång både för Lundenskolans elever samt föreningar
och privatpersoner.
Stig Andersson
Örgryte&HärlandaPosten

Lundenhallen under byggnation.
NR 11 • november 2017

INGA VANLIGA PRYLAR – INGEN VANLIG BUTIK
Vi tror på plagg, prylar och produkter som fungerar när det verkligen
gäller. Utrustning som alltid hjälper dig lösa uppgift i skogen,
staden och/eller på resan – och allt där emellan. Inget annat.
Våra kunder förstår värdet av bra och beprövad utrustning som tål
att användas, vi erbjuder därför ett brett sortiment som tillgodoser
dessa behov. Välkommen till Terräng.
STOCKHOLM: Kungsholmsgatan 20
GÖTEBORG: Friggagatan 10D
MALMÖ: Sallerupsvägen 152

2 195 kr

3 495 kr

295 kr

ARC’TERYX LEAF RHO BEANIE
Tunn och lätt mössa i merinoull
håller huvudet varmt i vinter.

Kläder • Ryggsäckar • Väskor • Utrustning • Kängor • Skor och mycket mer för
Soldater • Poliser • Väktare • Sportskyttar • Naturfolk • Resenärer

SALOMON FORCES QUEST 4D GTX
Stabila steg med torra fötter och
rörlighet som terränglöpare.

5.11 TACTICAL BRISTOL PARKA
Funktionell jacka som ger full
täckning på vinterhalvåret.

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

för
Tack
ditt
förtroende!
ditt
förtroende!
NU
PÅGÅRför
ÅRETS
VACCINATION
MOT INFLUENSA
Tack för ditt förtroende!
Här är våra vårdcentraler i Örgryte/Härlanda:

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

ENTRALER INärhälsaN
HÄR
ÖRGRYTE-HÄRLANDA.
ÄR VÅRA
VÅRDCENTRALER
I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.
NärhälsaN Ekmanska
Björkekärr
NärhälsaN
Torpavallen

–17.00

rg

NärhälsaN Olskroken
VID aKUTa BEsVär
VID AKUTA
Närhälsan
Björkekärr
Närhälsan
Torpavallen
Närhälsan Ekmanska
Närhälsan Olskroken
Torpavallsgatan
9
Lillkullegatan
21
Redbergsvägen
6
KVällar
OChBESVÄR
hElGEr KVÄLLAR
Stabbegatan
2B
OCH
HELGER
NäRhäLSaN
Gamlestadstorget
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
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mån–fre
08.00–17.00
Stabbegatan
2B
Torpavallsgatan
9
Lillkullegatan
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Redbergsvägen
6
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Olskroken
Närhälsan
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Öppet:
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Öppet: mån–fre
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Stabbegatan
2B 9
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Torpavallsgatan
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219 031-747
Lillkullegatan
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216 0404
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influensavaccination
influensavaccination
influensavaccination
bjorkekarrvardcentral
torpavallenvardcentral
ekmanskavardcentral
olskrokenvardcentral
Mån, Ons, Tor 13.00-16.00
Mån-Tor 13.30-15.30
Mån-Fre 09.00-11.30
Öppet:
mån–fre 17.00–22.00
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/DROP-IN FÖR
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DROP-IN
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TBE-VACCINATION
:
bjorkekarrvardcentral
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bjorkekarrvardcentral
Vardagar
9-16

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

Vardagar 9-16
narhalsan.se

narhalsan.se
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TBE-VACCINATION
:
TBE-VACCINATIONekmanskavardcentral
:
TBE-VACCINATION :
torpavallenvardcentral
ekmanskavardcentral
olskrokenvardcentral

torpavallenvardcentral
Vardagar
9-16

ekmanskavardcentral
Vardagar 9-16

olskrokenvardcentral
Vardagar 9-16

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Örgryte&HärlandaPosten

olskrokenvardcentral

gamlestadstorgetjourcentral

narhalsan.se/
DROP-IN FÖR
gamlestadstorgetjourcentral

VID A
OCH
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jourc
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Öppe
Helg

narha
gaml

TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16
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Nej, adventsljusen
stöps inte här
Advents- och jule-ljus behöver vi många.
Men de stöps inte längre på Ljusstöparegatan. Det är inte lönt att knacka på för
att be att få köpa ljus. Det får vi göra i
”vanliga” butiker.
Ljusstöparegatan ligger på Krokslätt
Kongegårdens gamla mark och hörde förstås till Örgryte kommun i södra delen av
den, nära Mölndal.

L

jusstöpare bodde verkligen i trakten.
Många av gatorna är namngivna efter
yrken som folk där hade. Hjulmakaregatan, Stenhuggaregatan och de andra namnen på
skyltarna är snart 95 år gamla.
Kopparslagaregatan syftar på kopparslagaremästare Bengt Landin. Han ägde Krokslätt
Nordgården i slutet av 1700-talet och bodde
precis där som Örgrytehemmet finns. Av samma orsak finns också Mäster Bengtsgatan.
När alla gårdsägare hade skyldighet att donera altarljus till Örgryte kyrka var Bengt Landin
bland dem som gav flest. Hans markegendom
var väldigt stor och dit hörde också bergiga
utmarker som Guldheden, Landala och Annedal(!).
Advent har i Medelhavsländer firats sedan
400-talet men i Sverige inte förrän efter vikingatiden. Och legenden säger ju att Sankt Sigfrid
var en av dem som spred kristendomen på
1000-talet, att han rent av kan ha döpt förut
hedniska västgötar där som Örgryte kyrka sedan
kom att byggas.
Odinslundsgatan nära kyrkan syftar på att

man tidigare kan ha haft en offerlund åt den
högste asaguden Oden. Att här har funnits en
offerlund är en gissning men inte utan orsak.
Man byggde gärna de första kristna kyrkorna
just i offerlundar, för att utplåna spåren av asatron.
Advent betyder ankomst och är tiden av förberedelser för Jesu ankomst eller rättare sagt födelse.
Första söndagen i advent kommer i år maximalt sent, den 3 december, så att fjärde söndagen är själva julafton. För även om julafton är
vår festligaste dag med all maten och julklapparna, så är juldagen den stora helgdagen, som det
är tänkt att man på julafton ännu förbereder.
Många lyser redan upp i vintermörkret med
elektriska adventsljusstakar i fönstren, alltså
de med sju stycken ljus. Men de egentliga adventsljusen, som är fyra och förr var av talg eller
vax men numera är av stearin, hör ju främst till
söndagarna, så att första ljuset alltså tänds den
3 december.
Vi donerar väl inte ljus till kyrkan nu för tiden. Men det är klart att vi som väljer att stå
kvar som medlemmar betalar en liten smula
kyrkoskatt och kan känna oss delaktiga i ljusen,
och i julens hela budskap förstås.
För 150 år sedan var Överås ägare (Dicksons)
största donatorerna i Örgryte kommun. Ätande
min nästan lite hedniska lussekatt tar jag nu en
titt i boken ”Göteborgs gatunamn 1621-2000”
och ser på sidan 324 det vackra Överås – på ett
foto knäppt av undertecknad... en dag i slutet av
en november...
Alice Radomska

INGEN LJUSGLIMT. Här på Ljusstöparegatan, nystädad
men novembertypiskt ruggig, stöps inte längre några
ljus. Men i det vackra gamla trähuset kan väl stöpning
förr i tiden ha förekommit, eller?
Foto: Alice Radomska

Audi A4 2.0 TDI Avant quattro S-Line Aut (190 hk) Audi A5 2.0 TDI Sportback quattro (170 hk)
BMW 316 d Touring Comfort E91 (116 hk)
Lava Grey Met., 2015, 6 948 mil........199.900 kr Tornadogrå Met., 2011, 12 702 mi.....164.900 kr Titansilver Met., 2012, 6 950 mil.......124.500 kr

Nu 149.000 kr

BMW 520 d Comfort Komfortstolar Aut (184 hk)
Mazda CX-5 2.2 DE AWD Optimum Auto (175 hk)
Sophistogrå Met., 2011, 9 241 mil.......169.900 kr Blue Reflex Met., 2016, 3 661 mil.......249.900 kr

Nu 119.900 kr

Nu 239.900 kr

Vinterhjul på alu.fälg ingår!

SEAT Ibiza 1.2 TSI ST Style & Komfort (85 hk)
Volkswagen Passat 2.0 TDI Executive Navi (150 hk) Volkswagen Polo 1.2 TSI Backkamera (90 hk)
Vit, 2015, 1 708 mil................................ 89.900 kr Grå Met., 2016, 788 mil........................284.900 kr Cornflower Blue, 2016, 3 902 mil.......109.900 kr
Vinterhjul på alu.fälg ingår vid finansiering!
Nu 274.900 kr

Volvo V40 D4 Momentum Business Edt (190 hk)
Volvo V40 D3 Momentum VOC (150 hk)
Ice White 2016, 2 361 mil....................199.900 kr Black Sapphire Met., 2015, 5 508 mil....189.900 kr

Just nu har vi över 180
bilar i vår bilhall, besök
oss eller vår hemsida!

Volkswagen Polo 1.2 TSI Masters PDC 5dr (90 hk) Volkswagen Touareg 3.0 TDI R-Line Navi Aut (262 hk)
Flash Röd, 2015, 8 234 mil.....................87.500 kr Vit, 2016, 2 400 mil...............................439.900 kr

Volvo V60 D4 AWD Momentum VOC Aut (181 hk) Volvo V60 D4 Momentum Business edt (190 hk)
Svart, 2015, 9 569 mil................................189.900 kr Svart II, 2016, 5 611 mil........................234.500 kr

Nu 409.900 kr

Volvo XC60 D4 AWD Momentum Navi Aut (181 hk)
Black II, 2015, 2 815 mil.........................274.500 kr

Vi finns på Smidesgatan 2, Ringön, Vard 9-18, lör och sön 11-15

www.eklundsbil.se
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MAZDA CX-5 & CX-3

DET HANDLAR INTE OM VART DU SKA, UTAN HUR DU KOMMER DIT.

VINTERKAMPANJ!
Vid köp av nya Mazda
CX-5 bjuder vi på vinterhjul värda 15.000kr

VINTERKAMPANJ!
Vid köp av en ny Mazda
CX-3 bjuder vi på vinterhjul värda 12.000kr

Nya Mazda CX-5

Mazda CX-3

Kör tillsammans, njut tillsammans

Design som imponerar, körning som presterar

Upplev nya nivåer av körglädje med nya Mazda CX-5. Vår senaste kompakta SUV är helt omgjord från insidan och ut och är lika bekväm och
tacksam att sitta i för passagerarna som den är att köra. Nya Mazda CX-5
är utformad och tillverkad som en hyllning till körningen, och den ger alla
ombord en kraftfull känsla av att man är ett med bilen

Mazdas unika, lilla crossover CX-3 är utformad och byggd för att hylla ren
körglädje. Den prisbelönta SKYACTIV Technology ger sportig prestanda
utan kompromisser samt dynamisk, följsam styrning, vilket gör CX-3 perfekt för både stadsgator och landsvägar. Känslan av Jinba Ittai, att vara
ett med bilen, gör att bilen alltid följer din minsta rörelse.

Maxutrustad kompakt SUV

En liten maxutrustad Crossover

Nya Mazda CX-5 2.5 194 hk bensin, 6 aut, AWD, Optimum

Mazda CX-3 2.0 120 hk bensin, 6 man, Optimum

Från 331.900 kr

Från 207.900 kr

2014

Just nu har vi över 180
bilar i vår bilhall, besök
oss eller vår hemsida!

Vi finns på Smidesgatan 2, Ringön, Vard 9-18, lör och sön 11-15

www.eklundsbil.se
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Festlig invigning
En köksö mitt i stan. I mitten av november invigde Kvik sin nya butik mitt
i stan. Den blott andra citybutiken i
Sverige.
– Vi hoppas att vi ska öka tillgängligheten, säger butikschef Joakim Olausson
som klippte bandet på invigningen.

KLIPPT OCH KLART. Joakim Olausson klipper bandet och inviger Kviks nya citybutik i
Foto: Olof Lidh
centrum.

Bemanning för ditt företag.
Vi gör vardagen enklare!
Det kan handla om att våra erfarna
och pålitliga veteraner kommer och jobbar
några timmar i veckan till heltid.
Vi kan hjälpa till med det mesta t.ex.
Lärare
Ekonomi
Bygg

Fastighetsskötsel
Trädgård
Administration

De har funnits i Göteborg sedan 2002 och sedan 2004 huserar de i Bäckebol. Men nu finns
även Kvik mitt inne i stan. Den nya butiken
invigdes i mitten på november med röd matta,
snittar och bandklippning som sig bör.
– Det känns fantastiskt roligt. Vi har funnits
länge i Göteborg och det känns roligt att prova
konceptet med en citybutik, säger butikschefen Joakim Olausson som fick motta ett stort
gäng blommor av nyfikna gäster.
Den ljusa och rymliga butiken på Berzeli-

gatan 14 rymmer bland annat åtta fulla kök
med den senaste tekniken och trenderna. Och
kök i sig är en trend som hållit i sig under en
längre period.
– Och den fortsätter att hålla i sig. Det är
ju tätt knutet till att folk flyttar och bostadsmarknaden har ju varit het, även om det finns
indikationer på att den ska svalna något, säger
Joakim Olausson och fortsätter:
– Men även om folk ofta byter i samband
med flytt så är merparten kunder som helt enkelt bara vill ha ett finare kök.
Öppet, modernt och handtagslöst är mycket vad som gäller just nu.
– De flesta som byter kök har relativt gamla
kök med en äldre planlösning och där kommer vi in bilden och föreslår en lite nyare, mer
öppen planlösning. Nu har inte alla plats för

Kulturföreningen Backa-Zanzibar
– en solidarisk förening för hjälp till självhjälp

Vi samlar in pengar till stöd för sjukstugorna i två byar
på Zanzibar samt förser byinvånarna med Solvatten = rent vatten.

Reception
Med mera…

Vill Du veta mer om oss kan Du kontakta Mariette Winberg,
ordförande, mariette.winberg@bredband.net, tel. 0761-700 630
eller backa.zanzibar@gmail.com
Vill Du träffa oss finns vi vid Coop Bäckebol
den 2 och 3 december kl. 11-16.
kulturforeningenbackazanzibar.wordpress.com

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
22
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En förutsättning för att biståndet skall få långsiktig effekt
är att mottagaren tar ansvar och utför det praktiska arbetet.
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NTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.
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Närhälsan Torpavallen
Torpavallsgatan 9
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-747 81 00
BVC på Munkebäckstorg

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN
På vår FÖR
Drop-In vaccinerar vi med
de flesta resevaccin samt
gamlestadstorgetjourcentral
TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

en stor köksö, men att man gör en liten bardel,
eller en liten utstickare av något slag. Det går
att få till i de flesta kök.
Luckor och lådor utan handtag är också något som är populärt och har varit så under en
långt tid. Allt fler väljer också mer moderna
kök idag.
– Den riktigt ombonade stilen börjar mattas
av. Vi har några mer klassiska kök också, men
Kvik står för design. Vi gör moderna kök.
Även vitvarorna är av högsta modernitet,

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

Tack
för
ditt
förtroende
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral
narhalsan.se/

HPV-vaccin, TBE-vaccin och influensa-vaccin till låga priser

 av nya butiken
Joakim Olausson.

Den 1
Västra

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

om så önskas, och i ett kök finns både vakuumförpackare och ångugn bland vitvarorna.
Ångugnen har blivit allt mer populär och både
underlättar och spetsar till matlagningen.
– Det är ett tag kvar innan ångugnen är
standard, men jag tror att vi kommer dit så
småningom. Det är fantastisk att laga mat i en
ångugn och jag skulle rekommendera att försöka få till en i budgeten om man byter kök,
säger Joakim Olausson och fortsätter:
– Det är också något vi strävar efter, att man
som kund ska ha råd att lyxa till vissa saker.
Att vi håller fasta låga priser på det mesta och
så kan man lyxa till det med en exklusiv bänkskiva eller en ångugn om man så vill.
Innan man bestämmer sig är det bara att
besöka Kviks butik i centrum och låta sig inspireras.

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

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

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

narhalsan.
olskrokenv

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN F
TBE-VACC

9-16
Vardagar 9-16
Välkommen till Vardagar
Härlanda-Örgryte
bibliotek!

Vardagar 9-16

Vardagar 9

Våra helgtider är:
24
24 -- 26/1
26/12 stängt
stängt
31/12
1/1
stängt
31/12 - 1/1 stängt I övrigt
I övrigt
gäller
gäller
6/1
öppettider.
stängt
6/1
stängt ordinarie
ordinarie
öppettider.

Våra helgtider är:
narhalsan.se

Välkommen till Härlanda-Örgryte bibliotek!
Olof Lidh
Våra helgtider
är:
24 - 26/1 stängt
31/12 - 1/1 stängt
6/1
stängt

Kulturhuset Kåken www.goteborg.se/kaken

GOD JUL

Kålltorpsgatan 2

031-365 50 70

&
GOTT NYTT ÅR!

I övrigt gäller
ordinarie öppettider.

Kulturhuset Kåken www.goteborg.se/kaken

GOD JUL

&
GOTT NYTT
JUL-ÅR!
LUNCH!

Kafé Kåken

Välkommen till

Härlanda Park Café & Restauranger

Jullunch på Kafé Kåken!
Onsdag 6 dec | Fredag 8 dec | Onsdag 13 dec
Fredag 15 dec | Onsdag 20 dec
Kl 11.30–14.30

110:-

Kålltorpsgatan 2

031-365 50 70

Julmarknad
Örgryte-Härlandas dagliga verksamhet bjuder in
till julmarknad. Efter flitigt skapande har de nu
fyllt tomtesäcken med allt från textila hantverk
och smycken till keramik och mycket mer.
Kom och fynda julklapparna!

Torsdag 7/12 klockan 14–18
Stora Salen
Fri entré

Kålltorpsgatan 2
www.goteborg.se/kaken

Kafé Kåken • Kålltorpsgatan 2 • TEL: 031-365 50 69
Måndag-Fredag 10.00-19.00 | Lördag-Söndag 11.00-16.00
www.kafe-kaken.se
www.facebook.com/kafekaken

Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, www.goteborg.se/kaken
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Närhälsan
Redbergsv
Öppet: må
031-345 0
BVC på Mu

23

EKONOMISKT

SUCCÉN FORTSÄTTER ÅRET UT!

ALLA DAGAR I VECKAN

ALLA* PIZZOR

39:-

* Priset gäller endast för avhämtning och gäller alla pizzor på menyn utom
familjepizzor. Se menyn på www.savedalenskvarterskrog.se

Ring och beställ 031-26 65 65
Göteborgsvägen 91 i Sävedalen
Mån – tors 11 – 22, fre 11– 23, lör 12 – 23, sön 13 – 21
FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
SÄVEDALENS KVARTERSKROG
WWW.SAVEDALENSKVARTERSKROG.SE

f

LILLKULLE 24
Permanent
Färgning

200:fr 399:fr 299:-

Gör ocKså hembesöK
För KliPPninG!
Fri parkering

När bopriserna nu verkar gå in i en
lugnare fas är det på samma gång
efterlängtat och oroande. Ingen
vet vart priserna tar vägen framöver och för hushållen gäller det att
tänka klokt och trygga sin privatekonomi nu när marknaden går in i
ett nytt läge.

N

avvaktar och att inte varje husförsäljning
avgörs i en snabb och offensiv budgivning som slutar långt över utannonserat
pris. Politiker och myndigheter blir
osäkra på hur lämpligt det är med fler
åtgärder för att bromsa marknaden.
Tänk om det skärpta amorteringskrav
som Finansinspektionen vill införa eller
den nedtrappning av ränteavdragen

är något har varit på ett
visst sätt tillräckligt länge börjar det bli svårt att tänka sig
att det någonsin kan vara på något
annat sätt. Lite så har det varit på
den svenska bostadsmarknaden. Under ett antal år har vi
haft en glödhet marknad där
priserna skjutit i höjden, vissa
– både företagets och din privata
perioder med över 10 procent i årstakt. Det är mycket
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
boka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
snabbare än t.ex. lönerna har
eller 031-62 28 90. Välkommen!
ökat men eftersom räntorna
på bostadslånen har sjunkit åtminstone lika snabbt, har många
hushåll kunnat köpa de allt dyrare
bostäderna utan att det har märkts
i plånboken. Vi har blivit så vana vid
stigande bostadspriser och sjunkande
som alltfler partier nu säger sig vara för,
räntor att de nästan tagits för givna och
kommer för sent? Kanske kloka åtgärder
dyra bostadsinvesteringar har inte känts
för att kyla av en överhettad marknad,
särskilt riskfyllda. Logiken har varit att
men nu?
räntan ju är så låg att lånen inte blir
särskilt betungande och OM det ändå
skulle hända något med räntan eller den Den stora frågan är: Ser vi nu precis
egna ekonomin så är det ju bara att sälja den avsvalkning som nästan alla ekonomer, myndigheter och politiker länge
bostaden och kamma hem vinsten.
har efterlyst? Eller betraktar vi början
på en utveckling mot ett rejält prisfall,
De senaste månadernas inbromsmed allt vad det kan innebära för både
ning av priserna har fått många att
hushåll och samompröva dessa sanningar och börja
hälle? Sanningen
ställa nya frågor. Köpare funderar över
EKONOMISKT
om det kan vara värt att avvakta lite, det är att ingen vet.
med Jan Berger
– kontorschef
Det som talar för
kanske är billigare om några månader?
på SEB i Örgryte
en nedgång är till
Säljare och mäklare märker att köparna

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

SALONG

Klippning
pensionär/student

Nya frågor väcks när
bostadsmarknaden svalnar

Varmt välkomna!

Lillkullegatan 24 | Göteborg
Tel: 031-40 61 20
Mittemot Ekmanska vårdcentralen 0707-65 30 69
Öppettider: Mån 13-19 | Tis-Fre 9.30-18 | Lör 10-15

Kvalitetsmattor sedan 1970!

JUST NU:
EXTRA
FÖRMÅNLIGA
PRISER!
Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

stor del psykologi. Om oron sprider sig
och fler vill sälja än köpa, ja då sjunker
priserna. Mot det talar t.ex. att vi har ett
bostadsunderskott, hushållen har en bra
ekonomi, låga räntor och inte minst en
stark konjunktur med hög tillväxt och
hög sysselsättning. Mer talar idag mot
än för en kraftig nedgång. Men säker
kan ingen vara och privatpersoner måste
se till att det finns tillräckliga marginaler
för att klara även oväntade utfall.

Och visst finns det saker man kan
och bör göra: Innan man köper
en ny bostad är det t.ex. klokt
att sälja sin gamla så man vet
hur mycket man har att röra
sig med. Kom också ihåg att
ett lånelöfte är ett tak, inget
golv. Bara för att man får låna
ett visst belopp säger det inte
att man bör göra det. Vidare
är det ännu viktigare att göra
sin budget, inklusive risker för
högre räntor och lägre bostadspriser,
och sedan hålla sig till den. Att på ett
oförsiktigt sätt dras med i en budgivning till högre nivåer än planerat, är
ännu farligare på en marknad som står
och väger.
Även den som redan köpt sitt boende
kan och bör öka sina marginaler. En bra
nivå på amorteringarna, ett regelbundet
sparande och väl spridda ränterisker
med olika lånedelar som binds på olika
bindningstider är en bra grund. Dessa
råd är förstås inte alldeles nya och den
som följt dem har inte mycket att oroa
sig för. De flesta köper och säljer i
samma marknadsläge
och följer man ovanstående tips så är även en
nedgång hanterbar, om
den nu skulle komma.

Välkommen till
KNUTENS GRATISBUTIK!
Vi har barn- och vuxenkläder, böcker, leksaker, mindre
husgeråd m.m. Verksamheten bedrivs helt ideellt
och vilar helt på era bidrag.
ALLT ÄR GRATIS!
Röj vinden och garderoben och gör dig av med sånt du inte
längre vill ha kvar och låt istället andra få nytta av det. Du
behöver inte byta grejer – du kan bara lämna eller ta det du
vill ha. Eller naturligtvis både och!
Vill du skänka bort större möbler eller dylikt får
du gärna annonsera på vår anslagstavla.
Allt som lämnas in är givetvis helt, rent och gratis!
Inlämning kan ske de flesta förmiddagar
eller när det finns personal på MiK-Knuten.
Öppet onsdagar kl. 16-18 och lördagar kl. 10-12.

Etab 1970

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
24

Invigning & gratis kaffekalas
lördagen den 25 november kl. 10-12!
Gratisbutiken finns i MiK-Knutens lokaler
Råstensgatan 4 i Kålltorp (spårvagn 1 och 3, buss 17)
Tel. 073-773 88 83 | 031-21 12 54

Örgryte&HärlandaPosten
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– ditt första val i Olskroken
JULKLAPPSTIPS!

Perfekt so
m
gåva till
vänner
och kolleg
or

TN
E
S
E
R
P
KORGAR
Fr.

Gör din
egen korg
eller bestä
ll
färdig!

:
9
9
1
PIP-PAK
PIPOR

RER

HUMIDO
fr.

975:-

fr.

249:-

fr.

ET

699:-

+ MASSO
R
AV CIGA
RRTILLBEJ
ÖR!

TÄNDAR
E

Vi tar
även
företags- ar
g
beställnin

SAXAR

!
n
i
n
e
m
m
Välko

Redbergsvägen 6 • 031–25 35 37 • Måndag–Lördag 10–18 • www.cigaro.nu

26

n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 R-M Lindblom, Odinsplatsen
i Göteborg
4 Hans Rönnäs, Stobéegatan
i Göteborg
4 Peter Eriksson, Wrangelsgatan
i Göteborg

Örgryte&HärlandaPosten
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Lös krysset och skicka in det
senast 1 december till
Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar
Ånäsvägen 20
416 67 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”
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Välkommen till vår Öppet Hus-dag! Torsdagen den 30 nov. 08.30-19.00

Då har vi (begränsad) försäljning av pepparkakor och massor av annat
gott inför Julen – utökat sortiment! Vi bjuder på glögg & pepparkakor
samt provsmak ur vårt sortiment.
Välkomna!

St. Sigfridsgatan 146
Tel. 031-401 045
www.goteborgspepparkaksbageri.se
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jul

NÄÄS
FABRIKER

2-3 DEC

Välkommen till oss under första adventshelgen för en försmak av julen.
Datum & tid: 2-3 december kl 11-16. Läs mer på naasfabriker.se

julmarknad

I år har vi utökat antalet utställare och erbjuder
en julig mix både ute och inne, bland annat olika
delikatesser, choklad, ost, hantverk, design,
kransar och blommor.

food trucks & julfika

Vårt kafé serverar julig fika och på plats finns food
trucks med spännande rätter samt churros, brända
mandlar, korv med bröd och glögg med lussekatter.

upplevelser för hela familjen

Alla barn är välkomna att julpyssla, prova ponnyridning, träffa tomten och få en fin ansiktsmålning.
Gå med på historisk vandring i bruksorten och njut
av vacker körsång på vårt julpyntade område.

julshopping i våra butiker

Välkommen in i våra butiker och pop up-butiker.
Här hittar du julklappar till hela familjen inom mode,
design, inredning, delikatesser och mycket mer.

Spinnerivägen 1, Tollered 031-799 63 00 naasfabriker.se

Vår Tomteverkstad ✁
hjälper er med klapparna!

UPP T

–

ÖNSKELISTA!
Nya båtdynor till pappa.
Mamma önskar sig nya gardiner.
Ny köksoffedyna och kudde till farfar.
Farmor vill ha nya stolsdynor och duk.
Badrumsmatta till faster Stina.
Mormor önskar sig soffan omklädd med nytt möbeltyg.
Storasyster önskar sig en sänggavel med knappar.
Pläd och kudde till Lillebror.

Plädar, ex barn ...................................fr 179:Julkudde ............................................ 198:Möbeltyg ........................................ ex. 189:Gardintyg Linne ................................. 149:Stolsdynor .........................................fr 98:FÖRKLÄDE TILL JULBAKET 10%
Namnlöst-3 1

GALANT PLAST
Namnlöst-3 1

Odinsplatsen 2 (hpl. Ullevi N.)
Vard. 9-18 | Lörd 10-14
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Tel. 031-15 28 16
www.galantplast.se

5%

–

ÅTERBÄ

Friggagatan • Öppet alla dagar 8-23
Spel & Post har öppet Mån-Fre 8-20 och Lör-Sön 8-17

Hos oss
HITTaR dU
aLLT föR
GRILLEN!

Välkommen in till vårt jäsbageri!
06-04-12 10.46.07

Hos oss

Sandra och Ewa ser till att ni får färskt nybakat bröd alla dagar
HITTaR
dU
i veckan! Varför inte prova våra egenbakade
ostfrallor eller
aLLT
våran vaniljknut de luxe. Allt bakat med kärlek
och föR
värme.
GRILLEN!
Varma hälsningar från alla–oss
på Coop Konsum Friggagatan

Örgryte&HärlandaPosten

UPP T

5%

ÅTERBÄ

06-04-12 10.46.07
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fonus.se

Personlig begravning
När en person dör förändras allt.
Mitt i en omtumlande tid ställs du inför många val och beslut.
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt
avsked och ett fint minne.

Välkommen in och hämta
Vita Arkivet
- en vägledning för dina nära.

Norra Gubberogatan 7, Göteborg | 031 85 98 30

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

Bris julstjärna lyser för medmänsklighet
Den psykiska ohälsan bland barn
och unga ökar i Sverige, och samtalen till Bris har ökat under hela året.
Nu lanserar Bris en blå julstjärna
som ger alla möjlighet att bidra till
ett bättre samhälle för barn.
Julen kan vara extra svår för barn, då förväntningarna är höga och många lämnas
ensamma med föräldrar som är fulla,
våldsamma eller bara inte ser barnens
behov.
– Att köpa Bris ”Lilla stjärna” är en
medmänsklig handling för de yngsta i
vårt samhälle. Det är årets viktigaste julstjärna, eftersom den möjliggör Bris fortsatta kamp för utsatta barn. Stjärnan sänder en signal om att du som hängt den i
ditt fönster är en medmänniska som bryr
dig och tar ställning för barns rätt att må
bra, säger Bris generalsekreterare Magnus
Jägerskog.
Julen och andra högtider som är starkt
förknippade med familjeliv och gemenskap kan göra att känslan av ensamhet
blir ännu starkare hos barn som inte får
uppleva detta.
Bris har öppet varje dag under jullovet,
och Bris kuratorer lyssnar, stöttar, stärker
barn i att hantera sin situation, och slussar dem vidare så att de får rätt hjälp.

– Bris skulle kunna beskrivas som Sveriges enskilt största första linje. All Bris
verksamhet möjliggörs av gåvor från privatpersoner och företag. Vi är outtröttliga, men vi behöver bli fler som står upp
för barnen. Att tänka på andra hör julen
till, säger Magnus Jägerskog.
Alla intäkter från stjärnan går till Bris,
där stödverksamheten håller öppet för
barnen på telefon, chatt och mejl hela julen. ”Lilla Stjärna” kostar 199 kr och säljs
på bris.se från den 13 november samt
på Åhléns, storochliten.se och Babyland
från den 18 november.
Bris, Barnens rätt i samhället, är en
partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska

bistå barn och unga i utsatta situationer
samt upprätta möjligheter för barn och
unga att föra en dialog med vuxna. Bris
vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets
rättigheter tillgodoses.
Barn och unga under 18 år kan kontakta Bris alla dagar under året för stöd.
FN:s konvention om barnets rättigheter
utgör grunden för Bris arbete och Bris
bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.
Bris verksamhet finansieras via gåvor,
medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på
www.bris.se.
ÖHP

KYRKFÖNSTRET

www.nordengarden.se

Stort Jul-Disco för 7–13 år

Fredag 8 december kl 18.00–20.30
Julkul och julbus med massor av musik

Övriga Barn- och
ungdomsaktiviteter

Måndagar 17.00–18.30
Pysselverksamhet för unga, 7–13
Fredagar 17.00–18.30
Digitala spel för unga 7-13 år
Fåtal platser kvar

Björkekärr församling
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Söndag 26 november
10.00 Gospelmässa ”Soon and very
soon” Peter Frykman, gospelkören Inspirit
Tisdag 28 november
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar Olinder
Söndag 3 december
10.00 Högmässa, Björn Nilsson,
Adventskören
15.00 Familjegudstjänst, Ragnar Olinder, Draget, lovsångsdansarna
och Fritids m.fl.
17.00 Gudstjänst 17 Jämnt, Ragnar
Olinder
Tisdag 5 december
19.00 Veckomässa Taizé med förbön,
Björn Nilsson
Söndag 10 december
10.00 Högmässa, Söndagsklubben,
Björn Nilsson
Härlanda kyrka

After Work/familjekväll:

Torsdag 7/12 kl 17.00–19.00
Vit Jul. Vi bakar pepparkakor, pysslar
och äter tomtegröt.

Folkdans/folkmusik

Fredagar 19.30–22.30
Dans och träning.
Kom och pröva på – ta med inneskor!
Mer info. Se www.heimdals.com

Modern dans till levande musik
Fredagar kl. 12.00 – 14.00
Entré 40 kr inkl. kaffe och smörgås
Arrangör: PRO Östra

Vi har lokaler i olika storlekar
som passar från styrelsemöten
upp till stora samlingar.
Konferensutrustning och bredband.
Boka via hemsida el. ring 031-19 66 31
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Söndag 26 november
11.00 Söndagsmässa, Rubenson,
Molin, Eriksson
18.00 Konsert: Rutters Requiem,
Härlanda Voces, Molin, musiker
Onsdag 29 november
18.30 Häng med Gud – veckomässa,
Carlheim, Lilja
Torsdag 30 november
09.00 Mässa
Lördag 2 december
15.00 Konsert vuxna och små barn:
Jag vill känna musiken i dig,
Boqvist, Lilja, Åkerblom, mammakören
Söndag 3 december
11.00 Adventsgtj, Gripenby, Carlheim,
Lindström, Molin
18.00 Sjung in Advent, Carlheim,
Molin, körer och musiker
Onsdag 6 december
18.30 Veckomässa, Gripenby, Lindström
Torsdag 7 december
09.00 Morgonbön
Lördag 9 december
18.00 När det lider mot jul – julkonsert med Härlanda Kammarkör,
Molin

annons@ohposten.se
Söndag 10 december
11.00 Söndagsmässa, Dahlin, Molin,
Ericsson
16.00 Luciakonsert för hela familjen,
fri entré, Dahlin, MannerströmMolin
18.00 Luciakonsert, entré, Dahlin,
Mannerström-Molin. Biljetter via
ticketmaster.se

Sankt Pauli kyrka
Middagsbön i kyrkan mån–fre kl 12
Torsdag 23 november
16.30 Språkcafé i Pauligården
Söndag 26 november
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen, Birgittakören
13.00 Seminariet Påtåren: Arvsynd
och människovärde, Torbjörn
Johansson
18.00 Bön och lovsång, Johanens
Sköldengen mfl.
Tisdag 28 november
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen.
Johannes Sköldengen
Onsdag 29 november
13.00 Bibelsamtal inför söndagen.
Daniel Bennsten
18.30 Veckomässa Larsson
19.30 Föredragskväll. Om rätten till
samvetsfrihet. Tomas Seidal
Torsdag 30 november
16.30 Språkcafé i Pauligården
Lördag 2 december
18.00 Vi sjunger in Advent med församlingens körer och dig som
kommer!
Söndag 3 december
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten,
kyrkokören
Tisdag 5 december
13.00 Andakt vid gemenskapsträffen
Onsdag 6 december
17.30 Bön för församlingen
Lördag 9 december
15.00 Händels Messias, kyrkokören,
Wasa Barock
Söndag 10 december
11.00 Högmässa, Björn Larsson,
VOiCES
13.00 Seminariet Påtåren: Om försoning och rättfärdiggörelse.
Torbjörn Johansson
16.30 Gudstjänst SMÅ&stora

Örgryte&HärlandaPosten

Örgryte gamla kyrka
Söndag 10 december
11.00 Gudstjänst, Leijon, Lindblom
17.30 Scoutgudstjänst, Ånestrand,
Lindblom

Örgryte nya kyrka
Torsdag 23 november
18.00 RefleX-mässa, Leijon, Lindblom
Söndag 26 november
11.00 Sammanlyst festhögmässa
med nomineringsval till församlingsråd, Andersson, Hildén,
Leijon, Lindblom, Lodolakören
Torsdag 30 november
18.00 RefleX-mässa, Lönnblad, Hildén
Söndag 3 december
11.00 Högmässa, Jutvik, Hildén,
Örgryte kyrkokör
18.00 Sjung in Advent, Jutvik, Hildén,
Lundgren
Tisdag 5 december
19.00 Julkonsert, Högskolan för scen
och musik
Torsdag 7 december
18.00 RefleX-mässa, Jutvik, Lindblom
Lördag 9 december
15.00 & 17.30 Lodolakörens julkonserter, entré.

Skårs kyrka
Söndag 3 december
11.00 Gudstjänst med små och stora,
Lönnblad, Lundahl, Anderzén
Onsdag 6 december
13.00 Gemenskapssamling ”Adventsoch luciafest”, Luciatåg från
Skårsskolan, Helena Ek, Sture
Berg
Lördag 9 december
10.00–14.00 Julmarknad i Skår
Söndag 10 december
11.00 Högmässa, Ånestrand, Lundgren, Skårs kyrkokör

Örgryte församlingshem
Soppa varje tisdag kl 12
Lördag 25 november
11.00–14.00 Höstbasar i Örgryte
Tisdag 28 november
14.00 Ljusstöpning
NR 11 • november 2017

Jul i gemenskap
Kom och fira julen med oss!
Jul i gemenskap är julfirandet för dig som
vill vara tillsammans med andra på
julafton.
Vi äter gott, umgås och tittar på Kalle
Anka.
Kom du med!

Stöd Redbergskyrkans barnoch ungdomsarbete, köp din
julgran hos oss. Start 9 dec.

Varmt välkommen!

Adventsgudstjänst

Tid: Julafton 24 december kl 12–16
Plats: Kålltorps fritidsgård

Söndag 3 dec kl 11.00

Anmäl dig senast 15 december till:
AnneMarie
Svenninghed: Ett nådens
år
I tre
generationer
har
Fjällmans
Sång av kören
stöttat andra i stort och smått. Tack
Kostnadsfritt
vare våra egna florister, jurister och
transporter kan vi arbeta omtänksamt över hela Göteborg. Oskar Fjällman
Sofia Aldén, 031-365 69 09
jul@orgryteharlanda.goteborg.se

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning i samarbete med Föreningsrådet

www.redbergskyrkan.se

Härlanda 031-21 79 70
Högsbo 031-82 20 90
Lundby
031-22 16 45
I tre generationer
har
Majorna
031-14
97
54
vi på Fjällmans varit

Landerigatan 9

www.goteborg.se

Örgryte-Härlanda

Olskroken 031-19 46 90
Örgryte-Härlanda
Sävedalen/Partille 031-26 55
22
Nämndsammanträde
Torslanda 031-92 02 20
Nämndsammanträde
Örgryte-Härlanda
Tisdag
29 november
www.fjallmans.se
Örgryte-Härlanda

Nämndsammanträde
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
Kl
17.00 börjar ”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet
Nämndsammanträde
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att
Tisdag
29 november
Kl 17.00 börjar
”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet

ett stöd för anhöriga
i sorg.
Tack vare våra egna
florister, jurister och
transporter kan vi
arbeta omtänksamt
över hela Göteborg.

att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
Tisdag
29 november
närvara, men
inte att yttra dig. Handlingar till mötet finns cirka
börjar nämndens beslutssammanträde, då har du rätt att
en
vecka
innan
på: www.goteborg.se/namndhandlingar
Tisdag
29 november
Kl 17.00 börjar
”allmänhetens
har dufinns
möjlighet
närvara,
men
inte
att yttra dig.frågestund”.
Handlingar Då
till mötet
cirka
att vecka
ställa frågor
ochwww.goteborg.se/namndhandlingar
framföra synpunkter till nämnden. Därefter
en
innan
på:
Kl 17.00 börjar ”allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet
Plats:
Kåken, Kålltorpsgatandå2,har
Stora
börjar Kulturhuset
nämndens beslutssammanträde,
du Salen.
rätt att
att ställa frågor och framföra synpunkter till nämnden. Därefter
Spårvagn
1 och
3, att
hållplats
Stockholmsgatan.
närvara,
men
inte
yttra
dig.
Handlingar
till
mötet
finns cirka
Plats: Kulturhuset
Kåken, Kålltorpsgatandå2,har
Stora
börjar
nämndens beslutssammanträde,
du Salen.
rätt att
en
vecka
innan
på:
www.goteborg.se/namndhandlingar
Spårvagnmen
1 och
3, att
hållplats
Stockholmsgatan.
närvara,
inte
yttra dig.
Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på: www.goteborg.se/namndhandlingar
Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen.
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.
Plats: Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, Stora Salen.
Spårvagn 1 och 3, hållplats Stockholmsgatan.

Tisdag 28 november

Välkommen!
Kommande
möten 2017
Välkommen!

Oskar Fjällman

19 december

På www.goteborg.se finns föredragningslista med handlingar
Välkommen!
samt
protokoll. Här kan
du föredragningslista
också lämna synpunkter.
På www.goteborg.se
finns
med handlingar

Härlanda
Högsbo
Lundby
Majorna

031-21 79 70
031-82 20 90
031-22 16 45
031-14 97 54

Olskroken
Sävedalen/Partille
Torslanda
Västra Frölunda

031-19 46 90
031-26 55 22
031-92 02 20
031-29 06 36

Välkommen!
samt protokoll. Här kan du också lämna synpunkter.

På www.goteborg.se finns föredragningslista med handlingar
samt
protokoll. Här kan
du föredragningslista
också lämna synpunkter.
På www.goteborg.se
finns
med handlingar
samt protokoll. Här kan du också lämna synpunkter.

www.fjallmans.se
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!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Varför inte ge dina
fötter en behaglig
behandling?
Boka gärna
en tid hos mig!
Välkommen!
Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

Flitiga Fruars städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

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, c/o Sally Bazar.
Att. Annons, Ånäsvägen 20, 416 67 Göteborg. Du kan också lämna in den i vår låda hos Sally Bazar på Ånäsvägen 20.
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:–

o Tack
o Månadens Ros

0:–
0:–

0:–
0:–
0:–

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:–

o ������������������������������� 50:–

Företag
o Företag (end. text)
60x40
200:–
o Hantverkare
o Bilservice
o �������������������������������������

VAR VÄNLIG TEXTA!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Rut 50% • Garantier

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

Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989

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

Tel: 0736-94 84 31

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
..................................................................................................................................................... TELEFON: ������������������������������������������������������������������������������������

Nordens Ark

MARKNADSPLATSEN

Yrkeskläder
till privat & företag

NU 10%
RABATT

Ange ”Höst2017” i kassan

www.yrkesgarderoben.se

BOSTAD SÖKES
4 Lägenhet sökes i Örgryte Härlanda.
Tel: 031-21 68 35, 0722-356 835

KÖPES
4 Gamla bokmärken köpes, Som yngst 60tal, gärna äldre, även gamla bokmärkesalbum.
Välkommen att ringa!
Tel. 0703–94 18 54


-djurparken som gör skillnad!

BORTTAPPAT
4 Tappade mina special gjorda ”Puma”
glasögon under en golftävling på Delsjö GK
den 7/10, specialgjorda, utprovade för mina
ögon. Tätsittande röda bågar. Tacksam för tips
– hittelön!
Ingela, 070 601 59 36 eller 031-713 53 44
SÄLJES
4 Gamla LP-skivor, pop, soul. m.m. En
samling märkeskatter (små), några större ca
25 cm höga. Gammalt väggur, kapselmaskin
lite beg. (A Nordqvist), helt nya Goretexskor –
svarta strl 39 (för stora), systemkamera billigt.
Säljes p.g.a. av flytt.irisortegren@gmail.com
Tel. 076-164 55 68

KÖPES
4 Enstaka exemplar av tidningen Rekordmagasinet från 1950–1958 önskas köpa.
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@
yahoo.se eller

Tel. 0730 780 336, 0760 963 722

Sofiagatan 6
Här
finns
gott
om Pplatser!

samt militära märken och medaljer. Även hela
Tel 070–583 11 93
samlingar.

KÖPES
4 Bilar köpes, även skåpbilar. Fr. 500 till
50.000 kr – allt av intresse! Även def. HämTel. 073-761 44 78
tas. Kontant.
SÄLJES
4 Begagnade körbara cyklar säljes. Bra
Tel 031-21 83 56 (efter 18)
priser.

KÖPES

MOTOR KÖPES
4 Gammal moped köpes. 50–60-tal. Även
defekt eller i delar.
Tel. 0730–25 49 24


4 Rolex köpes. Alla modeller, även Omega,
Jaeger, Patek, IWC, diamanter, guld och
Tel. 070–650 13 15
smycken.

KÖPES
4 Nålmärken från sportklubbar eller rederier

4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till
exempel köper jag gärna klockor, snusdosor,
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotidningar, konst, frimärken, brev, vykort, gamla
kataloger, gamla idrottsprylar, gamla leksaker,
gamla böcker, gamla fotografi er och gamla
skyltar m.m. Garanterat bäst betalt för era
saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även
hela dödsbon inkl. städ. e-post: varortillsalu@
Tel 073-708 47 14
speedmail.se

Salong Nicole
Yin & HatHa Yoga
– en specialkväll för en
Jul i balans & harmoni
12/12 Ge dig själv (&/eller)
en vän en tidig julklapp ❤
Nya kursstarter i januari!
Välkommen till

annons@ohposten.se

Han

Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93
1 timme från Göteborg
15minuter från Smögen

MÖT VINTERN MED
EN NY SKÖN FRISYR!
ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

KÖPES

Foto: Tom Svensson

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

Vi söker dig som är
pensionerad målare och
vill jobba på egna villkor!

Troligtvis stöder du oss
redan i hjärtat.Tack.
Men vi behöver
pengar också. Tack igen.

Ring 031-21 77 30
(sen 1989)

Lili-Ann Kleén
Hälsopedagog/Kroppsterapeut
Redbergsplatsen
031-19 84 06 • halsohornan@hotmail.com
www.halsohornan.com
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www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
Örgryte&HärlandaPosten

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1
NR 11 • november 2017

BLACK FRIDAY
24 november

20%
PÅ GÅNG
Under vinjetten på gång kan just din förening tala om vad som står på programmet.
E-posta till annons@ohposten. se. Och du,
på det här sättet kostar det inget!

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje
måndag och torsdag kl 11, året om.
4 Ring Hans Westberg 84 24 52 eller kom.
4 Stavgång varje söndag kl 10 med start
från Apslätten. Stavar finns att låna. Ring Erik
Jones 0704-78 50 36 eller kom.
4 I övrigt Hans Westberg 84 24 52

Ekparkens promenadgrupp
Lillkullegatan 23
4 Tisdagar 11.00–13.00. Vi promenerar
i Delsjön/Skatås terrängen med eller utan
stavar, vi gör även utflykter och studiebesök
(Ekparkens Träffpunkt).

Ring för info 031-365 60 22
Isblommans Pensionärsförening
Iskällareliden 14
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
musik m.m. Program finns för avhämtning.

Tel. 031-365 60 22
Kulturhuset Kåken
Kålltorpsgatan 2
4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken på onsdagar kl 14-15.30. Kom och träna på att prata
svenska. Arrangörer: Röda Korset

Tel 0705-53 42 98

SPF Björkekärr
14 sept månadsmöte
Haga förr och nu Gudrun Lönnroth
16.00 Björkekärrshus
Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
Månadsmöten kl 16.00 i Björkekärrshus
4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gymmet Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden
PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 2
www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor, ojämna veckor
öppet hus och läsecirkel.
Info: Velta Jaunupe tel. 84 77 48

SPF GöteborgsVeteranerna
Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Möte med underhållning och information kl
11.00 andra torsdagen i månaden.
Dessutom boule, teater,studiebesök och
resor.
Info. SuzanneHedin tel.207022
NR 11 • november 2017

annons@ohposten.se

SPF Skår
Skårsgatan 93
www.spfpension.se/skar
4 Månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i
Skårs-kyrkan (buss 50 eller 62). Efter en kort
föreningsinformation följer föredrag eller annan underhållning. Därefter blir det kaffe med
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

i hela butiken

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

Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27

Korsgatan 3
Vard: 11-18 Lörd: 11-15 tintino.se

SPF Seniorerna Örgryte
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 På vårt program (spfseniorerna.se/orgryte)
står trevliga sammankomster med intressanta
föredrag och underhållning samt bridge,
utflykter och studiebesök. Vi arbetar också i
flera sammanhang för bättre villkor för äldre.
Vill Du veta mer, kontakta Monica Påhlsson

0707 43 46 63
HHH
4 För planeringens skull ber vi Dig om anmälan i förväg. Anmälan till föreningsmöten görs
fredagen eller måndagen före mötet kl 9-11 till
personerna nedan. Med mail går det bra när
som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40
vibeke.carlander@comhem.se
Inger Kannesten tel 83 13 29 eller mobil
0708 91 86 61 ingerkannesten@yahoo.com
4 Om Du får förhinder meddela detta mötesdagen kl 8–8.30 till samma nummer eller
mail-adress. Entréavgiften till mötena under
våren är 40 kr.
Tag gärna med vänner!

VÄLKOMMEN!

MIK-Knuten
Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4
Tel: 21 12 54
www.kalltorp.info/mik-knuten

Trivselbridge Club Singelton
4 Vi välkomnar nya och gamla bridgespelare till Lindhultsgatan 25, Dagcentralen på
torsdagar kl 18.30-22.00. Även för dig som är
mindre rutinerad.

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Iskällarelidens träffpunkt
Iskällareliden 14 A 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Kallebäcks träffpunkt
Omvägen 13 031-365 60 24
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25
Örgryte&HärlandaPosten
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BLACK FRIDAY ERBJUDANDE
HOS KVIK GÖTEBORG CITY DEN 24 NOVEMBER KL. 10-20
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Hämta din värdecheck för Black Friday erbjudandet i din närmaste
Kvik butik fredag den 24 november 2017 mellan kl. 10.00-20.00.
Skynda dig, antalet värdebevis är begränsade. Värdechecken kan
lösas in till och med den 9 december 2017.

Kvik Göteborg City:
Berzeliigatan 14, 412 53 Göteborg

* Gäller vid köp av komplett kök eller badrumsmöbel t.o.m. 2017.12.09 mot uppvisande av värdecheck. Spara 20% på alla kök inkl. bänkskivor, badrumsmöbler och garderober. Erbjudandet kan inte
kombineras med andra rabatter och gäller inte i förväg nedsatta varor. ** Kampanjpris omfattar skåp, sockel och bänkskiva. Priset är exkl. blandare, vitvaror, diskho, belysning, montering, leverans och installation.

