
ML Night Cover är en unik filterprodukt  
som minskar bländningsbesvär från  

mötande strålkastare. ML Night Cover  
finns i HangOn-lösning  

(för de som redan bär glasögon)  
och i HorizOn-båge. 

 
 

Välkommen till höstens

KUNDKVÄLL
Vi vill gärna visa just Dig det bästa vi vet i glasögonmode.
Detta är ett unikt tillfälle att se och prova de stora kollek-
tionerna från Hackett, Jaguar och Bloomdale.

Under kvällen kommer du att få prova bågar under lätt-
samma former med mingel, dryck och tilltugg. Bjud gärna 
med vänner och familj. Vi laddar med specialerbjudande 
för alla som kommer denna kväll.

Tid: Torsdag den 14:e november kl 17.00–20.00

Plats: Danska Vägen 76, Carlberg Glasögon & Linser

Anmäl ditt intresse, via telefon, e-post eller i butiken.
Telefon: 031-25 42 45, e-post: info@optikercarlberg.se

Inbjudan

Hjärtligt Välkommen!
Se bättre.

Dag och natt.

Gratis synanalys med 
Zeiss i.Profiler!

Starkare kontraster, mer 
levande färger och bättre 

mörkerseende.

MLNIGHT COVER
För säkrare mörkerkörning

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

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

GRATIS UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

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

www.primartandvarden.se

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE: 399:-
Vid första undersökningen mot denna voucher

Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

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

Välkommen att boka en tid!

www.tandvardsgruppen.org

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

teckna 
kampanjen

online

teckna 

hälsosam julklapp
Ge bort en 

Har du missat att beställa?
Vi har öppet hus första 
dagarna i December
De tre första dagarna i December (1/12-3/12) har vi 
öppet hus på pepparkaksbageriet. Då säljer vi pepparkakor 
till de som har missat att beställa. Välkomna! 

St. Sigfridsgatan 146 , Tel. 031-401 045, www.pepparkaksbageriet.se 

Följ vår instagram för att hålla dig uppdaterad - @pepparkaksbageriet 

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 11 l november 2021

Örgryte&Härlanda
POSTEN

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

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

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

Salong Måndagar–Fredagar 10–18  |  Lördagar 10–14 – VÄLKOMNA!

FÄ R G |  SL I N G O R |  PE R M A N E N T |  HÅ L I  Ö R A/NÄ S A

En skön salong för skönhet
– även brudhåruppsättning och makeup!

salong.glayol
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Redaktionellt material (text/bild) 
generellt 2–3 dagar innan sista 

materialdag för annons.

Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:

Aqua Dental på Redbergsvägen
13A i Olskroken • ICA Kvantum

Munkebäck • ICA Stabbetorget •
Coop Nära på Trätorget • Lejonet

& Björnen på Danska vägen •
ICA Supermarket Olskroken • Lidl
Olskroken • Kulturhuset Kåken •

Biblioteket Kåken • Coop Friggaga-
tan • Active Wellnes • Handelsban-

ken Prästgårdsängen • SEB
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på

Ånäsgatan • Träffpunkten
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se

www.ohposten.se

Örgryte
Härlanda

annons@ohposten.se

STÖTTAdin lokalahandlare

Så här i slutet av november och början av december vankas Elit-
serien i tennis. Även i år spelas serierna under cirka en månad och 
GLTK har lag med på både dam och herrsidan.

Totalt sju hemmamatcher kommer att spelas där man kan se topptennis live, 
helt gratis. Matcherna kommer även att streamas. 

Följande datum och tider gäller:
Damer:
Tisdag 30/11: Mot SALK, kl. 16.45 dubblar, cirka 18.15 singlar
Herrar:
Måndag 6/12: Mot Lidingö TK, kl. 16.45 dubblar, cirka 18.15 singlar
Onsdag 8/12: Mot Tabergsdalen TK, kl. 16.45 dubblar, cirka 18.15 singlar
Fredag 10/12: Mot Uppsala TK, kl. 16.45 dubblar, cirka 18.15 singlar
Måndag 13/12: Mot Solna TK, kl. 16.45 dubblar, cirka 18.15 singlar.

ÖHP

Nu står det klart att Circle K lanserar ännu 
ett samarbete. Denna gång är det Pizza Hut 
som inledningsvis flyttar in på tre utvalda 
stationer. Detta samarbete är ett led i att bli 
en tydligare matdestination och att ytterli-
gare förenkla kundernas vardag.

Circle K fortsätter att växla upp för att bli en ännu 
tydligare matdestination. Samarbetet med Pizza 
Hut lanseras inledningsvis på tre stationer, varav 
en ligger här i Munkebäck.

Pizzorna tillagas på plats och kunderna kom-
mer att kunna välja mellan fyra olika sorter som 
kan köpas antingen som hel pizza eller pizzaslice.

– Det här är en viktig milstolpe för oss. Vi har 
en uttalad strategi att fortsätta bygga ett intressant 
och spännande matutbud längs väg, som ska passa 
hela familjen oavsett preferenser. Att addera Pizza 
Hut känns fantastiskt, säger Martin Stenberg, Se-
nior Category Manager Food på Circle K.

Med Pizza Hut på stationerna får kunderna yt-
terligare anledning att besöka Circle K för att äta 

gott, från morgon till kväll. Pizza Hut har funnits 
i sedan 1958 och är ett välkänt och omtyckt varu-
märke som har 27 restauranger runt om i Sverige.

– Vi är glada att kunna vara med och ta Circle 
K:s matutbud till nästa nivå genom några av våra 
mest omtyckta pizzor. Vi är övertygade om att 
det kommer bli ett välkommet inslag längs vägen 
och menyn som kommer att finnas hos Circle K 
lär inte göra någon i bilen besviken, säger Regina 
Borda, Managing Director, Pizza Hut Europe, 
UK & Canada. (Pressrelease)

Pizza Hut flyttar in på
stationen i Munkebäck

JUnioR-SM ocH ÅkeS ÄkTA HÖnÖkAkA cUP. Årets tävlingar som 
har varit framskjutna från påsken 2021 till höstlovet samlade ett stort 
antal deltagare. Cirka 1 350 matcher genomfördes under nio speldagar 
i GLTKs anläggning vid Lilla Torp och det gick inte att ta fel på spelgläd-
jen som fanns efter en lång väntan. Göteborg hade en rad framgångar 
i form av Nellie Taraba Wallberg från GLTK som tyvärr förlorade finalen 
i F14 efter en tuff batalj. Ännu bättre gick det för Ludvig Hede från Särö 
som tog hem segern i P14 år. Max Dahlin från Ullevi var i final i P16 och 
Knut Andersch visade upp fina takter i P12 där han i stor stil avgick med 
segern. Foto: Privat

Så här spelas
Elitserien i tennis

Knut Andersch (vinnare) & Oliver 
Wennstad.

William Rejchtman Vinciguerra 
& Ludvig Hede (vinnare).

Max Dahin & Albert Saar (vin-
nare).

Antonina Czajka (vinnare) & 
Nellie Taraba Wallberg.
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SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

Välkommen in till oss!

Erbj. gäller ej Maui Jim

BLACK FRIDAY
25% RABATT

PÅ SOLGLASÖGON!

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

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

Rymlig tvåfamiljsvilla i Skår med tre lägenheter
Hackspettsgatan 23   Örgryte   Skår   11 rok   310+131 kvm   13.400.000 kr/bud

På områdets kanske bästa tomt ligger denna rymliga tvåfamiljsvilla på totalt 441 kvm, varav boarean är 310 kvm. I huset finns tre lägenheter.  
På entréplanet och våning två finns var sin femma och på vinden finns en lägenhet på två rok. Underbar tomt som sträcker sig ner mot Pilfinksgatan.

Redbergsgårdens Blommor

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

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

Nu närmar sig advent
och vi har det ni behöver!

HYACINTER

Fr. 20:-/st

AMARYLLIS I kRukA

Fr. 69:-/st

Massor av pynt
och mossa
i mängder!
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

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

Från
875 kr
inkl. moms

VITSIGT
med Anders nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Vad tiden går fort, man blir förvånad,
av året återstår det drygt en månad!

Om Stefan Löfven tog tåget från Göteborg 
efter kongressen blev det RÖD AVGÅNG!

HHH

Vad har Vänsterpartiet för pålägg på sina 
smörgåsar vid fikapauserna?

DADG OSTAR!
HHH

Vad gör tandläkaren på lunchen?
KÄKAR!

HHH

Vad gör flaggstångsfabriken när den öppnar?
STÄNGER!

HHH

Häromdagen var jag på datortomografi och 
blev grundligt genomskådad och jag sa till 
sköterskan att: I röntgensläkarens annons 
stod följande: Vid fotografering av armarna 
syns även benen!

HHH

I veckan inföll Mårtens afton.
– Åt Du GÅS den kvällen?
– YESS!
– Det var många GÄSS-ter som vi fick 

UM-GÅS med!
Uppmaningen lät sålunda: Kom i tid. 

Klockan 19.00 GÅS det till bords!
HHH

Avenyn skall restaureras för flera hundra mil-
joner. Då blir den gamla gatan AVE-NY!

HHH

1993 tilldelades Nobels fredspris den nyss 
avlidne F.W.De Klerk och Nelson Mandela. 
Följande då aktuella kommentar: I år fick 
MAN DELA fredspriset !” (PS i GP 9 decem-
ber 1993. Så rolig var jag redan då!)

HHH

Jag tänker köpa en halsduk i Cashmere, men 
den blir så dyr och då har jag inga CASH 
MER!

HHH

Avdelningen sport:
I veckan har det varit VM i bowling i Du-

bai och en svensk blev världsmästare.
Då kan man konstatera att han är BÄST 

PÅ KLOTET!
HHH

En fråga inför VM-kvalmatchen mot Spanien 
den 14/11 i Sevilla:

– Vill Du se matchen i SEVILLA?
– De e klart. SE VILL JA!

HHH

IFK Värnamo gick direkt upp i Allsvenskan 
med god marginal i Superettan.

Deras skicklige tränare heter Jonas Thern. 
Varför inte döpa om klubben till IFK THER-
NAMO!

Över 370 000 till Qviding FIF, drygt 
220 000 för Redbergslid. Överskottet de 
båda föreningarna tjänat på att sälja lot-
ter från ideella Folkspel gör skillnad.

– För oss har det handlat om över-
levnad, inte minst i de pandemitider vi 
haft, säger Tony Larsson, klubbchef i 
Redbergslid.
 
Folkspel, föreningslivets eget lotteribolag, har 
presenterat överskottet från senaste verksam-
hetsåret. För Qviding FIF och RIK har det 
inneburit att de tillsammans kunnat fylla på 
klubbkassan med över en halv miljon kronor. 
372 000 (Qviding FIF) och 221 000 (RIK) 
är resultatet och intjäningen efter att ha sålt 
exempelvis Bingolotter och Julkalendrar.

– För oss är det likvida medel som varit livs-
viktiga. Det finns ett antal inkomstkällor som 
vi inte kunnat nyttja under den långa pandemi 
vi upplevt, så det här är pengar som verkligen 
behövs till vår verksamhet, säger Tony Lars-
son.

Som ser fram emot nästa stora lottkampanj.
– Vi säljer dels löpande till varje veckoom-

gång, sedan blir det extra fokus på exempelvis 
Uppesittaren, Nyår och Påsk. Vill man stödja 
RIK kommer vi att finnas i och kring Ica Fo-
cus med lotter då det drar ihop sig.

 
Hos Qviding pågår också planeringen för 
fullt inför två stora säljomgångar. Uppesitta-
ren (i TV 4) 23 december och nyårsafton 31 
december.

– Vi kommer som tidigare att sälja utanför 
ICA Kvantum Munkebäck. Överhuvudtaget 
är försäljningen av Folkspels lotter en stor och 
viktig inkomstkälla för oss. Dessutom skapar 
det ett engagemang och något för föreningen 
att samlas kring, säger CM Strömberg, ordfö-
rande i QFIF.

 
Genom försäljning av  Folkspels lotte-
rier; BingoLotto, Sverigelotten och Julkalen-
dern, erbjuds svenskt föreningsliv att tjäna 
pengar till sina verksamheter. Allt överskott går 
direkt tillbaka till föreningarna som sålt lotter-
na och senaste verksamhetsåret har hela 352 
miljoner kronor gått till säljande föreningar 
och organisationer. 

De senaste fyra åren har inneburit en rejäl 

utveckling och ökning av det överskott som 
betalats tillbaka i överskott: 
H 2017/2018: 177 miljoner. 
H 2018/2019: 189 miljoner. 
H 2019/2020: 232 miljoner. 
H 2020/2021: 352 miljoner. 

 
– Vi har ökat med 99 procent sedan verk-
samhetsåret 2017/2018 och med 52 procent 
jämfört med föregående år. Vi vet att många 
föreningar haft det tufft – inte minst under 
den pandemi vi levt med under ett och ett 
halvt år. I den kontexten vet vi att vårt över-
skott gjort och gör stor skillnad för många, 
säger Hans Sahlin, vd för ideella Folkspel, och 
fortsätter:

– Jag är mäkta stolt över det överskott vi bi-
dragit med till landets föreningar och organi-
sationer under 30 år och som uppgår till över 
17 miljarder.

– Vi är som bekant en ideell organisation 
som ägs av våra medlemmar. Det innebär att 
inga privata aktörer har ekonomiska intressen 
i vår verksamhet och att vi därmed kan låta allt 
överskott gå direkt tillbaka till dem vi verkar 
och finns till för.  

ÖHP

Topp 12 intjänat i Göteborg
  1. Kärra HF 818 000
  2. Önnereds HK 476 000
  3. Hisingsbacka FC 393 000
  4. Qviding FiF 372 000
  5. Bergums IF 289 000
  6. Lindholmens BK 274 000
  7. Lindås Rasta BK 264 000
  8. Frölunda Hockey Club 256 000
  9. KF Velebit 250 000
10. Erikbergs IF 250 000
11. Torslanda HK 246 000
12. Redbergslids ik 221 000

Viktiga tillskott för
Qviding FiF och Rik

Vem av stadsdelen Skårs invånare 
tillbringade mest tid i kyrkorna för 35 år 
sedan?

Jo, rimligen Lennart Strömqvist.

Lennart Strömqvist bodde på anrika Skårs 
gård helt nära Skårskyrkan och var kyrkoher-
de, dock inte i Örgryte församling som han var 
skriven i, utan i Johannebergs.

Vår tidnings föregångare Redbergsbladet 

och ”systertidningen” Johannebergsbladet rap-
porterade den 8 december 1986 att Strömqvist 
då hade tagit emot biskop Bertil Gärtner vid 
julmarknaden, där biskopen höll en välbesökt 
andakt inför cirka 350 sittande besökare.

Lennart Strömqvist valdes även in i kom-
munfullmäktige, för Kristdemokraterna.

Han lämnade kvickt in en motion om hur 
utslitna kasserade bildäck lätt och praktiskt 
skulle kunnat tas om hand på ett miljövänligt 

sätt. Dock var han tjugo, trettio år före sin tid, 
så förslaget väckte inget stort intresse ens hos 
miljöpartiet.

Lennart Strömqvist gick för några år sedan 
ur tiden. Skårs gård (förr kallad Östra Skår) 
står förstås kvar.

Och i kyrkorna kommer det traditionsenligt 
att ringas under adventssöndagar och vid den 
tindrande julen.

Alice Radomska

Skårsbon Lennart Strömqvist och advent – för 35 år sedan

GÄSTAD AV GÄRTneR. Storväxte skårsbon 
Lennart Strömqvist, kyrkoherde, fanns på 
våra förstasidor då biskop Bertil Gärtner 
gästade julmarknaden precis efter första 
advent 1986.

Missa inte
julabasarern på

Rudolf Steinerskolan
samt

Redbergskyrkan
– mer info om dem

på sidan 23!



Ge avkoppling i julklapp − presentkort på spa  
med valfri behandling. När du köper presentkort i 
någon av våra butiker får du en lyxig morgonrock 
på köpet. En extra julklapp att lägga under granen. 

Våra presentkort har en giltighetstid  
på 12 månader.

Julklappen du löser i  
tid för en stressfri jul

Se giltighetstider och ta del av  
alla våra erbjudanden på hagabadet.se 

Just  nu morgonrock
på köpet
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Christina Olsson, kallad Stintan, gick 
uppe i Värmland i lära som damfrisörska 
direkt efter folkskolan. Vid 18 års ålder, 
då hon ensam flyttade till Göteborg för 
sitt vuxenliv, hade hon redan hunnit 
jobba som ”riktig” frisörska i Karlstad.

Genast sökte hon jobb här. Hennes an-
nons i GP en höstdag 1934 löd:

”Hårfrisörska önsk. vid. prakt. i yrket. 
Har 2 års vana. Gärna någon större 
damfris. Svar till ’Någon lön’, Kiosken, 
Olskrokstorget.”

det var vanligt att svar på annonser 
lämnades in i kiosker. Västerut var 
det ofta på Stigbergstorget och Järn-

torget. Centralt var det Kungsportsplatsen, 
Brunnsparken och Viktoriagatan. Och här 
i öster på 1930-talet främst kiosken vid det 
dåtida Olskrokstorget. Ibland också ett litet 
sjapp i Fräntorp och ett café i Sävedalen.

Fick Stintan jobb? Nja, hon stod på lönelis-
tan hos Kålltorps ledande frisering tredje fre-
dagen i december. Men i advent hade man i 
regel några extraanställda. Listan intygar alltså 
inte att Stintan jobbade kvar där efter jul.

Den friseringens annons brukade lyda:
”Damer i Kålltorp och Redbergslid!! Obs. 

stadsdelens äldsta och mest frekventerade 
damfrisering. Permanent 8 kr. allt inberäknat. 
Modernaste system. Tel. 55935. DAMFRISE-
RINGEN, Spelmansplatsen 7. Vördsamt Göte 
Andersson.”

Herrfrisörer annonserade inte lika ofta 
utan nöjde sig i stort sett med stamkunderna. 
Vad herrars yttre beträffar fanns det snarare 
klädannonser:

”Skjortor, Kragar och Slipsar till billiga priser 
hos Eklund. Olskroken: Borgaregatan 18.”

Eller som i annonsen införd i GP några 
gånger kring första advent det året (1934):

”Eleganta Ulstrar till låga priser. Kostymer 
i rikt urval. Modernaste snitt. W.R. Larssons 
skrädderi. Gör ett besök! Redbergsväg. 12. 
Telefon 51822.”

christina ”Stintan” olssons första 
boende i Göteborg blev ett möblerat rum 
hon hyrde hos en mycket kyrklig änkefru 
på Påskbergsgatan 7 i Jakobsdal (kvarteret 
Örgryte 50:33, Skålsnäckan 10) nära Sankt 
Sigfrids Plan ”med dess bekväma spårväg, 
kiosk och moderna bensinstation”. (Officiellt 
är Jakobsdal förstås inom stadsdelen Bö.)

I det möblerade rummet där i Jakobsdal 
ingick en Philips radio. Dock inte köpt inom 
stadsdelen, för varuhuset Ferdinand Lund-
quist i Arkaden hade på den tiden ensamrätt 
att inom Göteborg saluföra detta världsbe-
römda holländska fabrikat, sedermera även 
känt genom sitt varumärke Dux.

Men ett bevarat vykort adresserat till 
henne, avstämplat i Odense i det av tyskarna 
ockuperade Danmark i midsommarveckan 
1941, visar att hon då bodde på Kobbarnas 
Väg 4 (alltså i kvarteret Sankt Pauli 44:69 
Gubbero 26) rätt nära Olskrokstorget.

Adressen Kobbarnas Väg 4 var ju annars 
med tiden i många år mest förknippad med 
butiken Falbygdens Ostnederlag, mycket 
populär i regi av herrar som Folke Andersson 
och (i närmare tid) Kenneth Hult.

Tydligen ogift bytte Stintan jobb åtmins-
tone sju, åtta gånger i livet. Det kan ha varit 
mer som affärsbiträde än frisörska. (Läsarin-
nor som vet med sig att de i unga år fick håret 

”fixat” av Stintan nånstans är dock välkomna 
att höra av sig hit till krönikan i Örgryte & 
Härlanda Posten.)

En del vardaglig dokumentation, som en 
garantisedel för en köpt Volta dammsugare, 
visar att inför julen 1948 bodde Stintan 
Olsson i Kålltorp, nämligen på Solrosgatan 6 
inom Sankt Pauli församling.

Nej, Härlanda! invänder väl någon.
Men, jo då, Kålltorp hörde vid den tiden 

ännu till Sankt Pauli, tills stadsdelen ”bröts 
loss” för att ingå i den år 1951 inrättade 
Härlanda församling.

i brist på egen kyrka höll Härlanda de första 
åren gudstjänster i Kålltorpsskolans stora aula. 
Man kunde använda sig även av Torpaskolan, 
hyra in sig för högtidligare sammankomster 
likt konfirmation i Örgryte Nya – samt höll 
en julotta i det Fräntorps Folkets Hus(!) som 
en något överreagerande präst i samband 
med jazz strax dessförinnan hade kallat ett 
”syndens näste”.

Två stycken kyrkor kom Härlanda dock 
under det decenniet att bygga. Just så här 
års, på första advent 1958, invigdes Här-
landa kyrka med sin första klockringning, då 

Björkekärrs kyrka i något halvår redan hade 
funnits.

En tid, åtminstone en höst och vinter, 
jobbade Stina som frisörska i en källarlokal på 
Utåkersgatan 4. Firman ägdes av Anna Eriks-
son, som möjligen var sköterska på sanatoriet 
där i stadsdelen och deltog i klippningar och 
permanenter endast på weekenderna, medan 
Stintan jobbade vardagar.

Det mycket vanliga namnet Christina 
Olsson återfinns på en lista över gratulanter 
den 16 december 1956, då en anställd fyllde 
60 hos Konsums skoaffär på Munkebäcktor-
get. Den Christina som undertecknade listan 
behöver givetvis inte ha varit den närboende 
Stintan.

Tveklöst köpte Stintan dock på avbetalning 
en Saba TV-apparat, 21-tummare, från Kungs 
Radio 1960. Det är inte preciserat om det var 
i deras butik i ”Kroken” eller inne i stan.

Hon levde inte in på 2000-talet och spåren 
efter henne är inte många, om man inte går 
på djupet och forskar ordentligt, även lite 
slumpartat i sammanhang dit personnummer 
inte nådde in.

En kusindotter i Värmland har efter denna 

Christina ”Stintan” Olsson bevarat små obe-
tydligheter som kvitton från EPA Kobbarnas 
Väg, JF Johanssons Skor i Olskroken, Kåll-
torps Järn & Färg på Munkebäcksgatan 10, 
tillgodokvitto från klassiska Ohldins Char-
kuteri på samma gata nummer 30 samt ett 
dussintal biobiljetter (dock inte Flamman).

På tal om radio, som Stintan alltså hade i 
sitt rum redan 1934, så är väl frågan om inte 
begreppet radio nu fyller hundra år. Visst var 
det så att ”utsändning medels radiovågor av 
för allmänheten avsedda program” introdu-
cerades i USA 1921. Åren därefter testade 
Sverige radioutsändningar i främst Televerkets 
regi.

Ett privat bolag med stark sändare i Motala 
tog täten men köptes upp av det i Stockholm 
år 1924 grundade AB Radiotjänst, som året 
därpå började reguljära utsändningar, enligt 
bestämda tablåer.

Det klassiska anropet till lyssnarna ”Hallå, 
hallå Stockholm-Motala” hördes sista gången 
ur Sven Jerrings mun nyårsafton 1943. 
Anropet ”Sveriges Radio, Sveriges Radio” blev 
första gången uttalat av Sverker Martin Löf i 
apparaterna nyårsdagen 1944.

efter några års experiment hos Chalmers 
med flera startades reguljära utsändningar 
av ”bildradio”, det vill säga television första 
oktober 1956. TV-kanalen TV2 tillkom den 
femte december 1969, annars mest känt som 
månlandningens år.

Min syster Gunilla Besker bodde som ung 
hemmafru på den ovan nämnda Borgaregatan 
18, där Göstas Radio & TV kring 1970 var 
olskroksbornas populäraste TV-affär. (Gunilla 
med familj flyttade dock till en egenbyggd 
villa i Partille.)

Men att Borgaregatan 18 nämndes här för 
en stund sedan berodde ju på Eklunds herr-
butik och skrädderi på 1930-talet. Där kom 
även fortsättningsvis att smattra symaskiner, 
i långeliga tider, dock för kvinnor, nämligen 
hos Runamodeller AB och Klänningshörnan.

Vad den nämnda skoaffären JF Johans-
son i gamla Kroken beträffar, så fanns under 
damfrisörskan Stintans Olssons första år i 
Göteborg, 1934, en notis som i GP den sista 
oktober uppgav:

”80 år fyller i dag förre skohandlaren J. F. 
Johansson, Olskroken. Född i Alingsås kom han 
till Göteborg i början av 1880-talet.” (Johans-
son hade 1924 överlåtit sin skoaffär till en 
dotter, som efter hand gjorde firman till ett 
verkligt begrepp här i Västsverige.)

nåja, trodde någon på gammalt manér att 
historia handlar om kungar, så får jag påpeka 
att främst handlar ämnet om ”vanligt” folk 
(och levnadsvillkor, utveckling, trender).

Det är mycket lättare att granska oss i dag 
än det var för några generationer sedan, på 
Stintans tid. Även om den genomsnittlige 
nutida medborgaren vid en första sökning på 
nätet inte är stort mer än ett personnummer, 
en adress, bostadsyta och innehav av bil eller 
ej, så kan personnumret leda den som snokar 
kring oss nästan oändligt vidare.

Det finns på nätet ”fakta” om oss som vi 
aldrig skulle drömma om.

Inte nödvändigtvis i linje med sanningen.

HISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

LÄRDoMSHUS. Inte mycket är sig likt i Olskroken sedan Stintan Olsson bodde i stadsde-
len. Bland det som finns kvar till beskådande är förstås Redbergsskolan. Foto: alice radomska

Stintan levde i Kålltorp och Kroken

HÅRFinT. Stintan jobbade en tid som frisörska i en källarlokal på Utåkersgatan 4 i Kåll-
torp. Husets fasad var på den tiden, kring 1952, knappast lika ljus och fin. Foto: sören skarback
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teckna 
kampanjen

online

10-KORT
ORD PRIS 999KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

499kr
12 MÅNADER
ORD PRIS 5988KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3999kr
6 MÅNADER
ORD PRIS 2999KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

2199kr

999kr
3 SPELTILLFÄLLEN

60 eller 90 min

SPELA PADEL
Hitta våra padelcenter:

padel.nordicwellness.se

12 MÅNADER
ORD PRIS 3588KR

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

2499kr 1599kr

PERSONLIG
TRÄNARE

3 X 60 MIN
ORD PRIS 2025KR

TRÄNA PÅ ALLATRÄNA PÅ ALLA TRÄNA PÅ ALLA

bästa julklapp
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Gäller t.o.m. 24/12 2021 och kan tecknas på valfri klubb eller online 
(padel ej online). Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller ej Nordic 
Wellness Kinna och Hönö. Medlemskapet aktiveras automatisk den 
25 december 2021 om du inte sätter igång det själv tidigare.

Apoteksgruppen  |  Munkebäcks torg  |  Tel. 031-19 24 70
Mån-Fre kl. 08-19  •  Lör kl. 10-15 • Sön kl. 11-15

apoteksgruppen.se

BLACK WEEK
22-28 november

25%
på nästan allt *

* Den här rabatten gäller inte vid köp av läkemedel (varken receptbelagda eller 
receptfria läkemedel) eller produkter som redan är nedsatta i pris. 
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Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Etab 1970

”Bästa mattaffären!”

Köper – Säljer – renoverar Mattor

Före fransning

efter fransning

Ånäsvägen 21, Göteborg
www.fl eranyanseravlivet.se

Välkommen
till oss på

Flera nyanser av livet!

En mötesplats för kropp & själ

NU 3 ÅRSJUBILEUM!

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

samtal, medicinsk massageterapi
och kraniosakralterapi.

Allt för din hälsa och välmående!

I Sverige har vi 2300 frivilliga sjöräddare som 
jobbar ideellt, utan att få betalt för sin insats. 
De flesta har två jobb, ett med lön och ett utan. 
Så tack alla arbetsgivare som låter dem släppa 
allt för att rädda liv till sjöss när larmet går. 
Läs mer på sjoraddning.se

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Svenska
sjöräddare smiter 

från jobbet. Personlig service, annorlunda 
märken och kvalitet till bra priser 
är sådant du kan hitta på Jaspis. En 
klädaffär med rötter på Geijersga-
tan, nu nyöppnad på Danska vägen 
85. Marie-Louise Lindroos trivs bra 
i sin nya lokal och stadsdel och 
tycker det är spännande att lära 
känna kundkretsen här. 

– Jaspis är en ädelsten som skimrar i 
många olika färger, den är väldigt vacker. 
Sen tyckte jag det var ett bra namn, be-
rättar Marie-Louise Lindroos som driver 
klädbutiken Jaspis sedan starten 1993. 

Hon har jobbat med kläder sedan hon 
var 20 och fick jobb på Tatch i Angered. 
Sedan jobbade hon i olika butiker och 
blev snabbt föreståndare för St. Clair på 
Korsgatan och fick åka med till Paris och 
köpa in kläder i grossistkvarteren. 

– Det var en väldigt rolig och lärorik 
tid när jag var anställd i början på 80-ta-
let, sedan startade jag det egna företaget 
Switch on design och gjorde reklam-
uppdrag och designade kläder. 
Bland annat tecknade jag frisyr-
bilder och gjorde arbetskläder 
för frisörer. Det var också en 
väldigt rolig period, berättar Ma-
rie-Louise, som tidigare har designat 
kläder under märket Jaspis och designar 
fortfarande men nu under namnet Lou-
ise Lindroos. 1993 öppnade hon alltså 
butiken Jaspis på Geijersgatan och har 
sedan dess drivit den och ibland flera bu-
tiker parallellt. Några år hade hon också 
en butik i Stockholm och så tog hon över 
den över 200 kvadrat stora Code by Jens 
på Avenyn och drev för runt tio år sedan. 

– Mötet med människor, färg, form 
och design och givetvis kläderna, är det 
som är roligast med att driva klädbutik. 
När kunderna är nöjda och återkommer 
och berättar att plaggen håller länge när 

det gäller både när det gäller kvalitet och 
modegrad, då blir man extra glad. Det 
kallar jag för ett hållbart mode, säger 
Marie-Louise. 

Marie-Louise är kunnig och säker på 
att styla och tipsa kunderna och klär sig 
själv snyggt i plagg som man kan hitta 
i butiken. Idag har hon på sig trendiga 
fejkskinnbyxor och en sidentunika i 
vackra färger och mönster. Den är av 
märket Johnny Was. 

– Det är ett amerikanskt märke som 
jag brukar ha i sortimentet. Det är ett 
dyrare märke men de gör väldigt snygga 
blusar och klänningar med mycket färg 
och mönster. De är tidlösa och kan an-
vändas år efter år, säger hon. 

Annars trivs hon mest i svarta kläder 
och livar hellre upp det med en färgglad 
sjal eller nåt stort smycke. 

– På höst och vinter har jag gärna svart 
som bas och kanske mörkblått på som-
maren för att lätta upp det lite. Men jag 
gillar mycket färg och mönster också. Jag 

har ett konstintresse och målar en 
del, så det speglas i min klädstil. 

Sedan oktober är Jaspis i en ny 
lokal på Danska vägen 85. Under 

en period hade hon ingen fysisk 
butik då pandemin tvingade henne att 

stänga sin förra lokal på Hedåsgatan. För 
ett halvår sedan öppnade hon en Popup 
i en tillfällig lokal på Danska vägen, tills 
hon fick den här helt nyrenoverade lo-
kalen. 

– Den är lite mindre väldigt mysig och 
funktionell, tycker Marie-Louise. 

Entrén är ett steg in från gatan och lo-
kalen har inga stora skyltfönster men det 
gör istället att den känns inbjudande och 
trivsam. Det är lätt att få en överblick 
över kläderna som hänger färgkoordi-
nerat på ställningar längs väggarna och i 
mitten ett runt bord med vackra stickade 
plagg av lite annorlunda snitt. 

– Förr hade jag mycket mer exklusiva 
märken som Kenzo och Oilily men nu är 
det mer blandat. Det känns kul att kunna 
överraska kunder med att till exempel ett 
par snygga jeans från Cosy house för 599 
kronor kan vara jättesköna, snygga och 
ha en väldigt fin kvalitet utan att vara jät-
tedyra. Så kan man kombinera det med 
en mer exklusiv blus från Johnny Was till 
exempel. 

Marie-Louise gillar att styla kunderna 
i hela outfits och märker att de gärna tar 
till sig vägledning och tips i hur man kan 
kombinera plaggen. 

– Det är många som uppskattar att få 
stylingtips, hur man kombinerar ihop sin 
garderob och vad som passar ihop. Det 
har alltid varit en styrka hos mig och det 
tror det är för många småbutiker. Den 
personliga servicen är det vi har som för-
del mot kedjorna. 

Andra märken som finns är mycket 
från Stajl och danska Du Milde. 

– Du Milde är danska konstnärin-
nor som gör fina klänningar med roliga 
mönster, det är ett märke som vi är lite 
ensamma om och har haft i många år. 

Trots att butiken är ny i stadsdelen så 
har en del av hennes gamla stamkunder 
hittat dit. Många nya kunder har upp-
täckt butiken då de promenerar förbi, 
mer barnfamiljer som rör sig i området. 

– I förrgår hade jag en kund här som 
varit med sen starten i 28 år och det är ju 
väldigt roligt att kunna behålla såna kon-
takter. Alla åldrar kan hitta någonting 
här. Många nya kunder har upptäckt bu-
tiken då de promenerar förbi. 

Just nu har Jaspis fina erbjudanden 
som 20% på tunikor, tröjor, blusar och 
klänningar. Kan komma väl till pass inför 
jul- och nyårsdressen eller julklapparna. 

Du hittar Jaspis på Danska vägen 85. 
Instagram: jaspis_.

Jennifer Hajdic

STÖTTAdin lokalahandlare

Ny modebutik på Danska vägen
Marie-Louise Lindroos i sin nya lokal på Danska vägen 85 där hon öppnat sin klödbutik Jaspis. Foto: JenniFer HaJdic



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

BRUNSTAD
MÅNGA FINA ERBJUDANDEN I BUTIKEN

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

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

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

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

DELTA ADVENTURE ORIGINAL

17.990:-
(ORD. PRIS 26.630:-) LYRIC 3-SITS SOFFA

16.990:-
(ORD. PRIS 19.990:-)

OLIVIA SOFFA

15% RABATT
SOFFA 3-SITS TYG HEM 13.440:- (640:-/MÅN*) (ORD.PRIS 15.810:-) 2,5-SITS 12.140:- (595:-/MÅN*) (ORD.PRIS 14.280:-). GÄLLER T.O.M 10/11.
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STIKKAN PÅ SPÅRET

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

November månad – ett tätt duggregn får 
mig att tveka. Skall jag verkligen ge mig 
ut i detta olustiga väder? Jag är på jakt 
efter skogens märkliga byggnadsverk.

du vet kanske att det i Delsjösko-
gen, både i närheten av lederna och 
inte minst i den djupare delen, finns 

många stentrappor byggda i högsta kvalitet.
Varför finns det så många trappor långt inne 

i skogen? 
Hur och när har de kommit till? 
Vilket fantastiskt jobb som ligger bakom 

detta gedigna hantverk!
Hur orkade man, utan moderna hjälpme-

del, transportera tunga granitsteg kilometervis 
in i skogen. 

Trapporna byggdes under mellankrigsti-
den och var en del av områdets första riktiga 
vandringsleder.

Ur Göteborgs Hembygdsförbunds skriftse-
rie, med text av Björn Edman, finns mycket 
intressant att läsa, bland annat om när arbets-
lösheten var som störst. 

Då gjordes ganska omfattande vägbyggna-
tioner 1930-31 i Delsjöområdet.

Till exempel byggdes en gångväg från Stora 
Delsjön till Svarttjärn ”över bergen” och en 
280 meter lång förbindelse till Västra Lång-
vattnet. Trappan bestod av 116 trappsteg 
(några steg har tillkommit, den består idag av 
132 st) där varje trappsteg beräknades kosta 
åtta kronor. Du ser den här på sidan och så 
även de tre andra trapporna, som jag besökte 
för någon vecka sedan.

Boken. Författaren Per Hallén – fil dr och 
universitetslektor i ekonomisk historia, som 
under lång tid studerat stadens grönområ-
den ur ett historiskt perspektiv. 
 Foto: stig andersson

nu är den här – den nya boken om Delsjöskogen
Nu har den kommit, boken om Delsjö-
skogen – Storstadsbornas Gröna Vardags-
rum, som titeln lyder. 

En bok som borde finnas hos alla naturälskare 
i StorGöteborg.

Boken handlar om Delsjöområdet i Göte-
borg och Kåsjöområdet i Partille, som bildar 
ett stort grönområde och som är ett mycket 
omtyckt utflyktsmål under alla årstider.

I boken finns berättelser om händelser, plat-
ser och personer från områdets rika historia. 

Här finns också kartor, fina bilder och be-
skrivningar, som gör att du kan upptäcka både 

nya platser och redan kända platsers historia. 
Gå gärna utanför de stora stråken för där 

väntar dig de bästa upplevelserna i området. 
Här finns dramatiska historier om mord 

och ond bråd död vid avrättningsplatsen samt 
glädje och nöje, då stadens befolkning sökte 
friluftsliv vid sjöarnas stränder och prövade på 
nya och oväntade friluftsaktiviteter.

Bland innehållet kan t ex nämnas följande 
avsnitt:
H Text om det fantastiska Delsjöområdet
H Den klassiska Delsjöpromenaden
H Byn Torp
H Friluftsliv och idrott

H Brott och straff
H Torpare och bönder på utmarken 
H Öjersjö och Hultet – byar på allmänningen
H Spåren av människan

Som du ser: här finns ”allt” om Delsjöskogen 
i boken, som dessutom är i behändigt format.

Ja, det stämmer. Som du förstår blev jag för-
tjust i boken, som jag verkligen kan rekom-
mendera. 

Antingen till dig själv eller som julklapp till 
någon som gillar Delsjöskogen!

Stig Andersson

TRAPPAn MeD 132 STeG, som tar dig upp till Västra Långvattnet. 
Läge: efter 4,0 km, medsols på GrusÅttan i slutet av den långa 
raksträckan. Foto: stig andersson

TRAPPAn MeD 42 STeG och ledstång av stål, fastsatt i bergssidan. 
Den leder nerifrån Käringmossen uppför Lilla Getryggen. Läge: 
efter drygt 12 km på 18 km-stigen (svart-vit markering).

TRAPPAn MeD ciRkA 20 STeG, som leder från Getryggen brant 
ner mot Käringmossen. Läge: efter cirka 250 m på stigen mellan 
Västra Långvattnet(södra spetsen) och Östra Långvattnet.

TRAPPAn MeD ciRkA 20 STeG, som leder från Stora Delsjön, 
Edsviken, upp på TV-berget (Slättåsryggen). Läge: efter 15 km på 
svart-vita 18-km stigen. Foto: stig andersson

ibland
kräver
vädret att
man måste
trappa upp
lite…
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ALLTID
halva priset på 
andra paret vid 
köp av kompletta 
glasögon!  
Gäller billigaste paret och 
från samma recept.

Redbergsvägen 17       Telefon: 031-19 84 70

Angivna  erbjudanden gäller t.o.m. 2022-01-09. För öppettider och 
information om vår hantering av Covid-19 se:  www.optikkal laren.se

Kvalitet och service 
tilll rätt pris

80 % RABATT80 % RABATT
VI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILLVI GÖR PLATS FÖR NYHETER OCH LÄMNAR UPP TILL

PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

✔ Ingen uppläggningsavgift
✔ Ingen ränta
✔ Ingen aviavgift

Avgiftsfri 
delbetalning.
Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0% vid 10 månaders avbetalning.

webbshop: www.larsjohanna.se
Danska vägen 89 • Göteborg • Tel. 031-120 744

Öppettider: Mån-Fre 11-18  |  Lör 11-15

FÖLJ          |  GILLA

BLACK FRIDAY
Fre-Sön 26-28 november

25% på ALLT
i butik & webbshop!

Varmt välkomna!

Spinnerivägen 1, 448 51 Tollered +46 31 799 63 00

27-28 NOV JUL PÅ NÄÄS  
FABRIKER

Jul på Nääs Fabriker är något alldeles speciellt. Under första 
adventshelgen ger vi en försmak av julen med upplevelser, delikatesser, 
shopping, mat & aktiviteter för hela familjen. öppet 27-28 nov kl 11-17.

parkeringsinfo - parkering finns vid Nääs som nås via avfarten  
till Nääs Slott. Härifrån går bussar hela dagen till och från  

julmarknaden. Varmt välkommen!

Läs mer på naasfabriker.se/jul
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*Gäller ej presentförpackningar
Rabatten dras i kassan.

Apoteket 
Adress, Ort 
Mån-Fre x-x, Lör x-x, Sön x-x 
Tel:0771-450 450, apoteket.se

Apoteket 
Adress, Ort 
Mån-Fre x-x, Lör x-x, Sön x-x 
Tel:0771-450 450, apoteket.se

*Gäller ej presentförpackningar
Rabatten dras i kassan.

Apoteket 
Adress, Ort 
Mån-Fre x-x, Lör x-x, Sön x-x 
Tel:0771-450 450, apoteket.se

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

Välkommen till din barnavårdscentral. Hos oss får du 
stöd i ditt föräldraskap och tillsammans skapar vi en 
god utveckling för ditt barns hälsa och trygghet.

Vid er sida de 
första åren.

Delta i vår föräldragrupp för att knyta nya kontakter
och dela erfarenheter med andra nyblivna föräldrar.

Närhälsan Ekmanska barnavårdscentral
Lillkullegatan 21A, 031-747 92 90
narhalsan.se/ekmanskabarnavardscentral

Närhälsan Munkebäck barnavårdscentral
Munkebäckstorg, 031-345 06 00
narhalsan.se/munkebackbarnavardscentral

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



Förvaltas av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg.

LÖRDAG 1 1  DECEMBER KL . 1 1  - 15

Varmt välkomna till ett torg fyllt med stämningsfull julmusik, godsaker, hållbart julpyssel och 
mysig julhandel i butikerna. Kom och njut av Olskrokens allra bästa julkarameller!

Jul i Olskroken

Arrangeras av GöteborgsLokaler i samarbete med Olskrokens företagarförening och Bostads AB Poseidon. Med reservation för förändringar.

• Sir Bourbon Dixieland Band 

 bjuder på svängig julmusik

• Besök vårt vintertält med hållbart  

 julgranspyssel och ekologisk varm choklad

• Stämningsfull julmusik med Jane & Rickard

• Tomtemor och tomtefar tar emot önske listor 

 och delar ut julklappar till alla barn

• Pannkakstrossen bjuder på nygräddade 

 pannkakor

• Julloppis med Poseidon ute på torget

• Kom och prata trygghet med kommunpolis 

 och trygghetsamordnare i stadsområde Centrum

• Hyresgästföreningen är på plats och 

 bjuder på värmande glögg

• Smaka på julens delikatesser i 

 Fiskebodarna och köttboden

• Julgransförsäljning på torget och 

 härlig julhandel i butikerna

f
Se mer på vår 
Facebooksida! 
@olskroken
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”Hur kan man skicka en pepp till nå-
gon?” Det undrade Mathilda Hult och 
Yasin Taib under pandemin när folk 
skickade blommor och choklad till vän-
ner och anhöriga de inte kunde träffa. 
Det blev startskottet till Peppbox, en 
explosionsartad succé i en liten box. 

– En kompis till mig hade skickat choklad och 
en blomma till någon och tyckte väl att det 
som kom fram inte var så imponerande. Så vi 
diskuterade, hur skulle man kunna göra det 
här på ett bättre sätt? berättar Mathilda Hult. 

Tanken hade funnits ett tag, att det borde 
finnas en produkt som är någonting mel-
lan vykort och blomma, som går att skicka 
med post direkt hem till mottagarens brev-
låda. Från den tanken till handling tog en del 
funderande, men så bestämde sig Mathilda, 
hennes man Yasin och en vän för att testa. Ti-
mingen, början av pandemin förra våren var 
god då det skickades blommor och hälsningar 
hejvilt mellan vänner och anhöriga som inte 
kunde träffas. 

– Vi hade väldigt få produkter först. Satt 
hemma och klistrade frimärken på boxar och 
insåg att det inte skulle gå att skicka för hand 
då vi fyllde upp hela postlådan, säger Mathil-
da. 

Det var choklad, godis och en handskriven 
hälsning på ett kort som packades ner i en li-
ten postbox och sedan frankerades och skicka-
des till mottagaren. Beställningen gjordes via 
en hemsida och i början var det privatpersoner 
som skickade till vänner och släktingar. Gan-
ska snabbt växte det då privatpersoner som 
varit nöjda med boxen kom på att det kunde 
vara något för företaget att skicka till anställda 
som fyller år eller till kunder exempelvis. 

– Alla produkter och boxar hade vi i vårt 
hem och lagret hade vi på vinden, berät-
tar Mathilda. 

Den första högtiden var Mors dag 
som gick bra men till jul det året ex-
ploderade det och beställningarna var så 
många att det inte gick att ha verksamheten 
hemma längre. De fick tag på en lokal på Stab-
betorget som var så stor att de undrade hur 

den skulle kunna fyllas. Idag får de knappt 
plats längre. 

– Fler och fler företag ville 
skicka till sina medarbetare. Vi 
packade hela tiden. 

Boxarnas innehåll utvecklades och 
de tog fram olika teman som fikabox med 
muffins och dryck, firarbox med alkoholfritt 
bubbel och chips eller skräddarsytt utefter vad 
beställaren vill att boxen ska innehålla. 

– Det är kul att se vad folk vill ha och ofta 
testar vi nya varumärken. Igår kom en be-
ställning på 1000 julboxar, nästa vecka ska vi 
packa 600 pepparkaksdegar.

Tankarna går kring vad som kan vara nästa 
Peppbox nu när folk har gått tillbaka till sina 
arbetsplatser. När många jobbade hemifrån 
blev det stort med digitala afterworks, då 
skickades det mycket firarboxar hem till an-
ställda. Vad kan det bli istället?

– Födelsedagsabonnemang har vi startat 
några stycken. Då skickas en box automatiskt 

hem till ett företags anställda på deras födel-
sedag. Vi håller koll på födelsedagarna genom 
ett datasystem och skickar när det blir dags. 
Det finns också planer på samarbete med ett 
företag som erbjuder olika löneförmåner och 
om vi skulle kunna skräddarsy boxar för det. 

några populära boxar är Filmmyspeppen 
med popcornmajs, popcornbägare, godis och 
hyrfilm på SF-anytime, Novellpeppen; en no-
vell, te och choklad och Godispeppen med 
olika smågodispåsar och choklad. På våren 
har de haft en Fröpepp med blomsterfröpåsar 
och pluggplantor. Den mest skickade boxen 
är Hemmaspapeppen. Den innehåller te, 
choklad, arganolja, marockansk rasullera och 
kroppsskrubb. Arganoljan är också från Ma-
rocko och det är en koppling som är mer än 
en tillfällighet. 

– Min man har släkt i Marocko och det här 
är ett sätt att kanske få ihop Marocko med 
Sverige, säger Mathilda. 

De har just varit i Marocko och tagit fram ett 
porslin som de designat själva. Idéerna tycks 
spruta ur detta kreativa gäng. Mathilda är ti-

digare konsult och hade olika uppdrag 
i företag som projektledare och ut-

bildare inom organisationskultur. 
– Det här är första gången jag 

utvecklar en produkt och det 
känns skönt att kunna erbjuda 

det istället för mig själv, som jag 
gjorde förut. Det är också kul att 

göra nånting ihop med min man, tyck-
er Mathilda. 

Han är ingenjör och är duktig på att sköta 
hemsidan, design och orders. Mathilda har 
kontakten med kunder, leverantörer och före-
tag så de kompletterar varandra med sina olika 
kunskaper och erfarenheter. De bor vid Här-
landa tjärn och har nära till jobbet i lokalen 
på Stabbetorget. Grannarna på torget har gott 
samarbete och ICA har försett många Pepp-
boxar med innehåll. 

– 500 påsar gifflar köpte vi från ICA inför 
kanelbullens dag.

Peppbox tjänster och produkter hittar du på 
peppbox.se. Instagram: peppbox.

Jennifer Hajdic

STÖTTAdin lokalahandlare

Mathilda vet att en liten
låda kan betyda mycket

Mathilda Hult.
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Spaghetti 1kg, ICA

1 KRONA MOT KUPONG
Max 3 pkt/hushåll

Kupongen gäller på ICA Stabbetorget t.o.m. 5 december 2021 | ÖHP nov 2021

Mutti, krossade tomater 500g

1 KRONA
MOT KUPONG

1 KRONA + PANT
MOT KUPONG

Max 3 burkar/hushåll
Kupongen gäller på ICA Stabbetorget t.o.m. 5 december 2021 | ÖHP nov 2021

Missa inte
Stabbetorgets julmarknad

27 nov • kl 10-14

✁

Stabbetorget
Stabbetorget 1 • Tel 031-25 12 18

Öppet
Mån-Lör 7-22

Söndagar 8-22

Varmt välkomna

Robin med personal

Max 3 pkt/hushåll
Kupongen gäller på ICA Stabbetorget 

t.o.m. 5 december 2021 | ÖHP nov 2021

Apotekarnes 33cl
Julmust original

& sockerfri

✁

✁

Stabbetorget 4  |  Tel: 0739-300 014 | Vard 11-18 Lör 11-16 !

VÄRDECHECK

Erbjudandet gäller hos TONNADAL på Stabbetorget 4 och går inte att kombineras
med andra erbjudanden. Värdechecken giltig från 3 januari t.o.m. 28 februari 2022.

Handla för minst 200 kr – få en värdekupong vid köpet värde motsvarande det 
belopp du handlar för alternativ 30% på köpesumman om den överstiger 200 kr.

Klipp ur kupongarna ovan och ta med till butiken för att ta del av rabatterna!

VÄRDE .......................................

Stort sortiment av
iPhone/ Samsung skal 

30:- (ord.pris 80:-)

iPhone skal för olika
modeller och färger

40:- (ord.pris 99:-)

Skärmbyte
iPhone 7 & 8 

400:- (ord.pris 800:-)

Skärmbyte
iPhone X, XS

800:- (ord.pris 1 300-1 400:-)

iPhone
kabel 

30:- (ord.pris 119:-)

Iphone 12 kabel
och laddare set

90:- (ord.pris 159:-)

Apple watch glas & case
2 in 1 set, 44 mm black

50:- ( ord.pris 99:-)

Glasskydd
till IPhone  

20:- (ord.pris 100:-)

Klipp ur och ta 
med till Tonnadal 
på Stabbetorget!
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Klipp ur och ta med till 
Tonnadal på Stabbetorget!

Klipp ur och ta med till 
Tonnadal på Stabbetorget!

Klipp ur och ta med till 
Tonnadal på Stabbetorget!

Klipp ur och ta med till 
Tonnadal på Stabbetorget!

UTFÖR OCKSÅ
baTTeRibyTe
i KLOCKOR

KÖpeR
& SäLjeR
TiLLbehÖR
SaMT
RepaReRaR

TONNaDaL
MObiLTiLLbehÖR OCh
MObiL & DaTaSeRviCe



Populära Audi A6 Avant  
som laddhybrid.

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

Business Lease från: 

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

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

Audi A6 Avant TFSI e.

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

Försäljning 
031-393 99 20

Växel
031-393 99 00

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

 Business Lease från ca:  

4.895 kr/mån 
 Förmånsvärde från ca 2.601 kr/mån

 Privatleasing från:  

5.245kr/mån 
 Pris från ca 564.700 kr

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

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

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

Välkommen till 
Möller Bil Göteborg.

Provkör hos oss idag. 



Redbergsvägen 7, Göteborg
Tel: 031-25 86 80
frejablommor.se

Butiken
fylld med

mycket � nt
inför advent

och jul!

– för alla blomstrande tillfällen
Freja Blommor
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Alexandra:

Föreställ dig att du kommer hem från job-
bet. Det har varit en lång dag. Du har ett 
jobb, men du trivs inte riktigt med det och 
känner att chefen inte ger dig det ut-
rymme du behöver för att göra ett riktigt 
bra jobb.

i dag har varit en särskilt jobbig dag. 
Dessutom var trafiken inte nådig på vägen 
hem och du fick sitta i långa köer och 

körde nästan in i bilen som slank in i din kö 
just som det började lossna. Det är mörkt och 
blött ute och du längtar bara efter att få slänga 
dig i soffan och slötitta på något och slippa 
tänka.

När du kommer innanför dörren välkomnas 
du av ditt yngsta barn som pockar på din upp-
märksamhet och ber dig att leka med honom. 
Du säger att du kommer strax. Men barnet 
fortsätter att dra i dig.

Du svarar att ni först behöver äta middag 
och sedan kan du leka. Men barnet ger sig inte. 
Plötsligt blir det för mycket.

Du brister, skäller ut honom och han 
springer gråtande till sitt rum. Du står där och 
vet att det inte var tänkt att bli på det viset. 

Jag tror vi alla har befunnit oss i en liknande 
situation och önskat att vi kunnat få backa 
tiden och göra om och göra 
rätt.

Nu har vi inte möjlighet 
att gå tillbaka i tiden, men 

vi har möjlighet att se framåt. Men för att se 
framåt måste vi först se på oss själva för vem vi 
var i den där mindre lyckade situationen.

Om vi är riktigt ärliga då så ser vi att vi var 
en stressad person som hade varken självinsikt 
eller självkontroll och lät vår frustration gå ut 
över ett litet barn. Med andra ord vi var en 
person vi absolut inte vill vara.

Då kommer frågan, vem vill jag vara? Och, 
hur skulle den personen uppföra sig i samma 
situation? När vi ställer oss dessa frågor ser vi 
både oss själva och situationen vi befinner oss 
i i ett annat ljus. Det är inte situationen som 
har kontroll över oss, utan vi får kontroll över 
situationen och oss själva.

Nästa gång du står inför ett problem, eller 
en krävande situation, hejda dig, ta ett djupt 
andetag och ställ dig följande frågor:
H Vem är jag nu?
H Vill jag vara den här personen?
H Vem vill jag vara?
H Hur skulle den personen uppföra sig?

Du kommer att vara en bättre version av dig 
själv varje gång du ställer dessa frågor och sedan 
agerar utifrån det svar du kommit fram till. Du 
kommer också oftare att känna att du är den 
person du faktiskt vill vara, helt enkelt för att 

du tänkt igenom vem du vill 
vara när det är som svårast att 
vara det.

Allt gott!

Är jag den person jag vill vara?

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

 Foto: Julien cHouinard
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Poetiskt, extatiskt och livsbejakande

Premiär 10 december Stora Scen 
Av KRISTINA LUGN Bearbetning och regi MELLIKA MELOUANI MELANI 

Biljetter 031-708 71 00

www.stadsteatern.goteborg.se

Veckans lunch
på Ölkompaniet

Vardagar 11.30-15.00

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

Veckans kött eller fisk 

En utvald hamburgare 

Ceasarsallad, välj mellan kyckling eller räkor

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

Lunchpris 110:-   Pensionärer betalar 95:-

Välkommen till
Ostindiska Ölkompaniet på Danskavägen 110

Telefon 031-338 78 70

womens wear
jaspis.se

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

 Jaspis  |    jaspis_ _

Johnny Was  |  Du MiLDe  |  sTaJL  |  Cosy house  |  Louise LinDroos
ÖJbro vanTFabrik M.FL.  |  Även koLLekTionsprover – vÄLkoMMen in!

JULerbJUdande!
20% rabatt på klänningar,

tunikor, toppar, blusar, tröjor!
Erbj. gäller på ord.priser t.o.m. 23 december 2021

Välkommen
till vår nya
fina butik
på Danska

vägen!

womens wear
jaspis.se

Sedan 1993

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

Vill du ha ett stimulerande jobb
som optikerassistent! 

Vi är en Synsam franchise-butik belägen i östra centrum Göteborg. Hos oss jobbar 
idag tre optiker och fem optikerassistenter. Våra öppettider mån-fre 9.30 – 18 och 
lör 10 – 14. Vi får hela tiden mer att göra och för att kunna ge våra kunder den 
bästa servicen och vår personal en bra arbetsmiljö behöver vi nu anställa � er 
optikerassistenter.  

Tidigare erfarenhet i optikbranschen är meriterande men det viktigaste för oss är 
att det är rätt person. Tjänsten är 80 – 100%.  

Välkommen att ansöka hos oss! 
Vänligen ansök via mail till carolina.hoglund@synsam.com 

Kontaktperson Carolina Höglund, tel: 070 730 84 24

Välkommen in till oss!
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BETRAKTELESER

Visst ville man fira första advent med 
en massa mammor, pappor och ivriga 
barn, som man för några år sen gärna fick 
komma och göra, sa Astrid vid bordet i 
vårt sällskapsrum.

– Och man får väl gärna göra det i år 
också. Fast det blir inte av att man går 
och trängs med andra under pandemin, 
tillade hon.

Gunnel nämnde att två dar före första 
advent är det Black Friday, nu på fredag. 
Med chans att fynda julkappar i god tid.

Black Friday, funderade Roffe. En 
tanke var väl att butikerna skulle sälja 
ut en massa för att få utrymme att ta 

in nytt till julhandeln. Men nu när det bara 
är två dar mellan fyndaredagen Black Friday 
och skyltsöndagen, så är utrymmet knappast 
vad det handlar om. Inte skulle man hinna  
julskylta och fixa i hela butiker på så kort tid.

– Skyltsöndagen, fnyste Rustan Nordebratt 
fastän en glimt i hans ögon visade att han såg 
fram emot den. Förr sågs inte en tomteluva, 
julängel eller minsta glitter i fönstren före 
första advent. Och på sina håll, som i Skel-
lefte uppe i Västerbotten, håller man stenhårt 
på den traditionen. Alla går ut och tittar i 
fönstren nu på söndag. Familjevis, om det är 
möjligt.

– Tomteluvor, sa Astrid. Må tro jag såg 
barn i tomteluvor vid Stabbetorget i måndags. 
Och i synnerhet vid entrén till kyrkan.

– Björkekärrs kyrka, sa Rustan. Inte kan 
man där ha haft julfest för ungar ännu, även 
om jultomten Santa Claus i själva verket är 
Sankt Nikolaus med luvan symboliserande en 
sån där hög biskopsmössa kallad mitra. Och 
inte en massa barn...

– Vem vet? sa jag. Björkekärrs kyrka har 
ett populärt och välskött Fritids i bottenvå-
ningen. Med plats för så där två dussin barn, 
tror jag.

– Men, inskör Roffe klartsynt, en klunga 
barn utanför kyrkan kan lika gärna vara från 
Rosendalsskolan, precis intill.

– Kan tänkas, instämde Astrid med ett bett 
i sin tidiga lussekatt. Barnen såg ut att vara 
kring tio, elva år. Mellanstadiet då.

Så här i november hade jag inte hunnit 
julpynta ännu. Det rött tapetserade rummet 
har förstås julens nyans året runt. Och på väg-
gen glimmar en gyllene medalj, som ingenjör 
Mats Fredriksson från Härryda Energi vunnit 
i löpartävlingen Edet Runt en sommar. Han 
dyker också upp och fikar ibland. Inte på 
vardagar, förstås.

– Men i vilken mån kan jultomten anses 
ha Sankt Nikolaus karaktär? Du Rustan som 
vet det mesta, hur lyder din åsikt? undrade 
Gunnel.

– Inga kommentarer, sa Rustan med en 
enkelt avvärjande handrörelse.

– No comments heter det, påpekade Roffe. 
När det finns så korta och snärtiga uttryck 
på engelska ska vi väl inte från början till slut 
snacka simpel svenska.

Och ur högtalarna hördes ”Snowbird” med 
Lynn Anderson, precis efter ”Brown Heaven” 
med Bob Evans. Härlig musik med stories på 
engelska, på lagom volym till vårt lussekat-
tande.

Faktiskt satt Rustan ensam vid sin sida 
bordet. Jag själv residerade som vanligt vid 
bordsändan. Inte i någon sorts ordföranderoll 

utan för att lättare kunna servera mer fika 
efter hand. Tårtan från klassiska kondiset 
Jerkstrands på Trätorget stod på tur.

– Första advent nu på söndag, funderade 
Astrid. Visst invigdes väl Björkekärrs kyrka 
just en första advent? Kan det varit 1959, eller 
60’?

– 1958, rättade Roffe. Samma år som då 
fotbolls-VM hölls i Sverige – med Kurre 
Hamrin, Nisse Liedholm, Agne Simonsson, 
Gunnar Gren och Nacka Skoglund i vårt 
silvervinnande anfallsglada landslag. Och 

kyrkan invigdes då på pingstdagen. Exakt 
två veckor före VM-invigningen. Dessa saker 
hör ju inte ihop men är till stöd för minnet, 
tillade han.

Datum för kyrkinvigning hade Rustan 
inget emot att kommentera:

– Det var Härlanda kyrka som invigdes en 
första advent. Av biskop Bo Giertz.

– Samma år, förtydligade Roffe. 1958. Det 
var tider, det.

När Rustan från fatet knep sista lusse-
katten, som Gunnel något ögonblick haft 
blicken på, så hämtade jag ur kylen den prima 
tårtan.

– Röda rummet, teaterviskade Astrid och 
tittade sig fascinerat omkring. Vad härliga 
tavlor. Mariner, landskap, porträtt... här på 
landsbygden så nära stan.

– Jo du, skrattade Roffe. Genuint gammal 
brukssamhälle med tåget passerande bara 
två gånger om dan. Men så nära Götet att vi 
snackar om Björkekärr, som om det var där vi 
satt och fikade.

Rummet innanför det klarröda är desto 
blåare. Senaste detaljen är en liten akvarell. 
Föreställande en ung kvinna i blåaste moder-
na vinterkappa, i ymnigt snöfall i vinterkväl-
len. Signerad av...hmm...konstnärinnan.

– Vinterkappa, myste Gunnel, står överst 
på min inköpslista nu för Black Friday.

– Behövde det verkligen vara så tätt mellan 
Black Friday på fredag och första advent på 
söndag, med endast den vanliga lördagen där 

emellan? sa Astrid nästan klagande.
– Inte vicken lördag som helst. Det är din 

namndag! sa Gunnel med fickalmanackan i 
hand.

– Black Friday är alltid fjärde fredagen i 
november, betonade Roffe. Det är en ameri-
kansk idé, ett sätt att fylla ut klämdagen mel-
lan deras jätteviktiga Thanksgiving Day och 
weekenden. Så frågan är snarare ifall Thanks-
giving inte kunde varit tidigare på året.

– Vinterkappa, sa Gunnel på nytt. Visst blir 
man bedömd efter kappan sin.

Hon nämnde att hon i veckan för fjärde, 
femte gången i livet läst Agatha Christies 
kriminalroman ”4.50 från Paddington”. 
Miss Marples väninna Mrs McGillicully, 
som alltid åker förstaklass, blir där på den 
kända Londonska tågstationen missbedömd 
och visad till en tredjeklass-vagn, för att hon 
är praktiskt klädd i en vardagligt svart- och 
vitrandig tweed-kappa.

– Den romanen skrevs förstås på 50-talet, 
om inte ännu tidigare, sa Roffe. Vete tusan 
om tredjeklass ens existerar längre.

– Förresten Alice, sa Gunnel, har du med 
tanke på Thanksgiving någon sång som ska 
spelas på radio i Nebraska, ihop med häls-
ningar från gamla Sverige?

– Det skulle jag tro, svarade jag. Vad jag vet 
är i varje fall att till jul kommer där att spelas 
en låt jag i förra månaden skrev ihop med 
Tommy. Med det möjligen lite fantasilösa 
namnet ”Merry Christmas to You All” men 
med ”a kitchen mouse” och lite annat livligt i 
texten. Kombinerat med den varma jultradi-
tionen, förstås.

– Vad rart, tyckte Astrid. Alltså Mellan-
western tänker man sig. En liten radiostation 
som sänder julstämning ut över prärien...

– Liten??? frustade Roffe. Nebraskas le-
dande radiokoncern ägd av fyratusen bönder 
och hästuppfödare!!! Med ett flertal kanaler 
som ljuder ända in i grannstaterna Iowa och 
Kansas.

– Äsch, Midwest-området. Du borde 
satsa på Nashville, sa Rustan resolut.

– Lätt sagt. Men i Nashville Tennessee är 
konkurrensen, kommersialismen stenhård, 
förklarade jag. Man får inse sin begränsning. 
Särskilt när man inte längre är ung. Gamla 
svenskbygdernas lyssnare i Nebraska och 
Iowa nöjer jag mig mer än gärna med. Och 
slår en låt där, kan den ju hitta bakvägen in i 
Nashville en gång, vem vet?

– Där är vintrar likvärdiga med de svenska, 
va? undrade Gunnel.

– Ja, ingen vinter låter nånsin Nebraska 
slippa undan en alldeles enorm snöstorm, där 
städer blir insnöade, igenkorkade i fyra, fem 
dag. Snöröjningen klaras inte i en handvänd-
ning.

– Tänk, dom käkar mer kalkon än skinka 
till jul, sa Roffe. Kalkon betyder för min del 
snarare nyår.

– Var köper du rökta laxen till jul, Alice? 
undrade Rustan plötsligt.

– Olskrokstorget, löd mitt spontana svar. 
Men låt oss nu först ha Black Friday och 
första advent, va?

Black Friday och Första  Advent!

BLÅFRUSen? Snygg blå kappa i vinterkväl-
len. Liknande kan möjligen fyndas på Black 
Friday.

no coMMenTS. Med en erfaren handrörelse avstår Rustan Nordebratt att kommentera i 
vilken mån jultomten har Sankt Nikolaus karaktär. Foto: Alice Radomska

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
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It must be love.

Göteborgsvägen 21, Sävedalen 031-26 57 98 
Tis-Tors 10-18 | Fre 10-16:30 | Lördagsöppet 11/12 & 18/12 10-14

www.guldsmedshuset.se

Vi söker 
pensionärer 

som vill jobba
med oss!

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

Vi gör vardagen
enklare!

FÖNSTERPUTSNING • GARDINUPPSÄTTNING
HANTVERK • STÄDNING
 ... OCH MYCKET MER

Göteborgsvägen 85 i Sävedalen  •  031 361 44 20

Måndag-Fredag 8-16 • Lördagar 11-15

GREENGATE STRÖMSHAGE • BUKOWSKI • ALTERHEDENS • MILJÖGÅRDEN

Inredning & Presenter
Sävedalens GårdscaféSävedalens Gårdscafé

Inredning & Presenter

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

VÄLKOMNA
IN OCH

INSPIRERAS 
INFÖR FÖRSTA 
ADVENT OCH 
JULKLAPPSTIPS!

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

KOMMANDE MATCHER 

NOVEMBER
23
TISDAG SÄVEHOF

MAGDEBURG(H) 18.45

NOVEMBER
30
ONSDAG SÄVEHOF

PAUC(H) 18.45

DECEMBER
2

TORSDAG SÄVEHOF
MALMÖ(H) 19.00

DECEMBER
10
FREDAG

SÄVEHOF
REDBERGSLID(H) 19.00

HANDBOLLS
LIGAN

HANDBOLLS
LIGAN
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© svenska korsord ab

TRiSSLoTTeR
i POTTEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 29 november till

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

– märk kuvertet ”KORSORDET”

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

– glöm dock inte namn och adress!

Jag heter:

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

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

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

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

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

Förra månadens lösning:

Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset. 
Grattis – och snyggt jobbat – priset 
kommer som ett brev på posten.
4 Max-Martin Skalenius på 
Orangerigatan 7 i Göteborg 
4 Bertil Järnros på Hjortens väg 6 
i Sävedalen 
4 nora castegren på Stampgatan 
56B i Göteborg





















    





   





        

    





   








     

    




   





  





 











    




   






   





     











        
   






       
 





     










        




    

  


    





     





  




 
  













   

       




   




 


  

   




   





   














 






       

 





  






     






   

       
 











    

       







   

   





 
  





       





           

   

    


     





  




 




           


















 



























 












Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos
Närhälsan Olskroken

– din kompletta
Vaccinationscentral

Vi finns på Redbergsvägen 6, mellan
spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan.
 031-345 04 00Tack för ditt förtroende!
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RedbergsgårdenRedbergsgårdenÖppet
alla
dagar Sven, Gerd & Marie Jerkstrand

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

Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

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

Vi kör ut...Stans
 läckraste
Julmat!

med fri leverans
(vid minst 15 st.)

Öppet
alla
dagar

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

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

Julbuffé 220:- (min. 5 st.)

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

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

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

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

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

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

Första advent 28 nov kl 11.00 – Adventsgudstjänst
Lördag 11 dec kl 18.00 – Julkonsert Gospelkören In His Grace
Julafton 24 dec kl 23.30 – Julnattsgudstjänst
Trettondagen 9 jan kl 16.00 – Världens fest
Gudstjänst varje söndag kl 11.00  

Stöd Redbergskyrkans barn- och 
ungdomsarbete, köp din gran här!

Välkommen till oss i advent och jul

Landerigatan 9        www.redbergskyrkan.se

TALLHÖJDSGATAN 1, NÄRA TORPAGATANS TOPP I KÅLLTORP/BJÖRKEKÄRR
BUSS 17, HÅLLPLATS BOVALLSTRANDSGATAN ELLER STUDIEGÅNGEN

Stor loppis, unikt hantverk, hemlagad mat, massor med godsaker, magisk 
sagotunnel för de minsta, nybakade pepparkakor, ljusstöpning, ryslig spök-
tunnel, pedagogisk utställning och vårt berömda wienercafé med livemusik.

  Intäkterna går till elevernas skolmiljö och klassresor

KL 10–17 I KÅLLTORP/BJÖRKEKÄRR

LÖR  NOV 

rudolf 
steinerskolans

KLASSISKA

 WALDORF- 
BASAR

27

Delsjökärrvägen 26, Göteborg  |  Tel: 031-98 70 74
Ordinarie öppettider Ons–Fre 11–16, Lör & Sön 11–17

Bertilssons Stuga

Amanda och Kajsa önskar er
alla en God Jul och Gott Nytt År!

Våra öppettider under Jul- & Nyårshelgerna 2021
Julstängt 13 – 24 dec
Juldagen kl 11-16
Annandag Jul kl 11-16
27 – 30 december kl 11-16
Nyårsafton 11-15
Nyårsdagen STÄNGT
2 januari kl 11-17

Vecka 1 har vi öppet som vanlig



 Örgryte&HärlandaPosten	 NR	11	•	NovembeR	202124

Rekordhöga elkostnader, stigande infla-
tion, en avmattad bostadsmarknad och 
försiktigt stigande bolåneräntor är några 
av de orosmoln som hopar sig över hus-
hållens boendeekonomi. Aldrig har det 
gamla ordspråket ”Det finns inget dåligt 
väder, bara dåliga kläder” varit mer pas-
sande. Som bolåntagare kan du rusta dig 
med rätt ”kläder” för att vara redo att 
hantera vilket ruskväder som helst.

Senhösten har hittills visat sig vara en 
ganska stökig ekonomisk period med 
en hög grad av ovisshet. Fortsatta virus-

utbrott i Asien med kraftfulla nedstängningar 
som i förlängningen drar ut på produktions-
störningarna och bromsar återhämtningen. 
En växande energikris i spåren av kraftigt 
stigande elpriser och förväntningar om en 
kall vinter med hög efterfrågan. Sist men inte 
minst en kombination av en växande infla-
tionsoro och signaler om mer åtstramande 
räntepolitik från centralbanker. Tillsammans 
formar dessa mörka moln som riskerar att slå 
mot hushållens boendeekonomi under vinter-
halvåret. Var femte hushåll ser idag stigande 
energikostnader som det enskilt största hotet 
mot boendeekonomin (SEB:s Boprisindikator 
oktober). Men hushållen bör också ha bered-
skap för det som händer på bostadsmarkna-
den och bolåneräntornas utveckling.

Snabbt stigande energipriser har nog inte 
undgått någon under den senaste månaden. 
Det mesta pekar också på att årets sista 
kvartal kommer bli det dyraste någonsin, 
även fast det kommer skilja sig åt beroende 
på var i landet man bor. Energislag som är 
direkt kopplade till olja, kol och gas tillhör de 

tydliga förlorarna under kommande vinter. 
Under pandemin har många hushåll därtill 
gjort förflyttningen från lägenhet till villa (i 
jakt på större yta) vilket gjort energifrågan än 
mer påtaglig för fler hushåll.

Vid sidan av energifrågan har hösten 
visat tecken på en tydligt avmattad bo-
stadsmarknad som aktualiserar fråga om 
bostadspriserna framtid. En utveckling som 

kan komma att bli avgörande för hushållens 
boendeekonomi och konsumtions-utrymme. 
Tar prisrallyt fart igen? Står vi inför en stor 
nedgång eller blir det tomgång framöver? 
Mycket talar för att den stora prisuppgången 
är bakom oss men det råder inget tvivel om 
att det i grunden fortfarande är en stark 
bostadsmarknad. Hushållens starka finanser 
efter en period av högt sparande och stark 
börsutveckling, en ekonomisk återhämtning 
och ett generellt gynnsamt ränteläge är alla 
drivkrafter bakom en fortsatt stark bostads-
marknad. Samtidigt som oron för stigande 
elkostnader nått sin topp har hushållens oro 
för stigande räntekostnader aldrig varit lägre. 
Inte särskilt förvånande efter nästan 10 år av 
låga räntor. Det mesta pekar dessutom mot 
att det låga ränteläget kommer bestå ett tag 
till men det är viktigt att vara medveten om 

att ränterörelserna snarare finns på uppsidan 
än nedsidan framöver. I ljuset av senaste 
tidens inflationsoro och stigande marknads-
räntor bör hushållen vara vaksamma på de 

längre bolåneräntorna. De har länge varit 
rekordlåga men börjat krypa sig uppåt 

och ”premien” som hushållen behöver 
betala för att gå från rörligt till bundet 
ökar.

Vilka är då de rätta kläderna för dig 
som bolåntagare för att klara vinterns 

oväder? När det kommer till elkostnader 
så finns gott om knep för att sänka dem. 

För en mer direkt effekt så handlar det om 
att se över sina vanor och rutiner. Allt ifrån 
duschtid, tvätt och diskvanor till att täta och 
isolera fönster. Men det finns också en del att 
hämta genom att jämföra elavtal. Som i de 
flesta privatekonomiska beslut så är det vik-
tigt att göra aktiva val. För en mer långsiktig 
förändring handlar det mer om att se över 
sitt värmesystem, både utifrån ett hållbarhets- 
och plånbokstänk. På bostadsmarknaden 
gäller det att luta sig mot de traditionella 
”bostadsbudorden” – Sälj först och köp sen, 
maxa inte lånelöftet bara för att du kan, tänk 
långsiktigt och låt behoven styra istället för 
att försöka hitta den perfekta tajmingen. Sist 
men inte minst, stresstesta din boendeeko-
nomi med jämna mellanrum och ta höjd för 
en räntebuffert som kan komma tillhands så 
småningom. Med den här rustningen är det 
bara att välkomna både regn och rusk!

KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

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

Centrum
Härlanda

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal www.fjallmans.se

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00

EKONOMISKT

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– kontorschef
på SEB i Örgryte

Björkekärrs kyrka

S 28/11 10:30 Familjehögmässa,Vitalis, Payerl
Ti 30/11 19:00 Veckomässa
o 1/12 12:30 Middagsbön
S 5/12 10:30 Högmässa, Olinder, Payerl
Ti 7/12 19:00 Veckomässa
o 8/12 12:30 Middagsbön

Härlanda kyrka

o 24/11 18:30 Kvällsmässa, Carlheim, Jo-
hansson
S 28/11 11:00 Gudstjänst 1:a advent. Lind-
blad, Molin Carlheim, Ericsson. Härlandas 
barnkörer medverkar.
18:00 Sjung in advent! Härlanda Voces, 
Göteborgs flickkör, Härlanda kammarkör, 
brasskvartett.

o 1/12 18:30 Kvällsmässa, Carlheim, Johans-
son.
S 5/12 11:00 Mässa 2:a advent, Gripenby, 
Lindström Löfdahl
o 8/12 18:30 Kvällsmässa, Carlheim, Johans-
son

Sankt Pauli kyrka

Digitalt: Högmässan sänds även i närradion 
94,9 MHz, på www.sanktpauli.se och på 
Youtube.
ons 12:00 Middagsbön med lunchmusik
Tors 12:00 Mässa
Mån, Tis & Fre 12:00 Middagsbön
L 27/11 17:00 och 19:00 Vi sjunger in Advent, 
Larsson, Holmlund, Juniorkören, Ungdomskö-
ren och Vokalensemblen. Richard Lindström, 

gästsolist.
S 28/11 11:00 Högmässa, Larsson, Holmlund 
Kyrkokören medverkar.
S 5/12 11:00 Högmässa, Landgren, Johans-
son Abaffy
16:30 Små och stora, Bennsten, Johansson 
Abaffy

Skårs kyrka

S 28/11 11:00 Gudstjänst med små och 
Stora, Warawko, Gustafsson, Lundgren, 
Lundahl
S 5/12 11:00 Gudstjänst, Leijon, Persson, 
Kören Cantando medverkar.

Örgryte gamla kyrka

S 5/12 11:00 Högmässa, Andersson, Hildén

Örgryte nya kyrka

To 25/11 18:00 Reflexgudstjänst, Cardmarker, 
Persson
S 28/11 11:00 Högmässa, Cardmarker, Hil-
dén, Örgryte kyrkokör
18:00 Sjung in advent, Cardmarker, Hildén, 
Lundgren Örgryte damkör, Örgryte Vocalis, 
Örgryte kyrkokör, Marco Stella sång, Brass-
kvintetten Musica in Excelsis
To 2/12 18:00 Reflexgudstjänst, Andersson, 
Persson
Ti 7/12 18:00 Julkonsert – Högskolan Scen & 
musik. Medverkande: Studenter på Kandidat-
programmet i kyrkomusik och masterprogram-
met i orgel från Högskolan för scen & musik. 
Fri entré

Mörka moln i sikte för hushållens boendeekonomi

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

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



Björkekärrs församling, Sörensens gata 1 

Härlanda församling, Härlandavägen 23   
Sankt Pauli församling, Mäster Johansgatan 1

Örgryte församling, Herrgårdsgatan 2

Pastorsexpeditionen 031-731 80 40
Herrgårdsgatan 2 (vid Örgryte nya kyrka)
Må-Fr 09.00-12.00, 12.30-16.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/orgryte

Advent sprid ljus!
Adventstiden är en tid som vi förknippar med adventsstjärnor, tända 
ljus och kanske lite glitter som en föraning till julen. Och visst behövs 
det i den tid som är nu när mörkret lagt sig och dagarna känns oer-
hört korta.

Mörkret kan vi uppleva på så många sätt, inte bara årstiden, utan i 
tidningsrubriker och rapporter från omvärlden. Vi kan också läsa om 
att ohälsotal och ensamhet ökar i vårt land, och det mörker som bärs 
inombords kanske inte syns utåt utan bara känns inuti.

I kyrkornas adventsgudstjänster firar vi Jesu intåg i Jerusalem. Där stod 
människor och väntade på att Ljuset skulle komma till dem. De ropade 
Hosianna, som betydde ”Leve kungen”! 

Men den ursprungliga betydelsen av Hosianna är ”rädda oss”. Våra ju-
blande Hosianna i adventssångerna får dela plats med hosiannarop som 
kommer ur djupet av människors hjärtan: Rädda oss, rädda vår värld 
och hjälp oss att leva våra liv.

Därför behöver vi allt ljus vi får i advent! Så tänd ett ljus för livet, för 
världen och för mänskligheten. Tänk också på att du kan sprida ljuset 
vidare. Kanske kan du tända ett ljus hos någon medmänniska i de-
cembermörkret? 

Adventsfirandet i våra kyrkor hittar du under rubriken 
Kyrkfönstret Läs mer om våra verksamheter på hemsi-
dan  www.svenskakyrkan.se/orgryte

Sions dotter, lyft din panna! 
Himmelriket är dig när.
Jubla högt ditt Hosianna! 
Se, din konung nu är här!
Gud sin Son till jorden sänt. 
Fröjda dig. det är advent!

Ur Otto Olsson Advent

loppis i skårs kyrka
lördag 4 dec. 10-14

Kl. 11 och kl. 13 Luciatåg i kyrkan 
med barnkörerna i Skårs kyrka.
Under hela dagen servering, 
lussekatt & pepparkaka. 
Loppisen ger dig ett tillfälle 
att köpa julklappar.

Behållningen tillfaller ACT 
Svenska kyrkans interna-
tionella arbete för barnen i 
världen.

Upplysningar lämnas av 
församlingspedagog Cecilia 

Lundahl , tel. 031-731 83 12
och diakon Annika Källstrand 

tel. 031-731 83 34

En kasse julmat
Många familjer har inte råd att fira jul, varken med mat eller 
julklappar. Tillsammans med ICA Munkebäck och Härlanda 
församling kan du vara med och bidra till 60 julkassar, fyllda med 
härlig julmat. Kassarna delas ut strax innan jul och vi lovar att
det är till stor glädje för många.
vill du bidra med en julkasse?
En julkasse kostar dig 200 kr. Församlingen och 
ICA bidrar med ytterligare 400 kr.
Swish: 123 143 30 51 
Skriv Julkasse i meddelandet (viktigt)
Köpstopp 15 december!
Eventuellt överskott går direkt och oavkortat till ytterligare 
julglädje i form av presentkort i kläd- eller leksaksaffärer.
Kontakt: Diakon Helene Eriksson 
031-731 80 31 eller 073–773 86 31
helene.ericsson@svenskakyrkan.se
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         Annonsera i

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

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

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

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

!

FAMiLJ
o Uppvaktning 

undanbedes 0:–
o Grattis 

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

(endast text) 0:–

o Vigsel + foto 0:–
o Födda 

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

o Tack 0:–
o Månadens Ros 0:–

ruBrikANNONSEr
Privatannonser

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

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

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

Företag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄnLiG TeXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

Kort hår 225:- Ord.pris 320:-

Mellanlångt hår 270:- Ord.pris 380:-

Långt hår 300:- Ord.pris 420:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 7 december 2021

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

Öppet hus – för vardagligt varmprat, 
Måndag-torsdag 13.00-16.00
Gratisbutiken
Tisdag-onsdag 13.00-16.00
Lördagar 10.00-12.00
Solikyl
Ideell grupp som räddar mat – det som 
blir över kan du hämta här under öppet 
hus.
Den ambulerande pratbänken: 2/12 och 
16/12 kl 11–12 vid sittplatsen i Sol-
rosparken.
MÅnDAGAR
H Musikvideoklubben 14.00-16.00. Upp-
lev och diskutera musik tillsammans med 
andra! Kontaktperson: Stefan A
H Stickcafé 16.00-18.00. Stick hit och 
häng tillsammans bland stickor och virknå-
lar. Kontaktperson: Ann B
TiSdAgAr
H Fritt broderi 10.00-12.15. Anmälan. 
Inspireras av knutar och trådar, ta med 
eget material eller leta här! Kontaktperson: 
Ros-Marie
H Lunchknytis 12.30-13.30. Alla tar med 
något litet så skapas ett enkelt knytkalas. 
Kontaktperson: Anne Marie
H Ukulele fortsättning 13.00-15.00. An-
mälan. Glatt och livat för dig som har lust 
att spela i grupp. Kontaktperson: Inger B
H Bagaregårdens spelmanslag 18.00-
21.00. Anmälan. Här spelas med stråkar 
och fioler helt på gehör. Kontaktperson: 
Thomas
H Bokcirkel 18.00-21.00. Anmälan. Sista 
tisdagen i månaden. Massor av prat om 
massor av böcker. Kontaktperson: Ingrid 
M
ONSdAgAr
Italiensk konversation 10.30-12.30. 
Anmälan. Glad konversationsgrupp för 
dig som kan lite italienska. Kontaktperson: 
Gert
H Skaparverkstan 13.00-16.00. Kontakt-
person: Lotta & Yvonne
H Lyrikerna 14.00-16.00. Anmälan. En 
onsdag i månaden. Kontaktperson: Astrid
TOrSdAgAr
H Spansk konversation 11.00-12.30. 

Anmälan. Kontaktperson: Carlos A
H Ukulele nybörjare 13.30-15.30. Anmä-
lan. Glatt och livat för dig som har lust att 
spela i grupp. Kontaktperson: Inger B
H Våga sy på maskin 14.00-16.00. Kon-
taktperson: Ann & Agneta
H Kålltorps schackklubb 17.00-20.00. 
Drop-in! Kom och prova, både nya och 
vana, små och stora. Kontaktperson: Per 
B (MiK)
FReDAGAR
H Skogslunkarna 10.00-12.00. Drop-in! 
Alla kan vara med i sitt tempo, vi delar 
upp oss efter behov och fart. Stavar, 
snälla hundar och barnvagnar är också 
välkomna. Kontaktperson: Åke & Inger
H Filmklubben FiK 14.00-16.00 (udda 
veckor). Film från hela världen med efter-
snack. Kontaktperson: Anne Marie
H Gröna matlaget 17.00. Anmälan. En 
fredag i månaden. Vi turas om att laga 
vegetarisk mat, äter och inspireras tillsam-
mans. Kontaktperson: Lotta K
H Kålltorp Kan – Musikkafe. Cirka två 
fredagar per termin från 18.00. Kom och 
visa vad du kan, lyssna på lokala talanger 
och mingla med dina grannar.
SÖNdAgAr
H MiKs textilgrupp 12.00–18.00 (jämna 
veckor) Anmälan. Kontaktperson: Eva B
H Fritt måleri i harmoni 18.00-21.00. 
Anmälan. Träffas för att inspireras och 
utveckla ditt eget måleri! Kontaktperson: 
Kicki M

svenskakyrkan.se/orgryte/ 
frivilligcentralen

kalltorp.info/knuten

Facebook & instagram
@frivilligcentralenknuten

Välkommen till Knuten!
Frivilligcentralen Knuten är en mötesplats för vardaglig medmänsklighet som 
skapas genom var och ens idéer och ideella engagemang. Vi har öppnat efter 
pandemin och välkomnar alla till verksamheten! Ny samordnare på Knuten tillsam-
mans med Anne Marie är Helena Diurlin. Välkomna – både besökare, gruppdelta-
gare och du som vill engagera dig ideellt! Anne Marie och Helena
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Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

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

GRATIS
UNDERSÖKNING!

Ev. ATB dras vid undersökning

www.primartandvarden.se

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

Akuttandvård – boka online eller ring!

Trött på vänta för att få en tandläkartid?

AKUT TANDVÅRD INOM 24H

ErbjudandE
399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher

Kan finansieras med ATB

Gäller endast nya patienter

80:-

60:-
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 december 2021

Jul-landgång

Julsmörgås

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

KAMPANJ!

Rökt lax ♥ Räkor och ägg ♥ Griljerad julskinka och senap
Köttbullar och rödbetssallad ♥ Röd babybellost

Griljerad julskinka med senap ♥ Katrinplommon ♥ Apelsin

(ord.pris 110:-)

(ord.pris 79:-)

PÅ VÖRTBRÖD

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

PÅ GÅNG annons@ohposten.se

Salong Nicole Han

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

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

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

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

Här
fi nns
gott

om P-
platser!

MÖT VINTER MED
EN NY SKÖN FRISYR!

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

För alla barns rätt till 
hälsa, skola och trygghet

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

BARNS RÄTT 
STÄNGER INTE NER

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE

Vill du ge av din tid? 
Mejla frivillig@varldensbarn.se
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Under vinjetten på gång kan just din fören-
ing tala om vad som står på programmet. 
e-posta till annons@ohposten. se. och du, 
på det här sättet kostar det inget! Tänk på 
att pågående coronapandemi kan stöka till 
det i de scheman vi presenterar här så det 
kan vara värt att kolla så att verksamheten 
verkligen är igång.

Bouleklubben Seniorerna

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

Club Singelton

4 Välkommen att spela bridge med Club 
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna 
såväl rutinerade som mindre vana. Torsda-
gar kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25, 
Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men 
ring vår tävlingsledare Janne så kanske han 
kan hänvisa till ledig spelare.
 Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan

Danska Vägen 103 www.fcparlan.se

PRO Kålltorp

kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor.
 info erik Jones 0704-78 50 36

SPF SENIORERNA BJÖRKEKÄRR

Information på vår hemsida spfseniorerna.
se/orgryte eller ring för information till 
Linda Frank tel: 073-501 60 04 eller mejla 
linda.m.frank52@gmail.com.

Språkcafé

4 Samarbetet mellan Röda Korset och Kul-
turhuset Kåken är igång igen. Vi träffas varje 
onsdag mellan kl 14.00 och 15.30 i botten-
våningen på kulturhuset med en kopp kaffe 
och en enkel kaka tränar vi svenska för dem 
som behöver det. Ingen anmälan behövs.
Information Madelaine Bjärsborn kinde, tel 
0705 534 298.

MIK-Knuten

Människan i kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/knuten, Råstensgatan 4

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

Örgryte-Härlandas Träffpunkter

Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

oBS! På gund av coronapandemin är
programmen osäkra – kolla gärna först!



Tillfällavägen 15, Sävedalen • Tel: 0725-43 00 11 • Mer info: strömson.se
Boka via matchi.se • Öppet varje dag 06-24 •  rivieranindoorgolf

Rivieran Indoor Golf ligger i Sävedalen. med nära anslutning till E20. Från Göteborgs centralstation tar det 10 minuter att ta sig hit med bil 
och ungefär 20 minuter med lokaltrafi k.

På Rivieran kontorshotell i Sävedalen kan du träna din sving inomhus.
Våra två helt nya golfsimulatorer med den senaste tekniken, erbjuder några av världens bästa golfbanor.

Träna på din sving, utmana dig själv eller din golfpartner.

Vi erbjuder lättillgänglig och säker träning från tidig morgon till sen kväll.
Tillträde till den obemannade lokalen sker med accesskod som fås via
bokning på matchi.se, alternativt genom vår hemsida strömson.se.

Där fi nns kompletta instruktioner för att snabbt och smidigt komma igång med spelet. 

Varmt välkomna!

Ta ut svingarna på
Rivieran kontorshotell i Sävedalen!


