
Nyheter!
Samtida konst, design, mode och musik
är alla inflytelserika på Oscar Magnusons
uttryck. ”Min designstil är ett ständigt
föränderligt resultat av intrycken i min
omgivning och av den mångåriga
erfarenheten som designer”, säger han.
Bågarna designas i Stockholm och
tillverkas av naturliga material i Italien.

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

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

TANDVÅRDSGRUPPENTANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET ABSTABBETORGET AB

• • Kvalitetstandvård sedan 1977Kvalitetstandvård sedan 1977 • •

teckna 
kampanjen

online

Världens bästa  
julklapp firar 25 år

Ge bort den finaste presenten man kan få,  
träningsglädje och god hälsa.

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!

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

Din lokala tidning www.ohposten.se nr 11 Din lokala tidning www.ohposten.se nr 11 ll november 2022 november 2022
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Sveriges bästa pizzeriaSveriges bästa pizzeria
– tre år i rad!– tre år i rad!

DANSKA VÄGEN

Danska vägen 87, Göteborg • www.sannegården.se

031-315 01 00

RING OCH BESTÄLL!
Mån – Fre 10.00–22.00 • Lör – Sön  11.00–22.00

NYÖPPNAT!

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

SalongSalong 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
Dam-, Herr- & Barnklippning även Lashlift & Browlift

salong.glayol
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Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:

Aqua Dental
på Redbergsvägen 13A i Olskroken

Coop Friggagatan
Coop Nära på Trätorget

Biblioteket Kåken
ICA Stabbetorget

ICA Supermarket Olskroken
Fiskbodarna och Köttboden

på Olskrokstorget
Handelsbanken Prästgårdsängen

Kulturhuset Kåken
Lejonet & Björnen på Danska vägen

Lidl Olskroken
Portens Bageri Munkebäck

Tempo Bö
Tempo Skatås
Tempo Skår

Vårdcentralerna
Torpavallen, Björkekärr,
Olskroken & Ekmanska

Willys Hemma Studiegången

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se

www.ohposten.se
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HHärlandaärlanda
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STÖTTAdin lokalahandlare

Tryckeri AB

102 mål i seriespelet, 6–1 i två kvalmöten 
med Elfsborg. För Örgrytes damer är det 
full fart framåt. Nu väntar division 1 för de 
rödblå tjejerna.

Om ett klassiskt sällskap haft en tung säsong på 
den manliga sidan är det tvärtom med föreningens 
representationslag på den kvinnliga planhalvan. 

En överlägsen serieseger följdes upp av två im-
ponerade kvalvinster. 

Klart en tränare som heter Marlene Kanto är 
stolt:

– Vi har genomfört det riktigt bra. Kom ihåg 
att vi avancerat från såväl fyran som trean och nu 
divison 2 i en följd.

Fotbollsfrälsta kanske känner Marlene bättre 
vid ett annat efternamn Sjöberg. Som aktiv (slu-
tade 2016) fick hon uppleva mer än de flesta. 

Svensk mästare med Umeå IK 2002, uppemot 
300 allsvenska matcher med FC Kopparbergs/
Göteborg, A-landskamper, spel i Champions Lea-
gue, för att nämna en del erfarenheter som spe-
lare.

Som självklart finns med och används i bagaget 
som ledare.

Dessutom kan en 41-åring fortfarande leverera 
på plan. Marlene inte bara spelade utan gjorde 
även mål.

– Jo, jag fick hoppa in när det var ont om folk 
under en period.

• Och nätade?

– Jo, så var det, säger Marlene och skrattar.
Att Öis-tjejerna den här säsongen var nykom-

lingar i division 2 var det ingen som kunde tro. 

102 mål och åtta poäng före tvåan Stafsinge inne-
bar ett avgörande kval mot IF Elfsborg över två 
kamper.

Det blev ingen match för Örgrytes offensiva 
damer. Tennissiffrorna 6–1 gav en biljett till divi-
sion 1, till landets tredje högsta serie för Marlene 
och tränarkollegan Michael Bengtsson, skytte-
drottningen Frida Bremer (27 fullträffar), lagkap-
ten Sofia Palmqvist och övriga i truppen.

– Vi kände väl redan inför säsongen att vi hade 
ett lag som skulle hålla bra även på den här nivån. 
I princip alla har spelat i högre divisioner. Sedan 
hade vi många nya spelare och det tar ett tag att 
få ihop helheten. Mycket därför som hösten var 
betydligt vassare än våren.

Nästa år väntar härliga derbyn mot IFK Göte-
borg och BK Häcken.

– Även Malmö FF är med. Roliga matcher och 
positivt att så många storklubbar satsar på dam-
fotboll. 

Dagens trupp med en och annan förstärkning 
ska nog klara sig bra även i den miljön.

– Det får vi tro. Sedan ska vi komma ihåg att 
seriesystemet läggs om till 2023, Sex division 
1-serier har halverats till antalet. Tre serier i hela 
landet gör  givetvis att nivån höjs. 

Dock ska väl full fart framåt räcka en bra bit 
även där. ÖHP

Örgrytetränaren Marlene Kanto.
 Foto: tommy Holl

Guldhatten på för Örgryte
GULDFIRANDE ÖIS efter 3–1-segern över Elfsborg vilket betyder spel i elitettan nästa säsong. Foto tommy Holl

Glada öisare efter segern över Elfsborg i kvalet. Foto tommy Holl Johan Elmander från Radiosporten på läktaren. Foto tommy Holl

Division 1 
Södra 2023
Ljungskile
BK Häcken
IFK Göteborg
Örgryte
Halmstads BK
Halmia
Onsala BK
Eskilsminne
FC Rosengård
Malmö FF
Södra Sandby
IFK Värnamo
IFK Örby
Lödöse Nygård IK
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Redbergsgårdens Blommor

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

Varmt välkomna till oss!

Vi önskar er alla en underbar Jul!

Nu närmar sig advent
och vi har det ni behöver!

HYACINTER

Fr. 30:-/st
BLANDA FYRA för 100:-

AMARYLLIS

Fr. 69:-/st

Stor paradvåning i 
Lorensberg.

Tvåfamiljsvilla i Skår 
med perfekt läge.

Södra vägen
7 rok | 282 kvm 
Pris på förfrågan

Jakobshöjdsvägen 14 | Örgryte
11 rok | 250 + 100 kvm 
Tomt 746 kvm | 12.75 mkr/bud

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

Varmt välkommen.
Magnus Helin. 0739-82 80 39.
magnus.h@sothebysrealty.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

RECEPTETRECEPTET

Peche Repiene (fyllda persikor)
4 port
4-5 st Persikor
100 g Mandelbiskvier
1 st Apelsin
Lite finhackade pistagenötter
Ev Vispgrädde

Gör så här:
1. Krossa mandelbiskvierna grovt
2. Blanda med lite av Apelsinsaften
3. Pressa över resten av saften
4. Dela Persikorna i halvor
5. Fyll persikohalvorna (utan kärnor)
    med blandningen
6. Sätt i ugnen på 225 grader i 10 minuter
7. Strö över Pistagenötterna
8. Serveras varma med ev Grädde

Sören Rooth

I hope you will remember
my humor in november!

Västtrafik vill att passagerarna ska använda 
framdörrarna på bussar och spårvagnarna. 
Bara man inte behöver gå av på mitten!

HHH

10:e och 11:e november inföll Mårten Gås 
och Mårtens Afton.

– Då kunde jag UM-GÅS med mina GÄSS-
TER!

HHH

Sportextra:
I matchen mot Sandviken den 10:e november 
visade ÖIS KVAL-itet!

Vad har USA och ÖIS gemensamt i novem-
ber?

– Jo, båda går i VALET och KVALET!

Gamla Ullevis gräsmatta är lerig och sliten 
efter en lång säsong.

– Vad tycker spelarna?
– Dom tycker den är GRÄS-lig!

Inför Fotbolls-VM i Qatar: Blir det många röda 
kort under VM?

– Det får domarna utvisa!

Numera ska fotbollsskorna ha bra inlägg och 
dessutom passa bra!

HHH

Kungafamiljens apanage blev högre i år:
– Då behöver Kungen inte spara sin Krona!

Mellan Prinsessan Madeleine och hennes man 
är det ingen CHRIS!

Förr hade Kungen kronan på sej. Nu har kro-
nan Kungen på sej!

HHH

I butiken:
Jag vill beställa en brödrost. Jag skall nämli-
gen vara TOAST-master dei helgen!

– Varför har ni bara tim-och minutvisare på 
klockan?

– Jo, vi vill inte SE-KUNDERNA gå!

– Jag vill köpa en liten flaska deodorant!
– Vill ni ha en påse?
– Nej tack, jag tar den under armen!

HHH

Politik: Alla mammor är väl nöjda med den 
nya regeringen? Ja, den är ju MODER-atstyrd!

HHH

Avenytt: Nu skall Götaplatsen och Aveny-
en moderniseras – då blir väl namnet AVE NY!

Nya grönområden blir det också – det finns 
ju redan PARK Aveny!

Vattenspelet eller POSEID-ÅN ska flyttas…
den var ganska dyr att installera. AQUA dyr!

HHH

Modernt betalningssystem:
– Jag vill köpa en påse maränger. Kan jag 
betala med SWISH?

– Ja, då blir det MARÄNG-SWISH!
HHH

Energipolitik: Det har blåst kring Vindkraften!

Alex har haft hälsan i
fokus i 20 år här i Lunden
I över 20 år har slitna och onda kroppar 
fått omvårdnad på Räntmästargatan i 
Lunden.

– Hos oss behöver du inte gå till en 
massör för att få massage, anlita en 
kiropraktor för att jobba med kotor och 
träffa akupunktör för den som önskar. 
Vår styrka är att en och samma person är 
behöriga i att erbjuda en helhetslösning, 
säger Alex Mansoury.

I mars 2002 drog Alex Mansoury igång en 
verksamhet för kroppsvård igång på tvärgatan 
till Danska Vägen. Då fanns exempelvis sola-
rium och skönhetsbehandling med i utbudet. 
Drygt 20 år senare har det yttre hos männis-
kan ersatts av det inre.

En av behandlingarna är så kallad koppning. 
En gammal metod inom kinesisk medicin 
som handlar om att rensa bort slaggproduk-
ter och att öka blodcirkulationen i kroppen. 
Precis som det låter handlar det om glaskop-
par (se bilden) vilka används som sugkoppar 
i områden med spända muskler och i syfte att 
påverka energiflödet.  

– Det kan utföras som en enskild metod, 
men även tillsammans med massage och/eller 
kiropraktik. Vi strävar efter att ge våra kunder 
en helhet i sina behandlingar, berättar Alex. 

Sedan 20 år tillbaka driver han ett företag 
med hälsoprofil. I en 130 kvadratmeter stor 
lokal, finns tillgång till ett mer välmående var-
dagsliv.

– Det finns många som har problem med 
sin muskulatur och behöver rätta till kotor, le-
der och höfter. Åkomman beror inte sällan på 
ojämnt långa ben, något som personen ifråga 
inte ens vet om själv. Men det finns lösningar 
för att återställa balansen och på så vis komma 
tillrätta med ett vanligt bekymmer.

Ovanstående är en betydande del av verk-
samheten. En annan är att erbjuda massage i 
hemmet.

Pandemin slog hårt mot många verksamhe-
ter. Då gällde det även för Alex att tänka om, 
tänka nytt. 

Under många år utvecklade Massage Ex-
pert/Dolci Hälsocenter ett nära samarbete 
med ett flertal företag. Utbildad personal kom 
ut till arbetsplatser och erbjöd behandlingsfor-
mer som massage, kiropraktik/kiroterapi och 
akupunktur.

Så plötsligt slog en global pandemi till. 
Hårt, skoningslöst och med stora konse-

kvenser.
Över i princip en natt beordrades anställda 

att arbeta hemifrån, allt i syfte att minska 

smittspridningen.
– Det fanns helt enkelt ingen personal kvar 

på arbetsplatserna och därmed betydligt färre 
uppdrag för oss, berättar Alex Mansoury.

Den kreativa lösningen blev att i stället 
komma hem till sina klienter.  Behovet av 
hjälp minskade nämligen inte, tvärtom.

En studie från Arbetslivsinstitutet visar att 
hälften av alla som har datorn som arbetsred-
skap upplever problem med nackar, skuldror, 
armar och händer. Under pandemin blev det 
extra påtagligt och de ergonomiska riktlinjer 
som finns följdes inte alltid till 100

– Folk jobbade hemifrån och hade kanske 
inte alltid de redskap, stolar och bord som 
krävs och normalt sett finns på en funktionell 
arbetsplats. Många kroppar tog stryk i hög 
grad, fortsätter Alex.

Även om hembesöken ökat kommer också 
många till den fysiska lokalen för att hitta den 
goda känslan mellan kropp och själ.

– Våra kunder kommer från hela Göte-
borg och mer långväga än så. Vi har många 
som flyttat till Stockholm och som passar på 
att komma till oss då de är hemma på besök. 

De står sin tur sedan för en stor och viktig 
del av marknadsföringen.

– Bästa reklamen vi kan få är nöjda kunder 
som låter andra få veta det. Det vi kallar mun-
till-mun-metoden.

Som talar för 20 nya år att kurera onda och 
slitna kroppar. ÖHP

Massage Expert/ 
Dolci Hälsocenter
Adress: Räntmästargatan 12
Funnits sedan: 2002
Erbjuder: Massage, Kiropraktik/Kiroterapi, 
Akupunktur
Öppettider: Vardagar 10–20, Lördag och 
söndag 10–17
Hemsida: massageexpert.se

JUBILERANDE GLAD. Alex Mansouri firar 20-årsjubileum med sitt Massage Expert/Dolci Hälsocenter i Lunden. Foto: ÖHP
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Här har kommit en fråga om vad Stam-
pens kyrkogård egentligen heter.

Jo, Stampens kyrkogård är det korrekta 
namnet på den.

När den tog i bruk 1804 var det under 
namnet Svenska kyrkogården, även All-
männa kyrkogården. Sedan har den hetat 
både Nya, och med tiden Gamla. Den har 
haft en rad helt onödiga namnändringar.

I sin litenhet har den alltid varit en 
idyll. Men låt oss titta, åtminstone lite 
ytligt, på några fler sista viloplatser.

Stampens kyrkogård planerades av 
stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg, 
som dock i högre grad förknippas med 

ritningarna till det ståtliga Gunnebo slott och 
det lilla brunnshuset vid Kallebäcks källa. 
Svenska kyrkogården, som han kallade den, 
hade han börjat rita 1797 – och han lämnade 
i mitten plats för ett kapell.

När vi anger kyrkogårdens ålder utgår vi 
från att den invigdes den 11 maj 1804, efter 
flera års arbeten med förstärkning av alltför 
sviktande, mjuk och sumpig mark. Men 
den hade vid invigningen varken murar eller 
kapell. Mycket återstod att fullborda.

En del tegel, rejäla bitar av mur, portal och 
tre stycken prima järngrindar kom att för 
ändamålet ropas in på auktion, efter att de i 
några år bara legat kvar där som domkyrkan 
hade brunnit ner (1802) i centrala staden.

Carlberg som ritade den nutida Gustavi 
domkyrka (invigd 1815) behövde dels ha bort 
bråten efter den nedbrunna där vid Kungs-
gatan, dels färdigställa den redan invigda 
kyrkogården på Stampen, så vad passade 
bättre än att återanvända det material som var 
brukbart?

På sätt och vis var Stampens kyrkogård 
alltså inte klar förrän den hade sina murar och 
ingångar (främst från Stampgatan) på plats. 
Eller ska vi räkna som fullbordan att det lilla 
bisättningskapellet i sin österländska stil stod 
klart att tas i bruk 1818? Hur vi än räknar så 
är kyrkogården över tvåhundra år.

Österländsk stil? Ett ännu tydligare steg i 
sådan riktning, arkitektoniskt sett, är ju det 
vackra judiska begravningskapell som stått 
vid Svingeln sedan 1864. Då kapellet tagit 
skada av ett och ett halvt sekels skakande och 
vibrerande tåg passerande tätt förbi Mosaiska 
begravningsplatsen, renoverades det 2006-
2007, med mycket av det gula teglet varsamt 
utbytt.

Då min mor Wilma för så där åttiofem 
år sedan växte upp i Pumpväktarbostaden 
intill Gasklockan i Gullbergsvass, och gick 
i Ånässkolan, besökte skolflickorna med sin 
fröken såväl Stampens kristna kyrkogård 
som ”Judekörgårn” (dialektalt för Judekyr-
kogården), som Judiska begravningsplatsen 
i folkmun kallades. Sedermera återtog den 
namnet Mosaiska.

På Stampen berättade fröken en smula vid 
vissa speciella gravar. Särskilt William Chal-
mers, vars donation kom att leda till Chal-
mers Slöjdskola (och med tiden Chalmers 
Tekniska Högskola).

Och förstås Peter Wieselgren, känd inte 
främst som domprost utan som landets 
ledande och vardagligt jordnära nykterhets-
kämpe. Det översta av deras höga smala 
gravstenar invid muren syns från Stampgatan, 
där spårvagnar ständigt passerar just utanför.

Ja, i Stampens vigda jord sänktes Sahlgren-

ska sjukhusets förste eldsjäl Pehr Dubb, den 
nämnde Wieselgren, skalden Wadman och i 
modernare tider (1969) Göteborgs-Postens 
legendariske chefredaktör Harry Hjörne ned i 
sin eviga vila.

Sin eviga vila???
Hur lång är då Evigheten?
Det finns kyrkogårdar där Evigheten 

numera är 50 år lång och kyrkogårdar där 
Evigheten bara är 30 år lång vad äganderätten 
till en gravplats beträffar.

På flertalet kyrkogårdar, liksom på min 
senaste lilla vandring på Örgryte Gamla 
kyrkogård, kan man på en del gravar se hur 
stenarna med sina namn och årtal har lagts 
omkull. Inte ovarsamt eller respektlöst. Nej, 
prydligt för att forslas bort – för när den döde 
i kistan har uppnått sin evighet skall graven 
säljas vidare till någon annan.

Har graven varit utan skötare? Hade den 
dödes yngre släktingar också dött, eller flyttat 
långt bort från Göteborg eller fått andra, mer 
digitala intressen? (Ja, i så fall, om graven 
stått ful och ovårdad, kanske Evigheten rent 
estetiskt kan anses vara uppnådd, med råge.)

Är jag för dåligt insatt i frågan?
Ja, det skulle aldrig falla mig in att studera 

nutida politikers beslut om hur många år 
Evigheten skall anses vara.

Kyrkogårdsförvaltningen? Politikerna? Vem 
bestämmer Evighetens längd? (Vilken lag? 

Vilket kapitel? Vilken paragraf?)
Måhända gör präster och biskopar klokt i 

att till synes inte uttrycka en åsikt inom evig-
hetsfrågans mer vardagliga, jordiska sida.

Visst behövs nya gravar men utrymme 
saknas. Det begriper jag. Östra kyrkogården 
har cirka 17.800 gravar och nästan inte plats 
för fler bortgångna, om man inte tar tillbaka, 
gräver upp och åter säljer gravplatser man 
redan en gång ”för evig tid” har sålt.

På väg till mina morföräldrars grav där på 
Östra brukade jag passera den för mig helt 
okända sömmerskan Stinas grav, som av 
någon anledning väckte min medkänsla, där 
Stina tycktes glömd av världen. Jag plockade 
i förbifarten alltid det värsta ogräset från hen-
nes grav och ställde väl dit någon blomkruka, 
då mina morföräldrar ändå hade mer än 
tillräckligt många.

Varför gjorde jag så? Svårt att förklara. Jag 
tänkte väl att Stina en gång var en människa, 
att jag kanske kunde fördröja det dystra 
ögonblick, då hennes kista och benknotor 
skulle grävas upp och eldas för att bidra till 
fjärrvärmesystemet.

Men så blev jag beroende av en operation, 
den blev mycket försenad av pandemin med 
mera, och jag kom inte dit till kyrkogården 
igen förrän efter nästan ett år (för två måna-
der sedan).

Då var sömmerska Stinas gravsten borta – 

på graven låg blommor, och leksaker, som en 
liten nallebjörn av plast.

Det var oerhört tragiskt att en åttaårig 
flicka dött. Det skulle säkert den okända söm-
merskan också tyckt.

Men så slår mig tanken: Om en åttaårig tös 
avlidit, blivit jordfäst och evigheten enligt vis-
sas nutida synsätt bara är 30 eller 50 år lång, 
så vore ju hennes evighet förbrukad innan 
hon, ifall hon hade levat, ens blivit ålderspen-
sionär(!).

Min kompetens som historiker omfattar 
inte att analysera det föränderliga begreppet 
evighet. Hur gärna skulle jag inte höra en 
klok och kamratlig präst förklara(!). Löper 
en godtycklig jordisk evighet parallellt med 
en orubblig biblisk? Och är kyrkogården 
helt igenom kyrklig, eller är den i en diskret 
ökande mån praktiskt kommersiell?

Nå väl, så gick jag nyligen också med min 
kollega Alice Radomska – ofta mig överglän-
sande inom diverse ämnen – på en vandring 
på Örgryte Gamla. Två pigga, mycket trevliga 
unga kvinnor från Kyrkogårdsförvaltningen 
kom och krattade och gjorde fint, där vi gick 
och betraktade både antika och lite nyare 
gravar, till exempel familjen Backmans.

Backmans? undrar ni. Jo, där vilar Svea 
Backman (1906-2001) som var min närmaste 
granne i ett tiotal år; hon var änka efter ma-
ken Erik då men bodde i sin ännu kvarstå-
ende stora villa på Gröndalsgatan 8. Svea var 
den bästa, trevligaste, mest positiva granne 
man kunde ha.

Jag tror att vi alla tar för givet, när vi har 
en trevlig granne, att det är en självklarhet. 
Men jag skulle nog säga det är en ynnest man 
borde begripa, och värdesätta.

Så jag kommer väl alltid att stanna till 
och säga några lågmälda vänliga ord till Svea 
Backman, där hon på Örgryte Gamla kyrko-
gård vilar sedan våren 2001.

HISTORISKTHISTORISKT

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

Frid – och en tidsbegränsad evighet?

SVEAS VILOPLATS. Svea Backman, ihågkommen som åtminstone den bästa grannfru man 
kunde ha, ligger sedan våren 2001 på Örgryte Gamla kyrkogård. Foto: Alice RAdomskA

MITT PÅ KÖRGÅRN. Det lilla bisättningskapellet i mitten av Stampens kyrkogård är över tvåhundra år; det stod färdigt år 1818. 
 Foto: sÖRen skARbAck
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Gäller t.o.m. 24/12 2022 och kan tecknas på valfri klubb eller online (padel ej online). Lokala avvikelser kan förekomma. 
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej Nordic Wellness Kinna och Hönö. Medlemskapet aktiveras automatiskt 

den 25 december 2022 om du inte sätter igång det själv tidigare.

teckna 
kampanjen

online

Världens bästa  
julklapp firar 25 år

Ge bort den finaste presenten man kan få,  
träningsglädje och god hälsa.

749kr
3 SPELTILLFÄLLEN

60 eller 90 min

SPELA PADEL
Hitta våra padelcenter:

padel.nordicwellness.se

12 MÅNADER
ORD PRIS 3948kr

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

2499kr
10-KORT

ORD PRIS 999kr

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

499kr

12 MÅNADER
ORD PRIS 7188kr

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3999kr
6 MÅNADER
ORD PRIS 4100kr

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

2499kr

1599kr

PERSONLIG
TRÄNARE

3 X 60 MIN
ORD PRIS 2025kr

Redbergsvägen 2  Göteborg    |    Tel. 031 184 300    |    Mån-Fre 10-18  (lör-sön stängt)  |    www.cykelkungen.se
BUTIK   •   VERKSTAD   •   CYKELUTHYRNING

HALKA PÅ INTÅG

Hej cyklist, vi har laddat upp vårt 
lager med dubbade däck

från välkända varumärken för 
vardagscykling och MTB.
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ERBJUDANDE I BUTIKEN!

10% RABATT
på alla handskar från Hestra

ERBJUDANDE I BUTIKEN!

Winther superb 3 Yamaha Elcykel

NU 25.995:-
ord pris 32.995:-

Gäller fram till 31 december 2022

Dags för service inför vintern!
SERVICE UTAN TVÄTT

700:-

SERVICE MED TVÄTT

900:-

Återförsäljare av
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BOLLENKOLLENBOLLENKOLLEN

Uppemot en halv miljon kronor – så 
mycket har Qviding FIF tjänat senast 
året på att sälja lotter från Folkspel. 

– Oerhört viktiga pengar för oss. Nu 
tar vi höjd för att överträffa den sum-
man, säger Lisa Källstrand, ekonomian-
svarig  i den vinröda klubben.   

Ideella Folkspel har presenterat sitt överskott 
från senaste verksamhetsåret. Totalt tjänade 
svenskt föreningsliv 320 miljoner kronor ge-
nom att sälja Bingolotter och Sverigelotter. 

– En rakt igenom fantastisk siffra, inte 
minst med tanke på hur vår omvärld sett/
ser ut med skenade priser inom el, livs– och 
drivmedel och med höjda räntor. Ett kraft-
fullt statement och ett bevis på hur mycket 
föreningslivet betyder. Jag är övertygad om 
att våra konsumenter ser det goda i att välja 
lotter från Folkspel. Det är en imponerade 
lojalitetshandling gentemot föreningslivet 
och därmed vårt samhälle, säger Hans Sah-
lin, vd för den ideella organisationen Folk-
spel.

Qviding FIF är den förening i vårt ut-
givningsområde som dragit in mest pengar. 
Uppemot en halv miljon kronor – 474 092 
kronor – har QFIF tjänat.

Det ska bli ännu mer framöver.
– Försäljningen av lotter är en intäkt som 

verkligen gör skillnad i vår verksamhet och 
framåt ser vi att det finns utrymme att sälja 
ännu fler och tjäna ännu mer. Inför julen 
och Uppesittaren kommer våra äldre och 
fantastiska herrar åter stå utanför ICA Kvan-
tum Munkebäck och sälja. De finns på plats 
hela veckan inför jul, lovar Lisa Källstrand 
i QFIF. 

Sedan starten uppgår det totala överskottet 
från Folkspel till svindlande 17,5 miljarder.

Hans Sahlin:
– Alla vi på Folkspel är mäkta stolta över 

det överskott vi bidragit med till landets för-
eningar och organisationer i över 30 år. Vi är 
som bekant en ideell organisation som ägs av 
våra medlemmar. Det innebär att inga pri-
vata 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. 

Även anrika handbollsklubben, mesta 
mästarna, Redbergslid har ett lyckat lottår 
bakom sig. Drygt 300 000 tjänade fören-
ingen. ÖHP

Ett snitt på fyra mål framåt i varje match. 
Tio poäng före tvåan Sjövalla. FC Här-
landa Prisoners visade att de inte kommit 
till division 7 för att stanna.  

Ned 2021, upp direkt 
säsongen efter. FC Här-
landa tog snabbast möj-
ligt väg tillbaka till divi-
sion 6.

Klart vi utnämner de 
svartvita gänget till årets 

herrlag i vårt utgivningsområde.
Totalt blev det på tolv matcher 32 av 36 po-

äng, 48 gjorda mål och endast åtta insläppta.

Bästa målskyttar:
14 mål: Pollott Ghokalani
11 mål: Joakim Lundberg

Våra lag i övrigt:
Qviding FIF herrar, division 1 södra
Hade in i sista omgången möjlighet att klara 
en kvalplats.

Förlust borta mot Olympic (3–4) innebar 
dock nedflyttning till division 2 kommande 
säsong.
Bästa målskyttar:
12 mål: Leonardo Farah Shahin
7 mål: Julius Johansson

Qviding FIF damer, division 2 Västra Gö-
taland
Damseniorerna har lagt en stark insats till 
handlingarna. Laget slutade fyra i landets fjär-
de högsta division.
Bästa målskyttar:
18 mål: Alma Söderström
11 mål: Stella Andersson

Qvidings FIF, division 4 damer
Det vinröda andralaget fixade en sjundeplats.
Bästa målskyttar:
4 mål: Alva Karlsson, Stella Palm

Lunden ÖBK, division 4A
Tog under ledning av Magnus ”Böjen” Karls-
son och Egon Hansen och som nykomling 
en sjundeplats, vilket får betraktas som klart 
godkänt.
Bästa målskyttar:
6 mål: Sebastian Ovdahl
3 mål: Mattias Lindberg, Mårtens Widén, 
Emil Jönsson, Victor Ivarsson

Gårda BK, division 4A
Slutade tia, precis ovanför nedflyttningsstreck-
et.

Klubben var dessutom ute på ett stort även-

tyr under hösten. Under nio dagar var de i Bel-
fast som svensk representant i Uefa Regionas 
Cup, ett slags Champions League för amatör-
lag. Även om motståndet blev för tufft var det 
en resa de aldrig lör glömma. 
Bästa målskyttar (i serien):
9 mål: Linus Skålberg Lindström
4 mål: Jonatan Bäckdal

FC Kålltorp, division 6C
Efter att premiärsäsongen övertygande vunnit 
sjuan var förväntningarna höga på det profil-
starka Kålltorpsgänget.

En ojämn vår och sommar gjorde dock av-
ståndet till toppen för stort och en stark höst 
räckte ”bara” till en fjärdeplats i tabellen.
Bästa målskyttar:
17 mål: Linus Ohlsson
6 mål: Jesper Jörnvik ÖHP

Härlandas fängslande säsong – och så här gick det för våra lag

En halv miljon till Qviding FIF

 Foto: Qviding FiF

Topp Örgryte-
Härlanda: 
Qviding FIF: 474 092:-
Redbergslid: 301 437:-
FC Kålltorp: 43 045:-
Lunden ÖBK: 23 579:-

Topp 10 Västra 
Götaland:
Kärra HF: 931 597:-
IK Sävehof: 852 109:-
Gerdskens BK: 772 151:-
Herrestads IF: 684 681:-
Önnereds HK: 532 249:-
IFK Kungälv: 529 164:-
Trollhättans FK: 481 183:-
Tibro IK: 477 765:-
Lindome GIF: 474 102:-
Qviding FIF: 474 092:-

Topp 10 Hela 
Landet
Södertälje SK: 1 167 103:-
AIK Fotboll: 948 263:-
Bollstanäs SK: 941 034:-
Kärra HF: 931 597:-
Linköpings HC: 928 287:-     
IK Sävehof: 852 109:-
Gerdskens BK: 772 152:-
Sandvikens IF: 724 272:-
Örebro SK Ungdom: 719 895:- 
Herrestads IF:  684 681:-



KAMPANJPRISER

UTVALDA SOFFOR 

50% RABATT*

LAMINO FÅTÖLJ & FOTPALL
16.990:- 24.039:-

BLACK EDITION - SVARTBETSAD BOK & SVART FÅRSKINN - BEGRÄNSAT ANTAL

BLACK WEEK

*GÄLLER MIX, PRIME, HAGA & CHAGALL - UTVALDA UTFÖRANDEN - BEGRÄNSAT ANTAL

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

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Kampanjpriser gäller 18-28/11 2022

MOON SÄNGKOLLEKTION
25% RABATT
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STIKKAN PÅ SPÅRETSTIKKAN PÅ SPÅRET

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

Delsjöskogen och Skatås Motionscen-
trum erbjuder massor av möjligheter att 
vara ute och njuta av naturen plus att 
Motionscentralen har olika faciliteter, 
som omklädningsrum, gym och så även 
en restaurang, som du kan besöka eller 
avsluta ett träningspass.

Förutom alla motionsrundor på de 
olika slingorna erbjuder även området 
många andra alternativ att ta för sig av 
naturen. 

Något som har blivit mer och 
mer populärt är discgolf eller som 
många säger – frisbeegolf.

Det är många som har upptäckt denna 
sport, som är under stark frammarsch.

Exakt när utövandet av discgolf egentligen 
startade är svårt att säga, då det är en sport som 
vuxit fram successivt under en längre tid. 

År 1975 är ett viktigt år, eftersom det var då 

det första kedjehålet/den första discgolfkor-
gen kom till och man såg sporten formas till 
vad den är idag.

Du kanske har noterat alla spelarna, som 
finns i närområdet kring Motionscentralen, 
där det finns två banor. 

Det rasslar till både här och där bland trä-
den. 

Ljudet kommer när discarna hittar rätt – det 
vill säga ner i korgen.

Discgolf påminner om traditionell golf. I 
stället för klubbor och bollar använder spe-
larna discar. 

Dessa finns i varierande storlekar, olika 
plastsorter och även i olika vikter. 

Ett stort plus är den blygsamma kostnaden. 
För några hundralappar får du ett startpaket 
innehållande ett antal discar att spela med. 

Många, ja de allra flesta, har ett antal discar 
i olika färger i sin ”tävlingsväska”.

Positivt är också att du inte är beroende av 
träningstider, inte heller av att det måste vara 
ett lag, som träffas och spelar. 

Du kan spela ensam eller tillsammans med 
några vänner.

Under spelets gång går spelaren dit där dis-
cen har landat och kastar denna tills den ligger 
i korgen. Målet, motsvarande hålet i golfen, är 
en metallkorg med kedjor. 

Vinnare är den spelare, som har klarat av ba-
nan på minst antal kast.  

I anslutning till Skatås motionscentrum 
finns det två alldeles utmärkta banor, en 
9-hålsbana och en 18-hålsbana.

9-hålsbanan är cirka två kilometer lång och 
lämpar sig för nybörjare och yngre. Avstånden 
till korgarna är kortare och banan är heller inte 
så kuperad. Går du runt och spelar på denna 
bana så tar det cirka en timme.

18-hålsbanan är cirka tre kilometer lång och 

lämpar sig för erfarna spelare. Det är en tek-
niskt krävande bana i ”skogig” terräng. Cirka 
två och en halv timma får du räkna med att 
tidsåtgången är.

Bankarta och scorekort kan du lösa i recep-
tionen mot betald banavgift. 

Scorekortet innehåller bra information, som 
t ex nummer på hålet, hur långt det är till kor-
gen och så även idealkasten – t.ex. par 3. 

Ett årskort kostar 450 kronor. Banavgiften 
per tillfälle för vuxen är 25 kronor och då ingår 
scorekort, där du fyller i antal kast per delta-
gare. 

För de som är under 16 år är det gratis. 
Vill du bara pröva på att hyra en frisbeedisc 

kostar det 15 kronor.

På sajten disctree.se hittar du bra och mer 
information om discgolfen. Där finns även 
tips på olika startpaket med mera.

En annan bana, som också fått högt betyg, 
är Slottsskogens Discgolf, som ligger nedanför 
Bragebacken (Margretebergsgatan 7). 

Men det finns fler banor. Gå in och googla 
på frisbeegolf banor så ser du att det finns mas-
sor av banor att spela på.

Varför inte pröva på discgolfen. Kanske blir 
du lika biten som många andra har blivit av 
denna växande sport.

EN STILSTUDIE när Mikael Sivrup satsar på hål nr 12 – 62 meter in bland träden. På bilden till höger är nämnde Mikael Sivrup nöjd och belåten efter ett bra spel. Foto: stig AndeRsson

Tävlingsväskan packad med många 
discar bland annat.

Bra information vid varje utspels-
plats.

Spelplanen väntar 
på dig

Info-tavla placerad mittemot entrén 
till Motionscentralen.

Upptäck discgolfen – ett
härligt sätt att träna ute
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vet vilka däck du behöver

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

Däckbyte
med förbundna ögon...typ!

Övning ger färdighet och vi på Däckteam har bytt tusentals däck.
Vi kan allt som är värt att veta om både gummiblandningar, 

dubb och däckmönster till din bil.
Titta in till oss så hjälper vi dig!

Torpagatan 8
031-707 32 32

www.helahalsan.com

Årskort: 2990:- (ord.pris 4 200:-)

3 mån: 950:- (ord.pris 1 500:-)

10 klipp: 500:- (ord.pris 895:-)

Autogiro: 2 MÅNADER GRATIS!

JULKAMPANJ
GÄLLER FRAM TILL DEN 31 DECEMBER

Redbergsvägen 17   Telefon: 031-19 84 70
För information om öppettider, bokning och kampanjer, besök:   

w w w. g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

Gäller billigaste paret vid köp av 
kompletta glasögon från samma  recept. 

Erbjudandet kan ej kombineras med andra paketpriser.

Andra paret 1/2 priset!
Gäller billigaste paret vid köp av 

kompletta glasögon från samma  recept. 
Erbjudandet kan ej kombineras med andra paketpriser.

Andra paret 1/2 priset!
Optikkällaren blir Glasögonmagasinet. 

Samma personal, samma ägare.

✔ Ingen uppläggningsavgift 
✔  Ingen ränta  
✔  Ingen aviavgift

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

Kostnadsfri synundersökning 
vid köp av glasögon. 

Värde 395:- Utförs av legitimerad optiker.
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Det är snart advent och dags att pynta 
för julen. På Freja blommor i Olskroken 
finns det du behöver för att göra julfint 
med blommor, ljus, kransar, advents-
stjärnor och julgranskulor. Gå in och 
inspireras av butikens vackra skyltningar 
och testa en julstjärna i aprikos eller rosa 
istället för det vanliga röda. 

– Jag är mycket för att välja blommor 
efter årstid. Att hålla sig till det som är 
fint och har bäst kvalitet just nu. Många 
älskar tulpaner till exempel och vill helst 
ha dem året runt, men vi väntar med att 
köpa in dem tills de har den kvalitet som 
vi vill ge våra kunder, säger Madeleine 
Lager. 

Madeleine Lager är florist med 45 års erfaren-
het från yrket och driver den anrika bloms-
terbutiken Freja blommor på Redbergsvägen 
tillsammans med sin man Ulf. De tog över för 
åtta år sedan efter att Madeleine varit anställd 
där i 12 år. Ulf har ett annat jobb så han kom-
mer bara in som en ”tomtenisse” och hjälper 
till ibland när det behövs, fyra anställda floris-
ter jobbar med Madeleine i butiken. Just nu 
förbereder de inför advent, en del julpynt och 
julblommor har redan kommit upp och skapar 
en varm och vintrig atmosfär. Det är inte så 
mycket rött ännu utan mer aprikos och rostiga 
toner på blommor och tillbehör. 

– Någon favoritblomma har jag inte egentli-
gen men så här års är det amaryllis. Den finns 
i många färger och med enkla eller dubbla 
blomblad, både som snittblomma och på lök 
som man driver upp i kruka. Det är en växt 
som skulle kunna finnas hela året men i Sve-
rige är den fast cementerad som julblomma, 
säger Madeleine. 

När man tittar mot det välfyllda och vackert 
ordnade snittblomsrummet bakom glasdör-
rarna så syns höga amaryllis i varma pastell-
toner med stora klockor till blommor. De är 
pampiga och håller länge som snittblomma i 
vas. Bland krukväxterna i säsong finns höst-
stjärnor, novemberkaktus och ardisia som har 
blanka bär hängande i klasar i de trendande 
färgerna aprikos och rost. Färgutbudet växer 
och det finns många fler toner än de röda och 
vita som alltid funnits till jul. 

– Julstjärnor eller höststjärnor som de kallas 
nu, finns även i rosa och gult. Den är omtyckt 
så här års för att den ger lite färg och det är inte 
så mycket annat som blommar nu. Men den 
kräver rätt skötsel med inte för mycket vatten, 
inte heller för torrt och den tål inte drag när 
den är nyvattnad, säger Madeleine. 

Novemberkaktus är en lättare sort som 
också blommar nu. Den finns i färger som vitt, 
rosa, aprikos och cerise, får många blommor i 
kaskader och är inte så känslig som julstjärnan. 
Hyacinterna har kommit lite smått, som även 
den är starkt förknippad med jul. Färgutbudet 
på hyacinter har också blivit större men det 
är vita, blå och rosa som är lättast att få tag 
på. Andra färger är mer svårodlade och därför 
finns inte så många. 

– Själv är jag allergisk mot doften av hya-
cint och jag tycker alla sorter har stark doft, 

men det finns sorter som doftar mindre. Det 
är olika hur man upplever men alla hyacinter 
doftar mer eller mindre, säger Madeleine. 

Alla hyacinter och amaryllis på Freja blom-
mor är närodlade och är inte importerade som 
många andra växter är. De drivs upp från lökar 
som kommer från Holland. 

På gatan utanför butiken finns en hel del 
utomhusväxter som kan pryda balkonger och 
krukor utomhus. Julrosor och ljung av olika 
sorter och färger, skimmia med röda små 
blommor, silverek och kvistar att dekorera 
med. Mosskransar att lägga ute eller hänga 

på dörren. Det är lätt att inspireras av de fina 
skyltningarna. Men hur ska man välja om 
man köper för att ge bort?

– Om du inte riktigt vet vad personen gillar 
så gå efter den färgskala du själv tycker om. Då 
ger du oftast bort nånting som du är väldigt 
trygg med, tipsar Madeleine. 

Vad folk gillar har utvecklats mycket ge-
nom åren och nu är det den vilda, nyplockade 
känslan många vill ha i blomsterbuketter. Sen 
finns det fortfarande de som föredrar det mer 
traditionella i stil och form. Inspirationen och 
utvecklingen fortgår hela tiden och Madeleine 

lär sig från sina praktikanter som kommer från 
floristutbildningar där de testar nya stilar. 

– I dag gör ju sociala medier att man hela får 
uppdateringar på ett helt annat sätt än när jag 
började i yrket. Vi har ett Instagramkonto där 
vi lägger ut nästan varje dag olika saker vi gör 
och vi följer en massa fina konton som inspi-
rerar. Butik Botanik och Blomsterträdgården 
Lockryd är några exempel, säger Madeleine. 

Hon gillar hantverket och skapandet med 
floristyrket men roligast är försäljningen, att 
göra på kundens önskemål om det ska vara 
fint hemma eller ges bort i present. När en 
kund kommer in och är lite osäker på vad man 
ska ha, att kunna vägleda och komma fram till 
vad som känns bra för kunden är det hon drivs 
mest av. Själv har hon inte så mycket blommor 
hemma, ”skomakarens barn” som hon säger. 

– Lite fina krukväxter i fönstren mellan var-
ven och så nån gång kanske lite snittblommor 
på bordet. Man gör lite fint och så fallerar det 
efter ett par veckor, men det behöver inte vara 
så mycket för att bli fint. Det räcker med lite 
småvaser och några enstaka blommor. 

Hon bor bakom Munkebäckstorget och 
tycker det är skönt att ha nära till jobbet. 

– Detta är den enda stadsdel jag har bott i 
sen jag kom från Skövde till Göteborg 1985 
och jag trivs jättebra här. Det är en liten stads-

del i den stora staden och det är trevligt 
att kunna heja på folk man känner som 
kunder när man är ute och går. 

De flesta kunderna är lokala och bor 
i närheten av Olskroken, men många 

fortsätter handla hos Freja blommor även 
om de flyttar. Det går att göra beställningar 
och skicka blomsterbud per telefon genom att 
betala direkt med Swish, vilket gör det enklare 
att fortsätta handla där oavsett var man bor. 

– Vi är jättetacksamma för alla härliga kun-
der vi har i Olskroksområdet. Många har varit 
trogna genom åren och kommer tillbaka för 
att de känner oss. 

Freja blommor ligger på Redbergsvägen 7. 
Du hittar butiken på nätet: frejablommor.se 
eller Instagram: Frejablommor. 

Jennifer Hajdic

OLSKROKENOLSKROKEN

Nu står en alldeles speciell
blomstertid för dörren

Höststjärnor och Ardisia i uppdaterade färgtoner. Foto: JenniFeR HAJdic

STÖTTAdin lokalahandlare

Amaryllis kommer i allt fler färger, här i 
aprikos. Foto: JenniFeR HAJdic

SÄG DET MED BLOMMOR. Madeleine Lager med ett fång härliga snittblommor. Foto: PRivAt



Förvaltas av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg.

LÖRDAG 10 DECEMBER KL . 1 1  - 15

Varmt välkomna till ett torg fyllt med stämningsfull julmusik, godsaker, julpyssel och mysig 
julhandel i butikerna runt omkring. 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.

f
Se mer på vår 
Facebooksida! 
@olskroken

• Lilla sjungande julgranen uppträder 

 kl. 13.00 och 14.00

• Tomten tar emot önskelistor och delar 

 ut julklappar till alla barn

• Besök pysseltältet med flera olika 

 sorters julpyssel

• Lyssna till stämningsfull julmusik 

 med Jane & Rickard

• Pannkakstrossen bjuder på nygräddade 

 pannkakor

• Möt stadens och polisens 

 representanter i det förebyggande och 

 trygghetsskapande arbetet

• Poseidon bjuder på värmande glögg och 

 pepparkakor

• Smaka på julens delikatesser 

 i Fiskebodarna och i köttboden

• Julgransförsäljning på torget och 

 härlig julhandel i butikerna
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Snart intar populära Hellmans Drengar 
Lorensbergsteatern igen och i år får 
publiken följa med till sjös.

– Vi gör en liten parodi på Rederiet, sä-
ger manusförfattaren Kenneth Hedlund.

Somrarna ägnar Kenneth Hedlund inte så 
mycket åt sol, bad och annat som vi andra. Då 
är han fullt upptagen med att skriva manus 
till Hellmans Drengars årligt återkommande 
och omtyckta julshower. Den 4 december är 
det premiär för årets uppsättning, Drengarnas 
Jul(om)bord. Hedlund har varit med i man-
skören de senaste tio åren och är både manus-
författare och regissör.

– I år är det en historia som utspelar sig om-
bord på ett kryssningsfartyg med en del galna 
karaktärer, det blir medleyn från hela världen 
och en kärlekshistoria som för tankarna till 
Romeo och Julia. Jag hoppas att det ska locka 
till en hel del skratt, tanken är i alla fall att pu-
bliken ska ha roligt i första hand. Jag tror att vi 
behöver det mer än någonsin, säger Kenneth 
och syftar till det ansträngda världsläget.

Hellmans Drengar har underhållit sedan 
1994 när dirigenten Claes Nyströms grundade 
manskören. Nu som då är visionen att vara 
normkritiska och ifrågasätta den traditionella 
mansrollen. De vill också vara normkritiska 
och modiga när det gäller att motarbeta ho-
mofobi, som ofta lyfts fram som den företeelse 
som mest av allt isolerar män.

Namnet tog kören efter gjuteriingenjören 
och HBT-pionjären Allan Hellman, som på 
femtiotalet bildade RFSL.

– Det är 70 år sedan Allan grundade RFSL 
och han gick bort 1982, samma år som Sve-

rige fick det första HIV-fallet. Det vill vi belysa 
lite extra i år. Det jobbet som Allan hade gjort 
med att synliggöra homosexualitet i Sverige på 
den tiden förstördes i mångt och mycket un-
der AIDS-epidemin. Då blev det mycket mer 
skambelagt igen, säger Hedlund.

Hellmans Drengar är verksamma under hela 
året. Förutom sång och dans delar de också 
tankar, känslor, rädslor och förhoppningar i 
grupparbeten.

– Det är många tårar som fälls under året 

när man tar del av andras berättelser. Det med-
för också att vi är en väldigt tajt grupp, vi litar 
på varandra och det tillför en extra dimension 
när vi ställer oss på scenen och sjunger tillsam-
mans, berättar Kenneth. 

Drengarna inledde repetitionerna inför årets 
julshow i augusti och nu när premiären när-
mar sig har cirka 3 500 biljetter sålts till de sex 
föreställningarna på Lorensbergsteatern 4-13 
december.

– Väldigt, väldigt roligt att det är stort in-
tresse. Vi uppträder mestadels i Göteborg ef-
tersom det är lite svårt att få till resande för en 
så stor kör, till våren ska vi faktiskt försöka ge 
oss ut på en liten turné. Men först ska vi ge allt 
i den här julshowen vi har framför oss.

• Hur kom det sig att du sökte dig till 

Hellmans Drengar?

– Jag hade sjungit sedan barnsben men av 
olika anledningar kommit ifrån det under 
några år. Jag kände så starkt att jag ville ta upp 
det intresset igen för tio år sedan och då blev 
det den här manskören.

Ni jobbar oförtrutet med era visioner, hur 
viktigt är det idag tror du?

– Viktigare än någonsin tyvärr. Jag hörde 
bara häromdagen att någon SD-politiker ville 
stoppa sagostund med Drag-artister på biblio-
teket i Kalmar.

– Jag kan inte fatta hur man tänker när man 
förfasar sig över en sådan grej. Att visa barn att 
man får och kan vara unik. Vi måste fortsätta 
att prata om den här typen av frågor, det finns 
tyvärr väldigt mycket arbete kvar. Inte minst 
efter hur det gick i det senaste valet i Sverige.
 Rebecca Schelin

NÖJESKOLLENNÖJESKOLLEN

Drengarnas 
Jul(om)bord
Var: Lorensbergsteatern
När: 4–13 december
Biljetter: lorensbergsteatern.se/biljetter

Dags att kasta loss med Hellmans Drengar!

Hellmans Drengar är aktuella i december på Lorensbergstatern. Foto: PRivAt

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

Himledalen Begravning

Mitt i din sorg
skall du fatta

svåra beslut, så som
en begravning.

Vi på
Himledalen Begravning

hjälper dig med allt
som rör begravningen.

Vi som jobbar på
Himledalen Begravning

är alla högskoleutbildade 
inom området. Vi gör 

hela omhändertagandet 
själva.

Vi köper även upp
dödsbon, röjer och
städar bostaden.

Kort hår 280:- Ord.pris 350:-

Mellanlångt hår 340:- Ord.pris 420:-

Långt hår 360:- Ord.pris 450:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!
FOLIESLINGOR & KLIPPNING 1 000:-FOLIESLINGOR & KLIPPNING 1 000:-

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. t.o.m. 14 november 2022

Erbj. gäller alla kunder och längst t.o.m. t.o.m. 14 december 2022

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!
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BLACK FRIDAY: 30% PÅ ALLA
GUCCI & TOM FORD SOLGLASÖGON 

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCKSTORGET 1 • TEL: 031-25 45 45

Erbj. gäller 25-26/11-2022

MUNKEBÄCK

Välkommen in till oss!

Julmarknad
Nääs Fabrikerpå

Spinnerivägen 1, Tollered     naasfabriker.se

26-27 NOV & 3-4 DEC
ÖPPETTIDER 10.00-16.00

En kär tradition och en mysig utflykt för hela familjen då hela fabriksområdet intar en nästan 
sagoliknande skepnad. Under två helger bjuder vi in till vår traditionella julmarknad med ett 

brett utbud från ett 30-tal utställare som erbjuder hantverk, design och unika smakupplevelser.  
Dessutom får vi finbesök av självaste tomten som har med sig julklappssäcken för de små.
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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

Lillkullegatan 24 | Göteborg Tel: 031-40 61 20
Mittemot Ekmanska vårdcentralen 0707-65 30 69

Öppettider: Mån-Fre 9.30-18 | Lör 10-15

SALONG
LILLKULLE 24

Klippning
 pensionär/student 250:-
Permanent fr 750:-
Färgning fr 600:-

KOM IN OCH

GÖR DIG JULFIN!

Fri parkering Varmt välkomna!

OBS! Jag arbetar ensam i salongen.

NÖJESKOLLENNÖJESKOLLEN

Sissel Kyrkjebø.

Sissel Kyrkjebø sprider 
julstämning på turné i 
både Sverige, Norge och 
Danmark, parallellt släpps 
ett nytt album inför julen. 
”Sissels Jul” kommer till 
Konserthuset i Göteborg 
den 27 november,

Inför turnén Släppte Sissel ett 
nytt julalbum ”Winter Mor-
ning”. Sissel har fortfarande 
rekordet för det bäst säljande 
julalbumet i Norges historia 
med ”Glade Jul” från 1987. Nu 
ser hon fram emot att ge lyssna-
ren ännu fler låtar som hon hop-
pas ska förhöja deras jul i många 
år framöver. Hon har redan 
släppt två singlar från albumet, 
”Winter Morning” och ”Det 

hev ei rose sprunge”. 
– Jag tycker att det är något 

drömskt, ljust och vackert med 
den här jullåten. Det är kanske 
vad vi behöver nu, mer än nå-
gonsin. Det är dirigenten Mack 
J. Wilberg som har orkestrerat 
Per Kolstads vackra ärr för kö-
ren och orkestern på ett sätt 
som får mig att... sväva. Det är 
fantastiskt att sjunga på Per och 
Macks musikaliska möte, säger 
Sissel. 

Albumet ”Winter Morning” 
är inspelat i Utah tillsam-
mans med en av världskända 
360-mannakören ”The Taber-
nacle Choir and Orchestra” at 
Temple Square, under ledning 
av Mack J. Wilberg och i Whit-
eroom Studio i Asker. I mer än 

ett sekel har Tabernacle kören 
gett röst åt människors hopp, 
glädjeämnen, prövningar och 
triumfer runt om i världen. 
Uppträtt på världsmässor och 
utställningar, vid invigningar 
av amerikanska presidenter, i 
hyllade konsertsalar från Aus-
tralien och Europa till Asien och 
Mellanöstern, i tv-sändningar 
och på YouTube och Facebook. 
Kören har till och med kallats 
”America’s Choir”, som ett re-
sultat av deras höga standard på 
populär körmusik. ÖHP

Traditionen och publiksuccén ”En 
Stilla Jul” med Anders Ekborg är 
tillbaka på stor julturné runt om i 
landet 2022.

Med sig har Anders Ekborg  sitt fantas-
tiska band som under turnén och i väl 
valda orter kommer att gästas av Sveri-
ges mest lysande musikalstjärnor Gunilla 
Backman (Se turnéplan nedan). ”En 
Stilla Jul” får turnépremiär i Kristianstad 
den 20 november och totalt gästar tur-
nén 17 orter med final i Stockholm den 
22 december 2022.

– En fantastisk tid ligger framför oss 
och en av mina absoluta favorit årstider, 

juletid. Men först ska vi njuta av allt un-
derbart sommaren har att erbjuda oss, 
därefter tar jag upp jultraditionen igen 
för 10:e gången i rad, en riktigt efter-
längtad och underbar konsertturné som 
jag ser fram emot, säger Anders Ekborg. 

Anders Ekborg är en av Sveriges mest 
framstående sångare och sedan 2010 
har ”Stilla Jul” blivit en populär och 
återkommande konserttradition runt 
om i landet. Tillsammans med musi-
kerna Bengt Magnusson (gitarr), Ste-
fan Nilsson (piano), Thomas Bergqvist 
(klaviatur) och Atida Stahlhammer 
(kör) tar Anders Ekborg med oss in i 
en stämningsfull julkonsert med klas-

siska julsånger och nedslag i Anders rika 
repertoar, sammanvävt med personliga 
och aktuella anekdoter där även Gunilla 
Backman kommer gästa under turnén. 

”En Stilla Jul” har för många blivit en 
återkommande turnétradition i juletid 
sedan 2010. Årets turné blir den tionde 
i ordningen och kommer att bjuda på 
magiska decemberkvällar runt om i vårt 
vackra vinterland, tillsammans med An-
ders Ekborg! ÖHP

En Stilla Jul
Var? Oscar Fredriks kyrka, Göteborg
När? 10 december
 Biljetterna www.mtlive.se

Gunilla Backman och Anders Ekborg. Foto: PeteR knutsson

De inbjuder till ”En Stilla Jul”

Sissel Kyrkjebø sprider julstämning i Konserthuset

Sissels Jul
Var? Konserthuset
När? 27 november
Biljetter samt ytterligare info 
via: www.sisselmusic.net
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Historiska reklamskyltar, flasketiketter, 
en gammal orderbok och annan kuriosa 
från det forna J. W. Lyckholms Bryg-
geri vid Skårs Led har precis visats upp 
på höstens lilla utställning hos Tanja 
Virtanen-arkivet i Göta (5 mil norr om 
Göteborg).

En särskilt intressant skylt från 1882 visar hur 
bryggeriets rejäla byggnader då för 140 år se-
dan sett ut. Känner vi inte omedelbart igen 
det, så är det för att på bilden saknas den stora 
ståtliga utökning och tillbyggnad som kom att 
göras framemot 1890. På bilden saknas alltså 
det vackra tegelröda gavelhus, som vi alltid har 
sett kontrastera mot anläggningens gula äldre 
tegel i anblicken.

I sin uppfattning att Örgryte efter ansökan 
var på väg att införlivas med Göteborg, angav 
Lyckholms redan på 1882 års reklamskylt Gö-
teborg som hemort. Då Göteborgs stad vid 
den tiden kom att tacka nej (med tanke på 
den socialhjälp som skulle krävts på det fattiga 
Gårda och hur mödosamt det vore att bygga 
och ordna vatten och avlopp i det branta, 

backiga Lunden) förblev Örgryte dock i ytter-
ligare fyra årtionden en egen kommun.

Bland flasketiketter visades på utställningen 
en del unika från sekelskiftestiden 1900. Men 
vad nutida pensionärer kan ha i minne är den 
röd-blå-gula etiketten för det klassiska lättölet 
Lyckholms Ljusa. I konkurrens med främst 
Pripps Pilsner salufördes detta långt in på 
1960-talet.

Lyckholms i Skår och Pripps på Stampen 
hade börjat ett visst samarbete för inköp av 
råvaror redan 1912. Tillsammans köpte man 
också upp det så kallade Münchenbryggeriet i 
Haga. Men när det mäktiga Pripps helt köpte 
upp Lyckholms 1926 levde inte längre någon 
av bröderna Lyckholm.

Grundaren Johan Wilhelm Lyckholm hade 
år 1879 köpt loss en tjugofjärdedel av hemma-
net Skår för bryggeribygget. Lyckholms bayer-
ska öl hade premiär första juni 1881.

Men J. W. Lyckholm levde inte länge däref-
ter, utan bryggeriet kom att drivas, med fram-
gång, av hans yngre bror Melcher Lyckholm, 
som för övrigt i början av 1900-talet torde ha 
varit den förste bilisten inom Örgryte kom-

mun, införlivad med Göteborg 1922.
Med syftning på processen att brygga öl 

namngavs i stadsdelen Vörtgatan. Detta klub-
bades av Göteborgs kommun 1970, innan 
Lyckholms blev slutligen nedlagt av ägarna 
Prippbryggerierna AB på nyårsafton 1975.

Det har på senare år rådit stor aktivitet av 
byggen i trakten, inte minst på Lyckholms 
mark fastän bryggeribyggnaderna står kvar 
och inrymmer allehanda småföretag där vid 
Skårs Led.

Må vara att farvägen förbi bryggeriet inte 
hette Skårs Led förrän 1935. Den hade förr 
bara kallats ”vägen åt Skår”. Helt nära finns ju 
också Skårs Allé upp till den kvarstående Skårs 
Gård (noga räknat gården Östra Skårs huvud-
byggnad, medan Västra är riven).

På Tanja Virtanen-arkivets höstutställning 
visades också en av Lyckholms typiska mörka 
gamla ölbackar, som bryggeriets arbetare själva 
hade snickrat ihop av färdiga sidor och bottar 
från det forna Säfveåns Fabrikers AB på Säve-
näs gård i Örgryte.

Alice Radomska

Fröken Fridas lilla promenadväg
(Dikt av LaPalette)
Vad ljuset beträffar är dagarna korta
men Örgryte makligt och lugnt
när lunchhimlen grånar från väster där 
borta
men än inget moln andas tungt.
Med stavar går Frida den vanliga turen.
På schemat finns inget akut.
Från stengatan nedanför räcket och muren
ser kyrktornet orubbligt ut.

Hon andas den fridfullt begynnande fukten
och tänker: Genesarets sjö.
Finns utflykten, brödlimpan, fisken och 
frukten
i uppkopplad nutidsmiljö?
Predikan kan höras i uppriktig anda
i Örgryte, visst är det så
när präster som Jonathan eller Amanda
förkunnar den sfär vi kan nå.

En brummande lastbil – ni vet Danska 
Vägen
ser Frida nu snart, för hon går
där munken Sankt Sigfrid, en seglivad 
sägen,
satt strikta men tveksamma spår.
Trafiken är inte så tät i rondellen,
där hostar en beige gammal Ford
vid grönljuset ut ur trafikkarusellen,
förbi Jakobsdals forna gård.

Där herrgården funnits har ”Ryss-konsu-
latet”
i flera decennier stått.
En cykel och bilen av Ford-fabrikatet
har egen duell, tycks ha brått.
I känslor från förr glimtar lillsyrran Sissel
som flyttade, aldrig kom hem.
Bland självklara läten hör Frida ett gnissel
från spårvagnen nu, linje 5.

Jo, himlen har grånat men än kämpar ljuset
och skatorna håller sin koll
från taknocken uppe på SE-Bank-huset;
vad spelar då räntan för roll?
Här regnar ju snart. Gamla flickminnets 
väder
från klippor vid Trondheim en gång.
Men Örgryte-damer bär proprare kläder,
tar sällan ett ovärdigt språng.

Sankt Sigfrid och radhusens milda pastel-
ler
gör sällskap längs hemvägen här
och stavarnas läte mot asfalten gäller
som länk ”Då och Nu” ungefär.
En präst – Katarzyna Warawko – beskriver
så känsligt ibland livets gång
och lyssnare deltar då stundtals med iver
i evig men tillfällig sång.

Där hemma på bordet står pepparkaks-
burken.
Kanelbullar finns i en frys.
Och än har väl ingen sett Frida gå purken?
Advent är för kaffe med mys.
Hon ringer och bjuder en ungdomlig 
gamling
som bor vid Nobelplatsen visst
i Örgryte...nej, nej...Sankt Pauli församling;
med honom blir snack aldrig trist.

En femteklass i Rosendalsskolan fick på 
en lektion, sent på hösten 1972, skriva 
uppsats om Stabbetorget just där intill.

Eleverna i elvaårsåldern skrev en del om var 
de bodde och förstås hur de upplevde tor-
get, där de gärna samlades på kvällarna. Den 
kvällsöppna gottaffären hette Fruktköpet, men 
torgets mest väsentliga lokal var på dagtid Pos-
ten. Och ICA-affären Enjo Livs hade, så vitt 
man visste i stadsdelen, en större omsättning 
än Konsum – båda fanns där vid Stabbetorget.

Bland övriga butiker förekommer i dessa 

skoluppsatser Hedins Färg och Rio Blommor 
och en fiskaffär, innehavd av en Einar någon-
ting.

Lite äldre elever, som alltså inte gick i Ro-
sendalsskolan längre, höll också till där vid 
torget, inte minst kring smattrande mopeder.

Det är inte känt om liknande skolupp-
satser finns om Trätorget, där dock en Kon-
sum-butik, Dahlmans Tobak & Papper, en 
guldsmedsbutik samt en fisk-, blomster- och 
grönsaksaffär frekventerades år 1972. Och na-
turligtvis nämndes det ännu befintliga Jerks-
trands Konditori, varifrån Björkekärrs mest 

omtyckta lussekatter handlades.
Det året var Björkekärrs tredje torg, alltså 

Spåntorget, ännu ett okänt begrepp. Platsen 
och ett antal butiker fanns men hade adress-
nummer på Smörslottsgatan, ända tills nam-
net Spåntorget en bit in på 1980-talet började 
skyltas där.

Namnen Stabbetorget och Trätorget tog sta-
den beslut om 1954 respektive 1953. Rosen-
dalsskolan byggdes 1958 och totalrenoverades 
häromåret. Från 1958 är även Björkekärrs 
kyrka.

Alice Radomska

Stabbetorget i skoluppsatser 1972

HEMKÄNSLA? Lyckholms bryggeri i Skår angav redan på reklamskylten 1882, för 140 år sedan(!) Göteborg som hemort. Men man var för 
tidigt ute med detta. Det dröjde fyra årtionden till innan Örgryte kommun inkorporerades med staden. Foto: gAlleRi PAletten

Skyltar och kuriosa från Lyckholms bryggeri,
som hade premiär 1881, visades på utställning
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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 
Munkebäckstorget 6, 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.

95:-
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 december 2022

Jul-landgång

REDBERGSGÅRDENS
KONDITORI

Marie Jerkstrands

Jul-landgång
KAMPANJ!KAMPANJ!

♥ Griljerad julskinka med senap ♥
♥ Köttbullar & Rödbetssallad ♥

♥ Räkor & Ägg ♥
♥ Två sorters ost ♥

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

Önskas lax och hovmästarsås: +15:- (110:-)

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 25-27 november

25% på ALLT
i butik & webbshop!

Varmt välkomna!
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När andra världskriget slutade och 
svenska beredskapssoldater kom tillbaka 
från ”någonstans i Sverige” till sina 
hemorter, fortsatte man den samhälls-
utveckling och det byggande i städerna 
som krigets skuggor i ett antal år hade 
hindrat.

Redan under fredsåret 1945 ritade planerare 
in den tänkta Kaggeledsgatan på kartorna över 
Västra Torpa. Inte exakt i hjärtat av den forna 
Torpa by utan snarare på gränsen mellan Vid-
kärrs och Härlandas lantliga marker. Helt nära 
Vidkärrs herrgård ritades året därpå Torpas 
butikscentrum Kaggeledstorget in.

Vad heter stadsdelen? De boende ger olika 
svar, man säger ju gärna Torpa, men noga räk-
nat angav kommunen först att den (i likhet 
med Björkekärr) ingick i Sävenäs. I handlingar 
i vår egen tid har kommunen oftare kallat det 
”inom stadsdelen Kålltorp”.

1946 planerades också namngavs ett antal 
gator till minne av traditionella bruksorter 
som genom åren haft kontakt med Göteborg, 
inte minst värmländska. Här beslöts namn 
som Uddeholmsgatan, Helleforsgatan, Hag-
forsgatan osv.

ÖHP fick en liten pratstund med Elsa Ber-
ger, som växte upp i trakten på 50-talet men 
mer åt sydväst, på Zachrissonsgatan betydligt 
närmare Munkebäckstorget än Kaggeledstor-
get. Det var 1945 som  Ättehögsgatan, Tre-
backegatan, Zachrissonsgatan med flera hade 
fått sina namn klubbade i drätselkammaren.

– På andra sidan Torpagatan, söder om den, 
hade man ju också en del kamrater i det egent-
liga Kålltorp, som då i nästan tjugo år hade 

varit en färdig stadsdel med bostadshus vid 
många gator, minns Elsa.

Efter 1930-talet hade Elsas föräldrar aldrig 
sett någon valla kossor längs gatorna. Den 
sortens lantlighet var förbi innan Torpas gator 
och hus under andra hälften av 40-talet pro-
jekterades.

Men när Torpas gator namngavs och sattes 
på kartorna 1945 och ’46, hur kan vi då säga 
att det är från och med nu och in på 2023 som 
så många av husen fyller 75?

Jo, från beslut tar det ju alltid några år att 
projektera, bygga och färdigställa. Förr kunde 
byggnadsåret ofta läsas på en skylt i en hiss el-

ler trappuppgång. Numera kan tillkomsten av 
varje adress i regel hittas på internet.

Vid Kaggeledstorgets invigning var Elsa 
Berger dock inte född. Och familjen handlade 
ju sina dagligvaror mest i Munkebäck.

Men hon gick i Ättehögsskolan och i många 
år höll flickor därifrån ihop med glada ”klass-
möten” varje månad långt upp i åldrarna.

På friluftsdagar hade Västra Torpa ett 
visst idrottsutbyte med det jämngamla om-
rådet Norra Guldheden, helt enkelt för att 
två gymnastiklärare kommit överens om det. 
Torpa- och Guldhedsbarn kunde till och med 

göra gemensamma bussutflykter, till Hedareds 
stavkyrka och Fåglaviks glasbruk.

Elsas glada kamratkrets började tunnas ut 
ungefär samtidigt som Ättehögsskolan revs, 
2008. Kommunen motiverade rivningen med 
att ett flertal nya äldreboenden behövde byg-
gas i trakten. (På kartan i telefonkatalogen, 
Eniro, fanns Ättehögsskolan utsatt i åtskilliga 
år efter rivningen.)

På Facebook har Vidkärrs Vänner fina foton 
från trakten och på vissa skolors och årskursers 
elever, men inte med tyngdpunkt på Elsas ge-
neration utan mest lite senare.

Alice Radomska

Ättehögsflicka minns barndomens Torpa

Frölunda HC skapar “En glädjande his(s)toria” för bar-
nen på Drottning Silvias barnsjukhus. Vill du vara med 
och bidra till fler positiva upplevelser?

Kampanjen avslutas den 26 november med en väl-
görenhetsmatch där Frölunda HC möter Linköpings 

HC i Scandinavium. Matchen spelar Frölundas spelare i 
matchtröjor som designats av patienter på Drottning Sil-
vias barnsjukhus – tröjor som sedan auktioneras ut. Inför 
och under matchen kommer flertalet initiativ göras för 
Insamlingsstiftelsen; möjlighet att skänka 20 kronor vid 

biljettköp, så kallade swishbössor på arenan och hund-
ratals biljetter till barn och vårdpersonal på Drottning 
Silvias barnsjukhus. Insamlingsstiftelsen kommer även 
att finnas på plats där de innan matchstart får möjlighet 
att berätta om sin verksamhet och viktiga arbete.

Var med och bidra till glädje på Drottning Silvias barnsjukhus – på Scandinavium den 26 november!

Ge ditt bidrag via swish: 900 8343 Biljetter till matchen i Scandinavium köper du på www.ticketmaster.se

FLICKMINNE. 
Bevarat nyck-
elskåp från 
Elsas flickrum 
i Torpa. En av 
idolerna på 
50-talet var 
tydligen Cliff 
Richard.
 Foto: PRivAt
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EN UNIK TAPASRESTAURANG
www.restaurangmanana.se

Lasarettsgatan 6 
031-711 72 90

Odinsplatsen 1
031-711 72 93

EASY FOOD & HAPPY PEOPLE

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

Bertilssons Stuga

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

Våra öppettider under Jul- & Nyårshelgerna

Julstängt 12-25 dec
Mellandagarna 26-30 dec 11-16

Nyårsafton 11-15
Nyårsdagen stängt
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På fredag har vi Black Friday, som i ett 
tiotal år varit en stor shopping-dag och 
sätter verklig punkt för hösten, då plagg 
och prylar realiseras ut. Tanken var att få 
sålt allt det överblivna man över vintern 
inte ville plocka tillbaka in på lagren.

Må vara att butikerna numera inte bara 
säljer överblivet utan beställer in mäng-
der av nytt för den speciella dagen.

En oändligt större tradition är dock 
Första advent, som två dagar därefter 
– alltså nu på söndag den 27 november – 
lyser upp vår årstid!

Många har ju tjuvstartat julskylt-
ningen före den klassiska ”Skylt-
söndagen”, men nog är Första 

advent något visst! Även om man i år måste 
spara rejält på elektriciteten och inte vräker på 
med hur mycket vacker belysning som helst 
genom mörka december heller.

Liseberg kommer också att hålla igen en 
smula på elen. Årets ”Jul på Liseberg” öpp-
nar...just det...nu på lördag! (26 november.) 
Men visst blir där oräkneliga lampor. Även 
vid en minskning jämfört med i fjol kommer 
tillvaron rejält att lysas upp av traditionen.

Jag har ju genom åren skrivit en del om 
advent, så det blev mig som högstadieflick-
orna Natalie och Helen från Olskroken nu 
vände sig till, med tanke på att de inför sin 
klass (och en parallellklass också) ska hålla 
ett ”mini-föredrag” just om advent och om 
julskyltning, belysning och tradition.

Vi tre gick och tittade i butiksfönster. San-
nerligen var skyltningen en hybrid av Black 
Friday och Första advent – i förväg. Vissa 
företag har ju utökat till Black Week, och olo-
giskt nog kan denna tjuvstartande vecka vara 
nio dagar lång, om den består av två weeken-
der samt de fem vardagarna där emellan.

En kvinnlig skyltdocka i kort mörk jacka 
verkade trots pälsaktig krage och likaledes 
imiterad päls kring handlederna mer rustad 
för höst än för vinter. Men det var inte plag-
get som fångade Helens spontana uppmärk-
samhet:

– Men seee! Så hennes hand står rakt upp 
i 90 graders vinkel från handleden, och ser 
ut mer som den nyligen förrymda kobran Sir 
Vääs än som en tjejhand! utbrast hon. Helt 
orimligt, va?!

– Nja, sa jag. En ovanligt långsmal näve 
kan allt se ut så där. Inte hade dockmakaren 
sin bästa dag, men ansiktet är så tufft och 
självsäkert som plagget kräver.

Jag knäppte genom butiksrutan ett foto 
på skyltdockan med den långsmala, skarpt 
uppåtböjda näven. (Jag ska vid tillfälle visa 
bilden och få ett expertutlåtande av min rara 
väninna Gunnel, som före pensioneringen 
häromåret var terapeut på Sahlgrenskas hand-
rehabilitering.)

Den lilla släden i nästa fönster var mera 
vintrig. Men det satt ingen tomtenisse på 
släden, utan där var ställt tre par pjäxiga skor 
i barnstorlek.

– Vad tusan ska man ge till en morbror 
som är expert på gamla biofilmer? suckade 
Natalie och tillade att något kunde det ju få 
kosta, om hon köpte det ihop med sin store-
bror Danny som har jobb och inkomst.

– Affisch för filmen ”Casablanca” med 
Humphrey Bogart och Ingrid Bergman? fun-
derade Helen. Kan man kolla på Instagram 
om butiken Old Prints & Posters nere vid 

Gustavsplatsen  har det, månntro?
– Säkert är den pigga butiken på Instagram, 

men ”Casablanca” är så himla vanlig, så tjatig 
sedan mängder av år i affischbutiker, svarade 
jag. Bogart kan man väl hellre tänka sig som 
privatdeckaren i ”Riddarfalken från Malta”. 
Vem vet vad som finns att välja på?

– Morbror är så himla snäll. Och härligt 
traditionsbunden. Han har bjudit mig rejält 
på ”Jul på Liseberg” i varje advent i säkert tio 
års tid och tycker inte att jag är för stor för 
det nu heller, sa Helen.

– Nä, ingen är för stor för advent, skrat-
tade jag. Speciellt inte om man tänker på den 
varma kristna betydelsen. Så ni ska dit till 
Liseberg nu på lördag alltså?

– Så bråttom är det inte. Det brukar bli 
kring Lucia, log Helen. Och så blir det alltid 

adventskaffe med en del grannar där hem-
mavid, mer på vardagskvällar än på nån av de 
fyra söndagarna. Är det så för dig också?

– Inte på senare år, medgav jag. När förfat-
taren Ove Allansson och hans fru levde, för 
några år sen, så fikade vi ofta hos varandra. 
Men Allanssons betonade att advent och jul 
inte hörde hemma på deras politiska flank, 
utan de såg julen bara som lite allmänt ljus 
i vintermörkret. Vi var ju inte överens i allt 
här i livet men kunde enas om att kaffe och 
lussekatter satt bra.

Jag vände samtalet åter in på tema 
Liseberg. Att skapa julstämning där, vilket 
man faktiskt i all kommersen lyckas göra, det 
känns rätt med tanke på hur kärt och genuint 
systrarna Nonnen som bodde på Liseberg på 
1800-talet alltid höll helgerna stämningsfulla.

– Hjulstämning stavat med Hj, log Natalie. 
Det är inte klokt vad Helen satsar på rätt 
nummer och vinner vid alla snurrande hjul, 
alltså! Kalla det Kaninhjulet, Stjärnspelet, 
Chokladhjulet, eller vad som helst där på 
Liseberg – vår magiska Helen bara vinner!

– Nja, det har ju hänt. Men livet är ju 
ingen dans på rosor, så lyckan kan ju vända, 
sa unga Helen nästan livserfaret. Och i advent 
ska man vara en givare, snarare än en vinnare.

– Nåja, funderade jag efter en snabb titt i 
en fisk- och delikatessaffärs fönster. För att 
återknyta till ert tema advent...Ni vet väl att 

under medeltiden fick man hela advent avstå 
från att äta kött. Det blev desto mera fisk.

– Vad...vad trist, tyckte Helen.
– Det där är ju en smaksak, sa jag. Men när 

sedan Gustav Vasa gjorde Sverige protestan-
tiskt, så slopades fastan. Men än i dag har vi 
lutfisken kvar som en medeltida tradition. 
Tja, förr i tiden hade folk inte ens lutfisk 
förrän riktigt långt in i adventstiden, utan 
mest var det sill, för lutfisken skulle inte ens 
börja förberedas förrän på Annadagen den 9 
december.

– Och Anna var mormor till Jesus, fyllde 
Natalie i. På tal om mormödrar... Lutfisken 
skulle pappa och jag ju kunna vara utan, 
alltså, men mormor, mamma och morbror 
vill till varje pris ha den på julbordet. Men vi 
köper den färdig, lutar inte själva, tillade hon.

Vi enades om att rökt lax är den smakli-
gaste fisken på julbordet. För min del är den 
alltid från Olskrokstorget. Men i fråga om 
skinkan är jag inte nån butik trogen. Skinkan 
köper jag där den visar sig vara billigast, mest 
prisvärd.

– Det är inte som förr, när man på som-
maren åkte ut till en bondgård och pekade ut 
och beställde den gris man skulle köpa slaktad 
och klar till jul. Alltså inte bara skinkan utan 
hela rubbet. Gissa om det blev knåkfullt 
hemma i frysen då. Och snacka om fläskkot-
letter, vad goda dom var.

Vi passerade en butik som skyltade slöjd. 
Vackra välgjorda julänglar, sött vävda små 
dukar, varma yllemössor, dekorativt målade 
träslevar. Men billiga kinesiskt tillverkade 
adventsljusstakar? (Förr fick mammor ofta en 
ljusstake, som en son hade gjort i skolslöjden, 
sandpapprat och fernissat.)

– Belysningsslingor i organge, suckade 
Natalie. Vad har orange med julen att göra?

– Tja, vad vet fabrikerna i Sydostasien om 
jul? Men blandar du julens röda med påskens 
gula så blir det ju orange. Och på balkonger 
sitter belysningsslingor ofta uppe hela tiden 
där emellan.

Lite slöjdaktigt blir det ju på Liseberg 
också, där det saluförs smycken i stål, hand-
skar och mössor i får- och renskinn – samt 
ull- och stödstrumpor med mera.

– Men Alice, vi går in här och fikar nu, sa 
Natalie vid ett konditori. Och så får du visa 
vad för adventsfoton du kan låna oss. Dom är 
rätt så lokala, va?

– Jodå, det är bilder på Olskrokens Lucia 
med sina tärnor besökande Dicksons Hus 
1982. Biskop Gärtner på julbazar i Sankt 
Pauligården samma år. Adventsspel på Gamla 
Lundenskolan med eleverna som Josef, Maria, 
herdarna, änglarna, tre vise männen. Men Je-
susbarnet i krubban var förstås en docka. Och 
så bilder på en jultomte på motorcykel på 
Stabbetorget, en tomtemor med pepparkakor 
och hembakt på Lagerströmsplatsen...

– Hembakt? Alltid dessa svåra konstnärliga 
klenäter, va? skrattade Helen.

– Jo du.
Vi slog oss ner i fikets goda kaffedoft och 

gick med skedarna försiktigt lös på något som 
tyvärr inte har nåt särskilt med advent att 
göra, nämligen Napoleonbakelser.

BETRAKTELESERBETRAKTELESER

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

Black Friday, sedan ”Jul på Liseberg”

ETT JULSPEL? Det har alltid smattrat för-
väntansfullt av spelandet på lyckohjul vid 
det glada arrangemanget ”Jul på Liseberg”.
 Foto: Alice RAdomskA

REA-JACKA. Skyltdockan med fuskpäls i kragen och kring handlederna ser ändå ut att 
vara rustad mer för höst än för vinter. Foto: Alice RAdomskA
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Redbergsvägen 7, Göteborg
Tel: 031-25 86 80

Mån-Fre 10-18 Lör 10-16 Sön 11-15
frejablommor.se

ButikenButiken
fylld medfylld med

mycket � ntmycket � nt
inför adventinför advent

och jul!och jul!

– för alla blomstrande tillfällen
Freja Blommor

BLACK WEEK

Erbjudandet gäller t o m 27/11 2022 för dig som är eller blir medlem i Apotekets kundklubb. Rabatten dras i kassan. 
Gäller ej receptbelagda läkemedel, presentkort eller tjänster och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Apoteket
Redbergsvägen 4, Göteborg
Mån-Fre 8-19, Lör 10-15, Sön stängt
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

24-27 november
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DUBBELEVENEMANG!

27/11 16.00  SÄVEHOF VS GUIF (H)

BOKA ERA BILJETTER PÅ 
SAVEHOF.EBILJETT.NU

27/11 17.45 SÄVEHOF VS ARANÄS (D)

HÅLL UTKIK PÅ VÅRA 
SOCIALA MEDIER FÖR 

MER INFORMATION

NU FYLLER VI PARTILLE ARENA

ATG SVENSKA CUPEN KVARTSFINAL

Efter att restriktionerna äntligen slopats helt, 
kan Maritiman sammanfatta årets sommarsä-
song med nytt besöksrekord samt en 34-pro-
centig ökning av besöksstatistiken under 
juni-augusti jämfört med pandemiåret 2021. – 
Vi är definitivt tillbaka på samma besöksnivå 
som innan pandemin. Responsen har varit 
fantastisk, säger Emelie Leetmaa, marknads-
chef på Maritiman. 

När Maritiman kunde öppna upp som vanligt igen 
blev det minst sagt uppenbart att det maritima upp-
levelsecentret har varit saknat som besöksmål. Det 
vittnar i alla fall siffran på över 25 000 besökare un-
der högsäsongens tre sommarmånader tydligt om. 

– Det är fantastiskt roligt att besökarna verkar ha 
längtat efter en sommarsäsong på Maritiman lika 
mycket som vi. Sedan har ju hela Göteborg gynnats 
av en ökad turism under sommaren, vilket vi verk-
ligen har märkt av. Andelen turister som besökt oss 
i år jämfört med de två senaste säsongerna är betyd-
ligt mycket högre, berättar Emelie.

Nytt för verksamheten i år var utställningen Frag-
ment, där besökarna har fått ta del av maritima pus-
selbitar från Göteborgs förflutna, som arkeologerna 
hittat i samband med Västlänkens utgrävningar. 
Under säsongen uppmärksammades dessutom ma-
rinens 500-årsjubileum med både utställning och en 
hel helg tillägnad den svenska marinen. 

Trots att anläggningens uppskattade ubåt tvingats 
hållas stängd för besökare sedan slutet av augusti, 
har övrig verksamhet varit fortsatt populär även nu 
i höst.

– Just nu pågår ett arbete med kartläggning och 
eventuell sanering av strålkällor ombord ubåten 
Nordkaparen. Målet att kunna öppna upp henne för 
besökare lagom till nästa säsong igen, säger Emelie.

Maritimans fartygsflotta är ett flytande kulturarv, 
väl förankrat vid Packhuskajen. ÖHP

Maritiman summerar en lyckad sommarsäsong

Kul ombord.
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Göteborgsv. 84 • Sävedalen • Tel: 26 04 62 
www.ssfoto.se

Perfekt som julklapp!

Vi öVerför dina 
minnen till usb!

beställ bilder
direkt från mobilen eller kameran!

15 bilder i 10x15/11x15 139:- 
Går även att beställa på ssfoto.se

beställ julkort
skicka en personlig julhälsning!

fotoalmanacka
med dina bästa bilder!

foto till: 
körkort, id, Visum, cV mm.

drop in!

 10st i 15x15 
inkl. kuvert

 179:- 

Går även att få 
expressleverans!

Januari 2023

Februari 2023

julklapps-tips!

Ge bort en personlig 
julklapp full av 
härliga minnen!

A4 tryckt 
pris från 149:-

Öppettider:
Måndag- Fredag: 9.30-18

Lördag: 9.30-14

Göteborgsvägen 85 i Sävedalen  •  079 358 80 26

Måndag-Fredag 8-16 • Lördagar 11-15

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!

www.guldsmedshuset.se    Göteborgsvägen 21 Sävedalen    031-265798
tis-tors 10-18   fre 10-16:30  måndag stängt

Göteborgsvägen 21, Sävedalen 031-26 57 98 
Tisdag-Torsdag 11-18 | Fredag 10-16:30

www.guldsmedshuset.se

Sälj i en trygg och säker miljö
till aktuella marknadspriser.

Vi är medlemmar i Guldalliansen som står
för korrekt, ärlig värdering och trygghet.

Vi köper ditt guld
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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 2 december 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 Eric Blomberg 
Friggagatan 5A, Göteborg
4 Kent Wikström
Vinlandsgatan 3H, Göteborg
4 Frank Kärrå
Mellanvägen 18, Sävedalen

Ingeborgsgatan 6, Göteborg
Tel: 070-648 96 88

Följ oss på:

VÄLKOMNA
TILL NYA
ENJOY

SOLA NÄRA!
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Klipp ur och ta med
annonsen så får du

20%
på alla behandlingar!

Räntmästaregatan 12, Göteborg | Tel: 0720 10 10 43 | massageexpert.se

KIROPRAKTIK  |   KOPPNING  |   AKUPUNKTUR  |   MASSAGE

Balans & Harmoni
för kropp och själ

Vi � rar
20-årsjubileum!

womens wear
jaspis.se

Danska vägen 85  |  Tel. 070-343 78 66 | Mån-Fre 11-18 | Lör 11-15
30 min. fri parkering direkt utanför butiken!

 Jaspis  |    jaspis_ _

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

Jaspis
1 år

på Danska
vägen!

womens wear
jaspis.se

Sedan 1993

REA  30-50% REA  30-50% 

Kulturhuset Kåken 
fyller 15 år! 

Vinterkonsert med 
vokalensemblen Ack & Ve

11/12 | kl. 13.00 | Kafé Kåken

Vi bjuder på fika! 
Läs mer på goteborg.se/kaken

✁

OM-OM-
STOPPNINGSTOPPNING
AV MÖBEL-AV MÖBEL-

DYNORDYNOR
& STOLAR& STOLAR

Prydnadskuddar – jätteurval!Prydnadskuddar – jätteurval! ........ ........ 15% rabatt15% rabatt
Linnevaxduk Linnevaxduk fl era färgerfl era färger .............................. .............................. fr fr 249:-249:-
Plastad bordsfi ltPlastad bordsfi lt .............................................. ..............................................169:-169:-
Ullplädar Ullplädar från Ukrainafrån Ukraina ........................................ ........................................560:-560:-
Badrumsmattor Badrumsmattor ex.70x120ex.70x120 .............................. ..............................798:-798:-

Tyger för dynor & gardiner – stort urval!Tyger för dynor & gardiner – stort urval!

DYNOR FÖRE JUL!

GALANT PLAST
Odinsplatsen 2, Göteborg Tel. 031-15 28 16
Vard. 9-18  |  Lörd 10-14 www.galantplast.se
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Björkekärrs kyrka 
S 27/11 10:30 Högmässa, Olinder, Hedlund 
Ti 29/11 19.00 Veckomässa
S 4/12 10:30 Högmässa, Vitalis, Hedlund 
 18.00 Bön- och lovsångskväll, 

Vitalis, Jidsten med team  
Ti 6/12 19.00 Veckomässa, Vitalis, Hedlund 
S 11/12 10:30 Högmässa, Olinder, Jidsten 
Ti 13/12 19.00 Veckomässa, Olinder, Hed-

lund 

Härlanda kyrka 
O 23/11 18:30 Kvällsmässa, Grimbeck, 

Johansson 
To 24/11 08:45 Morgonmässa  
S 27/11 11.00 1:a Advent gudstjänst, Gri-

penby, Molin, Grimbeck, Carlheim. 
Efter gudstjänsten blir det kyrk-
kaffe och en marknad till förmån för 
Act Svenska kyrkan. 

O 30/11 18:30 Kvällsmässa, Johans-
son, Carlheim. Efter mässan 
föredrag Utblick: Evangelium i 
det lokala. Stiftsadjunkt Henrik 
Frykberg gästar Härlanda för ett 
föredrag om samverkan med andra 
kyrkor och religioner. Föredrag, fika 
och möjlighet till samtal. 

To 1/12 08:45 Morgonmässa  
L 3/12 15.00 ”Livet rymmer allt vi ser 

och oändligt mycket mer” En 
rytmikstund i konsertform för små 
barn med föräldrar. Rytmikpedagog 
Malin Boqvist, mammakör, Anna 
Bylund och musiker 

S 4/12 11.00 Mässa, Lindh, Diurlin 
O 7/12 18:30 Kvällsmässa, Grimbeck, Jo-

hansson 
F 9/12 16:30 Fredagsmys för förskolebarn 

och deras föräldrar. Körkul medver-
kar. 

L 10/12 17.00 Luciakonsert med barnkör 
I och II, Diskantkör och Discan-
tus under ledning av Anna Bylund. 
Fri entré. Insläpp 30 min innan 
konserten. 

S 11/12 11.00 Mässa, Grimbeck, Molin, 
Gripenby 

O 14/12 18:30 Kvällsmässa Boström, Jo-
hansson 

Sankt Pauli kyrka 
Söndagens gudstjänster kan 
följas via närradio 94,9 Mhz 

O 23/11 12.00 Middagsbön  
To 24/11 12.00 Veckomässa  
F 25/11 12.00 Middagsbön  
L 26/11 18.00 Vi sjunger in advent! Nilsson. 

En stämningsfull musikgudstjänst 
med församlingens körer, solist 
och musiker. Fri entré! 

S 27/11 11.00 Högmässa, Nilsson, Johans-
son Abaffy 

To 1/12 12.00 Veckomässa  
S 4/12 11.00 Högmässa, Larsson, Johans-

son 
 16.00 Små & Stora, Larsson, Paul-

sone Johansson, Nyholm Skoglund  
M 5/12 12.00 Middagsbön  
Ti 6/12 12.00 Middagsbön  

O 7/12 12.00 Lunchmusik  
To 8/12 12.00 Veckomässa  
S 11/12 11.00 Högmässa, Bennsten, Jo-

hansson 
 18.00 Musikgudstjänst, Bennsten, 

Johansson 
M 12/12 12.00 Middagsbön  
Ti 13/12 12.00 Middagsbön  
 19.00 Lucia i Sankt Pauli Hylander, 

Johansson 
O 14/12 12.00 Lunchmusik  

Skårs kyrka 
S 27/11 11.00 Gudstjänst med små och 

stora,  Warawko, Lundgren, Gus-
tafsson, Lundahl 

S 4/12 11.00 Mässa, Leijon, Persson 
S 11/12 11.00 Gudstjänst, Warawko, Pers-

son 

Örgryte gamla kyrka 
S 4/12 11.00 Gudstjänst, Lindblad, Hildén 
S 11/12 11.00 Högmässa, Andersson, 

Hildén 

Örgryte Nya kyrka 
To 24/11 18.00 Reflexmässa, Warawko, 

Persson 
L 26/11 09.00 Kjellbergska flickskolans ad-

ventsgudstjänst 
S 27/11 11.00 Högmässa, Andersson, 

Hildén, Örgryte kyrkokör  
 18.00 Sjung in advent, Anders-

son, Lundgren, Hildén. Örgryte kyr-
kokör Örgryte Vocalis och Örgryte 
damkör  

O 30/11 samt F 2/12 kl 19.00 Julkonserten 
Änglaljus med John Kluge m fl. 
Biljetter säljs via Ticketmaster.se 

To 1/12 18.00 Reflexmässa, Lindblad, Pers-
son 

L 3/12 16.00 Konsert Västra Götaland Va-
riationerna dvs Bachs Goldbergs-
variationer framförda och presen-
terade av Andreas Edlund och Jon 
Liinason 

Ti 6/12 19.00 Julkonsert – Det är en ros 
utsprungen Advents- och julmusik 
med kyrkomusikstudenter från 
Högskolan för scen och musik. 

To 8/12 18.00 Reflexmässa, Andersson, 
Persson 

L 10/12 15.00 och 17.30 Lodolakörens jul-
konserter, Biljetter köper du via 
körens medlemmar eller via biljett@
lodola.se. Pris 200 kr (100 kr för 
barn upp till 12 år).  

Ti 13/12 19:30 Luciahögtid, Örgryte Vocalis, 
kör från Hvitfeldtska musikgym-
nasiet åk 2, Örgryte diskantkör 
under ledning av Martin Bagge, 
Claes-Göran Lundgren & Made-
leine Gustafsson. Biljetter säljes vid 
entrén från 18.30, då också insläpp 
sker. Pris 50 kr p/p, barn under 10 
år fri entré.

 

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
Kungälv

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal www.fjallmans.se

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00

 KYRKFÖNSTRET

Tack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos
Närhälsan Olskroken

– din kompletta
Vaccinationscentral

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

narhalsan.se

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



björkekärrs församling, sörensens gata 1 

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

örgryte församling, herrgårdsgatan 2

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

ADVENTSTID
Första advent inleder det nya kyrkoåret och vi tar fram adventsljusstaken och våra ljus. I denna tid när 
mörkret lagt sig, både i form av korta dagar och i krig och elände runt omkring i världen behöver vi 
allt ljus vi kan få. Och det mörker som bärs inombords kanske inte syns utåt utan känns bara inuti.
Därför behöver vi ljuset 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 
decembermörkret? Läs mer om våra gudstjänster och konserter under Kyrkfönstret.

Rytmik i konsertform
för små barn med föräldrar. Med Malin Boqvist, mammakör, Anna Bylund 
och musiker, Härlanda kyrka 3/12 kl. 15.00.

Liten marknad i Skårs kyrka 
Välkomna till gemenskap kring julförsäljning, luciatåg och fika. Skårs kyrka 
3/12 kl 10.00-14.00.

Lucia sprider sitt ljus
Under de närmaste veckorna har vi ett flertal luciatåg i olika delar våra verksam-
heter. Små och stora lucior, tärnor och stjärngossar sjunger för oss i december-
mörkret. Elektriska ljus, levande ljus och ljuset i barnets ögon värmer oss. 
För att hitta alla tillfällen så titta på vår webb eller håll ögonen öppna på anslags-
tavlorna vid kyrkor och församlingshem. Många tillfällen är helt gratis, men några 
har entréer.

Det finns många andra möjligheter att lyssna på musik i december. För att hitta till konserter i för-
samlingar i hela stan kan du titta i musikkalendern: www.svenskakyrkan.se/musikgoteborg

Gör julen lite godare
Många familjer har inte råd att fira jul, varken med mat eller julklappar. Tillsammans med ICA Kvantum 
Munkebäck och Härlanda och Björkekärrs församlingar kan du ge en gåva och vara med att sprida jul-
glädje. Julmaten delas ut till 60 familjer strax innan jul och vi lovar att det är till stor glädje för många. 
Eventuella överskott går oavkortat till ytterligare julglädje i form av presentkort i kläd- och leksaksaf-
färer. Vill du vara med och bidra? Gör så här: Swisha 200 kr till 123 143 30 51   

Skriv Julmat i meddelandet (viktigt). Köpstopp 15 december!

Jul i gemenskap
För dig som är ensam i jul eller önskar önskar fira jul 
tillsammans med andra finns möjlighet att komma 
till kyrkan på julafton. Kanske vill du hjälpa till? För-
samlingarna i Örgryte pastorat bjuder in alla åldrar till 
julfirande. Läs mer på vår webb om detta.

BRYT EN TRADITION

SWISHA DIN
GÅVA TILL

900 1223


: 


 



/




 

Vi lever alla under samma
himmel och tillsammans
kan vi göra skillnad.

Fler än 30 000 flickor
gifts bort varje dag

Foton: Johan Palm, Sven-Erick Falk, IKON
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November, en månad där hushållens 
boendeekonomi står högt upp på både 
den politiska och ekonomiska agendan. 
Diskussionerna om högkostnadsskydd 
och amorteringskrav har tagit fart 
samtidigt som Riksbanken förbereder för 
årets sista räntebesked. Utfallet av alla 
tre är fortfarande osäkra och bolåntagare 
behöver förbereda sig på både piska och 
morot i vinter.

Det fortsätter att blåsa bistra 
vindar över svensk ekonomi och 
många hushåll står inför en minskad 

köpkraft i spåren av höga el-, drivmedel- och 
livsmedelspriser samt stigande bolåneräntor. 
I skrivande stund ligger inflationen runt 10 
procent vilket är den högsta nivån sen början 
på 90-talet. Även om inflationen, prisök-
ningstakten, förväntas dämpas under 2023 så 
är den högre prisnivån något många hushåll 
behöver leva med en längre tid och anpassa 
plånboken därefter. Det innebär att vissa lev-
nadskostnader blivit permanent högre vilket 
enkelt uttryckt innebär att ett hushåll med 
exakt samma ekonomiska förutsättningar kan 
låna mindre idag än vad man kunde göra för 
ett år sedan.

Det är delvis denna utveckling som fått 
regeringen att presentera ett högkostnads-
skydd riktat till hushåll med höga elräkningar. 
Det har även initierat en het debatt om man 
bör återinföra en amorteringslättnad likt 
den under pandemin. Under valrörelsen var 
högersidan i politiken eniga om att både till-
fälliga och permanenta amorteringslättnader 
var vägen framåt. Nu är tongångarna mycket 
mer försiktiga och i stället hänvisar regeringen 
att de avser följa upp dialogen med Finans-
inspektionen. Samma myndighet som för 
ett par veckor sedan satte spiken i kistan och 
avrådde starkt från amorteringslättnader och 
hänvisade i stället till den ”ventil” som redan 
finns inbyggt i systemet. På vanlig svenska 

innebär det alltså att det redan finns en 
möjlighet att ansöka om tillfällig amorterings-
frihet i tre månader. Det är ett undantag som 
gäller vid sjukdom, om du blir arbetslös eller 
om du fått drastiskt förändrade utgifter till 
följd av t.ex. höga elpriser. Höga räntekostna-
der räknas inte in i det undantaget.

Det mesta lutar alltså mot att hushållen 
kommer få en del elpriskompensation men 

däremot ingen bred amorteringslättnad. Om 
något så behöver de ekonomiska förutsätt-
ningarna först bli värre än vad vi hittills sett. 
Det innebär att inflationen måste bita sig fast 
på en hög nivå, elräkningar fortsätta gräva 
hål i plånböckerna samtidigt som arbets-
marknaden börjar skaka – då kan vi möjligen 
förvänta oss en förändrad inställning från 
både regering och myndighet. Vid sidan av fi-
nanspolitiken påverkas boendeekonomin lika 

kraftigt av Riksbankens räntebeslut. I slutet 
av november förväntas Riksbanken återigen 
höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 
en nivå på 2,5 procent. Det kommer succes-
sivt spridas över bolåneräntorna med störst 
effekt på den rörliga 3-månadersräntan som 
uppemot hälften av svenska bolåntagare har. 
Det innebär att bolåneräntor i snitt kommer 
närma sig nivåer runt 3,5–5 procent. Det är 
fortfarande en bit upp till bankernas stress-
ränta på 6 procent men en tydlig indikation 
på att räntekostnadens andel av boendeeko-
nomin stiger för många och kan bli så mycket 
som tre gånger högre än vad den var under 
inledningen av 2022.

Hur garderar man då boendeekonomin 
lagom till vinterns intåg? Först och främst 
gäller det att ta fasta på en del ljusglimtar. 
Enligt senaste SEB Sparkollen uppger 2 av 3 
att de klarar en oförutsedd utgift på 30 000 
kronor. Ett riktigt styrkebesked i tider av pri-
vatekonomisk osäkerhet och många kommer 
behöva använda sig av sparandet för att jämna 
ut kraftiga svängningar i privatekonomin. 
Därtill är arbetsmarknaden fortfarande stark 
vilket är en viktig förutsättning för att klara 
högre boendekostnader. Om man tillhör ett 
hushåll som fått drastiskt förändrade kostna-
der till följd av till exempel höga elräkningar 
finns en tillfällig amorteringslättnad att tillgå 
vid behov. De flesta bör därutöver också se 
över sin räntekorg, inte nödvändigtvis i syfte 
att agera men för att forma sig en tydlig bild 
över hur kostnadsbilden kan förändras i 
vinter. Den klokaste strategin för boendeeko-
nomin i dagsläget är att ställa in sig på en tuff 
period framöver men samtidigt infinna sig i 
lugnet att det finns gott om verktyg att tillgå 
för att känna sig trygg i vinter.

         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:–
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o Företag (end. text)
  60x40 150:–
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.................................................................................................................................................................................................................................................................
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VAR VÄNLIG TEXTA!

Örgryte&HärlandaÖrgryte&Härlanda

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

Högbergs

måleri och golv AB

Tel: 0708-802319

EKONOMISKTEKONOMISKT

EKONOMISKT
med Antonio Latoracca
– Privatmarknadschef
SEB Avenyn

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

Välkommen att kontakta oss för att
boka ditt möte på SEB Kungsportsavenyn 20.
Telefonbanken privat 0771-365 365
Telefonbanken företag 0771-625 353

Boränteråd nov 2022: Bostadsekonomin – en het ekonomisk fråga
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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!

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

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

PÅ GÅNG PÅ GÅNG annons@ohposten.se

Salong Nicole 

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

MÖT VINTERN MED
EN NY SKÖN FRISYR!

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I SNART 30 ÅR!

Hon
& Han

Sofiagatan 6 Tel. 073-735 00 93

Mån-Fre 10:15-18:00  |  Lördagar 10:15-14:00  |  Sönd & Helger stängt

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!

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 18.00 spelar vi på Lindhultsgatan 25, 
Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti men 
ring vår tävlingsledare Janne så kanske han 
kan hänvisa till ledig spelare.

Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Knuten
Råstensgatan 4

4 Varmt Välkommen till en medmänsklig 
mötesplats för alla, som skapas gemensamt. 
Vi har öppet hus tisdag-torsdag kl 13-16, 
Gratisbutik lördagar 10-12 och många olika 
intressegrupper. Mer info på svenskakyrkan.
se/orgryte/Frivilligcentralen.
 Tel 0737-73 88 83 eller 0736-20 87 38

För. Vårdnad Boende Umgänge
4 Befinner du dig i en vårdnadstvist, har 
problem med umgänget med dina barn eller 
möts av oförstående myndigheter. Välkom-
men till samtalskväll och träffa andra i liknande 
situation. 
5 december kl.18-21: Hagabion, bottenplan, 
till höger om stora entrén. Linnégatan 21.
 www.vardnad.se

Ju Jutsuklubben Dokan Dojo
4 Välkommen att träna Ju Jutsu, Fighting och 
Självförsvar hos oss på Dokan Dojo. Vi tränar 
på Kvibergs Idrottscenter måndag/onsdagar 
kl 18 och söndagar kl. 11. Du kan kontakta 
oss på e-post: dokan.dojo87@gmail.com 
eller mobil 0708-767 948

Läxhjälp
4 Varje måndag kl 17.00–18.30 kan du som 
behöver hjälp med språket få läxhjälp på Kul-
turhuset Kåken. Vi vänder oss till vuxna och 
elever i övre tonåren. Detta är ett samarbete 
mellan Kulturhuset och Röda Korset. Vi följer 
terminen och håller på från första måndagen i 
september till sista måndagen i maj, med kort 
uppehåll under jul och nyår. Ingen anmälan 
behövs, Information Madelaine Bjärsborn 
Kinde. Tel 0705 534 298

PRO Björkekärr
Trätorget 2 

4 Möte torsdag kl. 11.00 den  27/10, 24/11,
Julfest 8/12 Trivselträffar, underhållning mm.

Varje Fredag dans på Björkekärrshus kl. 
14.15-16.30 från 9 september.
 Svea Olausson: 0767-12 70 01

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp

4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor.
 Gabriella Junggren 031 19 06 03

Redbergspojkarna
4 Redbergspojkarna på Uddevallagatan 14 
har öppet helgfria torsdagar kl. 10-13 (fika 
10.30). Annat program:
Medlemsmöte 24/11 kl. 11 (fika 10.30)
Gäst: Hasse Andersson på Lokalradion
Julfest fred. 9/12 kl. 17.00  (föranmälan i 
lokalen eller till festkommittéen (ex Stig F.) 
senast 1/12

SPF Seniorerna SPF Skår
4 Julbord på JPs restaurang 12 december. 
Möt dina vänner i föreningen – kom i julstäm-
ning, njut av traditionella julrätter inklusive 
öl och julmust. Föreningen bjuder på glögg. 
Serveras från klockan 14.30. Snaps till själv-
kostnadspris.
Adress: Mejerigatan 1. 
Tid: Klockan 15.00. Julbordet står serverat. 
Anmälan senast 1 december.
Pris: 330 kr. Betalning gäller som anmälan.
Betalas via SPF Skårs bankgiro: 177-1575
 Varmt välkommen!

 SPF Seniorerna Örgryte 
4 På våra månadsmöten träffas vi i Redbergs-
kyrkan kl. 11 till ca 13. Anmälan krävs. 
4 Torsdagen den 15 december Julfest med 
kören Stämbanden. 
4 Utöver månadsmöten träffas vi för studiebe-
sök, luncher och andra arrangemang. På vår 
hemsida www.spfseniorerna.se/orgryte finner 
du hela höstprogrammet. Kontakta gärna Bar-
bro Netz, b.netz@telia.com eller ring 070 660 
69 77, om du har frågor och/eller synpunkter. 

Språkcafé
4 Varje onsdag kl 14.00–15.30 träffas vi och 
tränar svenska över en kopp kaffe eller te 
och en enkel kaka på Kulturhuset Kåken 
i bottenvåningen.  Detta är ett samarbete 
mellan Kulturhuset och Röda Korset. Vi följer 
terminen och håller på från första onsdagen i 
september till sista onsdagen i maj, med kort 
uppehåll under jul och nyår. Ingen anmälan 
behövs, Information Madelaine Bjärsborn 
Kinde. Tel 0705 534 298

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

INSÄNT: RADERKNAPP…
Hösten är som pyspunka. Det är mörkt och 
kallt. November är månaden då vi går in i 
natten och avvaktar ljuset. November är som 
när tuggummit förlorat all sin smak. 

Hur får man till en mental samklang med 
en månad som saknar all form av tillmötes-
gående personlighet och som är sinnebilden 
av imperfektion? Flykt. En zombiemånad, en 
monstermånad. Man kan inte ens injicera 

lite golf.  
Det är oändligt långt till tiden då vintern 

resignerar och förändras till något förbluf-
fande, till tiden då allt är vidöppet, tiden där 
det finns en löftesrik doft – doften av vår. 

Det borde baske mig finnas en radera-
knapp för månad elva, det skulle bidra till en 
högre bruttonationallycka.

Alf Lernestam



DANSKA VÄGEN

Sveriges bästa pizzeria – tre år i rad!

Danska vägen 87, Göteborg • sannegarden.com

031-315 01 00

Mån-Fre 10-22 Lör-Sön 11-22

NYÖPPNAT PÅ
DANSKA VÄGEN 87

Sveriges bästa pizzeria – tre år i rad!Sveriges bästa pizzeria – tre år i rad!

VÄLKOMNA IN
OCH LÅT ER VÄL SMAKA!


