dags att värdera läget? Funderar du på att sälja bostaden och vill veta vad den är värd? Låt oss
vad drömmer du om?
vad
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stan
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med
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ellerMer
en täppa
svängrum
på landet?
eller Mer svängrum eller
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ser ut, Hur
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nästan alltid
ser av
ut,vilket
styrs nästan
läge i livet
alltid
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vilket läge
dig ii.livet du beﬁnner dig i.
vi en tid för fri värdering. Välkommen till vår bobutik på Redbergsplatsen!
Hur den ska gå i uppfyllelse,
Hur denkan
skavigåtai reda
uppfyllelse,
på om du
kankommer
vi ta reda
in till
på om
oss.du
Välkommen
kommer intill
tillvår
oss. Välkommen till vår
bobutik på Redbergsplatsen!
bobutik på Redbergsplatsen!
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Några exempel på vad man kan använda ett presentkort till:
ögonhälsoundersökning, synundersökning, tåranalys, glasögon,
solglasögon, kontaktlinser, linsvätska, fodral och mycket mer som
gör det enkelt att ta hand om sina ögon och syn på bästa sätt.

Barn | Vuxen | akut | Implantat | estetIk

p
p
a
l
k
n
e
e

Din tanDläkare i GöteborG

besvär under mellandagarna?
Öppet i mellandagarna 8-16

ge borT en
TAndbLeKning
endAST 1 995:(ord.pris 5 000:-)

!
s
n
y
s
m
so

G

ågon
n
p
l
ä
j
H

ort
b
e
g
–
a
et mest

på d
n
y
s
e
r
n bätt

få e

rt.

ntko
e
s
e
r
p
t
et

God Jul & Gott Nytt År
öNskar vi pÅ primärtaNdvÅrdeN!
AKuTTAndvård – boKA onLine eLLer ring!

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

www.primartandvarden.se

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

Presentkortet kan inte bytas
in mot kontanter.

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

världens bästa julklapp!
TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

3799KR

1999KR

ORD. PRIS 5988 KR

ORD. PRIS 2988 KR

12 MÅNADER

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

VI HAR ÖPPET I MELLANDAGARNA
Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

12 MÅNADER

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

Gäller ej Nordic Wellness Kinna, Exclusive & Hönö

Vi önskar alla
en God Jul
& Gott Nytt År!

Kvalitet, service
och omtanke

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

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget
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Stolta. Karin Fredriksson Franzén, Katarina Claesson och Martin Walhqvist med sonen Lasse ser tillbaka på tio fina år men Kulturhuset och ser
Foto: Olof Lidh
ljust på framtiden.

Kåken firade 10 år
Att ha gjort tio år på Kåken kanske inte
känns som något positivt. Men i det här
fallet är det precis vad det är. I november
firade Kulturhuset Kåken tio år.
Från fängelseverkstad till offentligt vardagsrum.

Förr var det en byggnad som stängde in människor som hade hamnat i trubbel med lagen. Nu är
den öppen för alla och har varit så i tio år. Kulturhuset Kåken har också med sitt breda utbud
gjort att fler och fler hittar till en av stadens mest
fascinerande byggnader. Även under sitt tionde år
ökade antalet besökare.
– Mångfalden vi har gör att vi får många besökare även om placeringen kanske inte är den bästa. Vi skulle legat på Olskrokstorget egentligen,
men vi har ändå väldigt många besök och det är
för att vi har så mycket. Hade vi bara varit bibliotek eller bara haft programverksamhet så hade
det inte varit samma sak. Vi är så glada att vi är
så många delar ihop, säger Katarina Claesson som
jobbat på biblioteket från starten för tio år sedan.
Det är hon, Karin Fredriksson Franzén och
Martin Wahlqvist med sonen Lasse, åtta månader,
som berättar om tio i år i kulturens tjänst i ett hus
som tidigare förknippades med något helt annat.
Men om det är stor skillnad mellan husets tidigare
funktion och dagens verksamhet, är det inte lika
stor skillnad på vad som hänt under de tio senaste
åren. Förutom att de blivit bättre, så klart.
– Kursen som sattes där för tio år sen, vi har
bara vässat vissa delar. Det har givetvis hänt massor, men vi har alltid haft den här bredden. Det
har varit inpräntat från början, säger Martin
Wahlqvist som varit på Kåken under nästan samtliga tio år.
– Egentligen gjorde vi samma sak då, men vi är
bättre nu. Vi har utvecklats och blivit så mycket
bättre hela tiden. För vi lär ju oss saker, säger Katarina Claesson.
Karin Fredriksson Franzén är enhetschef på
Kulturhuset Kåken.
– Det är också lite vad jubileet handlar om. Nu

har vi varit här i tio år, och att då se tillbaka på vad
har vi lärt oss, vad som har funkat bra och på vad
vi kan förbättra. Men vi är väldigt stolta över att
vara ett offentligt vardagsrum för alla.
Just där biblioteket huserar var Härlanda fängelses verkstad. Men på ”hyllan” där fångvaktarna
en gång gick och vakade över internerna på golvet
är det nu istället hyllor med böcker, precis om på
det gamla verkstadsgolvet.
– När jag var här första gången 2006 stod det
termosar kvar och även en del maskiner var kvar.
Det var väldigt speciellt. Det kändes som de bara
lämnat det. Sen blev det så här fint, berättar Katarina Claesson.
Bara ett och halvt år efter det besöket flyttade
kulturverksamheterna in och det gamla fängelset
blev Kulturhuset Kåken.
– Oerhört fascinerande med ett gammalt fängelse och det är en fantastisk byggnad och område.
Sedan börjar det mogna. För tio år sedan var det
fortfarande ganska färskt att det varit ett fängelse,
säger Karin Fredriksson Franzén.
Fängelset stängde 1997 och förknippades kanske med annat än kultur även efter att Kåken
öppnat.
– Många hade starka berättelser och tunga minnen från området. Då går det inte bara att tänka
att det här nu ska vara ett kulturhus och en plats
för lust och kreativitet. Men efter tio år så känner
vi att det börjar sätta sig. Det har blivit något bra.
Martin Walhqvist fyller i:
– Det var naturligt att då ta ett steg tillbaka från

Örgryte&HärlandaPosten

fängelset, men nu kan vi närma oss det igen. Vi är
ju på historiskt mark.
Fängelsevisningarna som hålls med jämna mellanrum är också omåttlig populära och blir snabbt
fulltaliga. Men byggnadens historia har också
medfört en del svåra praktiska utmaningar genom
åren.
– Lokalmässigt har det inte alltid fungerat så
bra. Det är ett jättehäftigt hus och roligt att jobba
i och med. Men det är ju byggt 1936 och en del
väggar och dörrar går inte att flytta på, men vi har
inte låtit det hejda oss. Från första sekund har vi
haft mycket aktiviteter och verkligen kört på från
starten, säger Martin Wahlqvist.
Det har man sannerligen gjort. Idag har men en
fullspäckad programverksamhet, öppen förskola,
hälsotek, kafé och bibliotek. Biblioteket och programverksamheten är dessutom HBTQ-certifierade och arbetar normkritiskt och normkreativt
för att alla ska känna sig välkomna till en trygg
plats att vara på.
– Omfånget är fantastiskt. Du kanske kommer hit för att låna en bok och upptäcker programverksamheten eller öppna förskolan. Det ena
leder till det andra. Det är en underbar blandning
av verksamheter som förstärker varandra, säger
Karin Fredriksson Franzén.
Tioårsjubileet firades med pompa och ståt i
20-30-talsanda. Det blev en minst sagt lyckad dag
och en höjdpunkt i Kåkens historia.
– Vi hade gjort lokalen så fin och vi var lite nervösa om det skulle komma något folk, men det
strömmade in hur mycket folk som helst i alla
åldrar. Några kom en stund och vissa var här hela
dagen. Väldigt mycket Kåken-anda den dagen.
Allt föll på plats.
Om tio år lär Kulturhuset ha gjort 20 år på Kåken. Det gör de så klart med glädje, och med ett
tydligt mål.
– Att vi fortfarande ska vara mötesplatsen för
alla. Behovet av allmänhetens vardagsrum kommer nog alltid att finnas, avslutar Karin Fredriksson Franzén.
Olof Lidh
NR 12 • december 2017

Välkommen till Olskroken,
vår butik med störst RIEKER-avdelningl

Dam 750:Fleecefodrad

Dam 800:Varmfodrad

- OLSKROKEN SEDAN 1897 -

DRAKENBERGSGATAN, SÅLD

SÖKER NI NYTT BOENDE I ÖRGRYTE OCH VILL LIGGA STEGET FÖRE?
Alla bostäder vi förmedlar läggs inte ut på den öppna marknaden.
Anmäl er till vårt spekulantregister så missar ni ingenting från oss i området.
Vänliga hälsningar Magnus Helin Reg. Fastighetsmäklare 0739-82 80 39 magnus.h@sothebysrealty.se
W W W. S K E P P S H O L M E N . S E
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Svingeln-spionens sista uppdrag

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Detta är 2017-års sista vitsspalt från
mig. Hoppas att ni haft glädje av
dessa under året, och om inget oförutsett inträffar blir det fler under
2018. Med många VITS-ORD till er
alla från Anders Nielsen.
– Jag skall baka lussekatter. Kan Du
komma som GÄST?
HHH
– Vad gjorde Du i biltillbehörsaffären?
– Jag beställde en HJUL-Tallrik!
HHH
– Har Du tänt adventsljusen?
– Nej, jag skall ha SLÄCKT hemma
i helgen!
HHH
– Vem hjälper Dej med julgransbelysningen?
– Mina sladdbarn!
– Har Du bra kontakt med dom?
– Ja, OHM!
HHH
Fem miljoner lampor. Då har man
VATT på Liseberg !
Lisebergshjulet står på HJUL-tomten!
HHH
Nypremiär På spåret: Nu har dom åter
LUUK på spåret!
HHH
Nobelfesten: I Gyllene salen vid dansen
”Twista de lärde!
Årets litteraturpristagare är född i
Japan. Han får kanske prisbeloppet
I YEN!
HHH
Skall ni ha någon tomte i år?
– Nej, vi får nöja oss med granntomten!
– Har tomt-priserna stigit?
– Utan tomte blir det tomt!
HHH
Fotbollstjärnan Gary Lineker skötte
lottningen inför VM i Ryssland:
– Ja, han hade många dragningar i sin
karriär!
HHH
Vem är den där HELGA dom sjunger
om i julsången? Jo, det är HELGA
NATT!
HHH
Julbord: Har dom fullsatt på Stenas
Danmarksfärja? Nej, där har dom
GOTT OM BORD!
HHH
Det är rökförbud på Nobelfesten: Det
är FRACK som gäller och NO SMOKING!

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

Från

r
87l.5mokms
ink

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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Bodde Sonya Hedenbratt större delen av
vuxenlivet i ett före detta spionnäste?
Adressen Ranängsgatan 4 där vid Svingeln
stämmer. Men låt oss göra en närmare
bedömning.
Något helt annat – Bö gård i Örgryte
socken på 1600-talet, tar vi i dag också en
titt på, baserat på en läsarfråga jag fick här
i veckan.

D

etta är ju igen frågespalt, men emellanåt spinner vi vidare på frågor som
är av allmänintresse. Den rätt så udda
spionen vid Svingeln, verksam i mitten av andra
världskriget, är intressant och vi har många
livserfarna läsare som minns hur Sverige låg i
krigets hotande skugga.
Artisten Sonya Hedenbratt, känd som masthuggstös, var inte ens tolv och bodde i väster
hos pappa Erik (speditionsförman) och mamma
Viktoria, när spionen Iwan Blackman på sin
cykel med stulen dynamit i bagaget greps av
polisen något hundratal meter från bostaden på
Ranängsgatan.
Skummisen Blackman, tidigare dömd för ett
och annat, hade gripits av tysk polis på skeppet
Banana den 13 februari 1942, när det låg för
ankar i Bremen. Misstänkt för svartabörshandel
och valutasmuggling häktades han och fängslades i Oslebshausen.
Inom knappt tre månader hade hans hustru
dock lånat ihop och betalat en borgenssumma
av drygt sjutusen kronor (ett på den tiden
mycket kännbart belopp). Blackman släpptes
den 8 maj, fick utresetillstånd från Tyskland
den 17 maj och tog färjan från Sassnitz till
Trelleborg, där en brittisk agent redan i hamnen
tog kontakt.
Flott bjuden till Storbritanniens ambassad
i Stockholm svarade Blackman på kuggfrågor
ställda av marinattaché Henry Denham. Då
Blackman med stor exakthet beskrev hur bombskadorna i staden Rostock såg ut, samt en del
andra tyska förhållanden som britterna redan
genom flygfoton och annat kände till, bedömde
de honom vara uppmärksam, skarpsinnig, slug
och de värvade honom till spion och sabotör.
Blackman fick ett frikostigt rörelsekapital
men började leva flott i stället för att köpa
material för agerandet mot tyska intressen. Från
lägenheten på Ranängsgatan 4 vid Svingeln
hemma i Göteborg gick han med kollegan
Lindström och ibland med hustrun eller några
andra kumpaner ofta till Restaurang Lejonet, som låg vid Redbergsvägens nedersta del
(namngiven förstås efter Skansen Lejonet i
närheten).
Minst lika ofta dinerade han på centralare
belägna krogar som som Eggers vid Drottningtorget, Grand Hotel Haglund vid Södra
Hamngatan samt på Henriksberg ute i väster, i
Stigbergsliden.

INGRIPANDE. Här vid Mosaiska gravkapellet vid Svingeln – men i beredskapens nattmörker – greps spionen Blackman under
andra världskriget, då han kom cyklande
med stulen dynamit, avsedd för sprängning
av ett tåg med tyska soldater.
Foto: Sören Skarback


Abwerh i hemlighet hörde hemma. Men konsulatet kunde inte ta Blackmans tjänster i bruk,
inte betala ut något förskott utan att begära
godkännande från ambassaden i Stockholm.
Då britterna var otåliga och önskade resultat,
tänkte Blackman det vore bäst att göra ett
sprängattentat mot ett tåg med tyska soldater. Lämpligen strax före Sävenäs station, där
tåget rutinmässigt saktade in och stannade för
bespisning av manskapet. Han och Lindström
cyklade därför en natt ner till Lindome och stal
där dynamit från Göteborgs Makadam AB:s
förråd.
Nästan tillbaka hemma stoppades de av
polisen. Det var på gatan vid Mosaiska begravningsplatsens kapell. Då poliserna fann det
underligt med nattliga cyklister och undersökte
deras väskor, hittades direkt dynamiten. Då
Blackman var känd i poliskretsar och stått under viss bevakning, nekade han och Lindström
inte särskilt länge till att de hade förberett
sabotage.
Blackmans spionkarriär slöt alltså i fängelse
och det är ovisst om något enda sprängdåd
i Göteborg kan anses vara hans verk. Andra
världskrigets spionaffärer har jag inte nämnvärt
studerat och ämnar inte heller göra det. Men
för den som vill veta mer publicerade Wulvaricht boken ”Spionage i Göteborg under andra
världskriget”, tryckt så pass sent som 2009.
Sonya Hedenbratt, som givetvis inte hade
något som helst med detta nämnda att göra,
gjorde som jazzsångerska sin radiodebut 1949.
Sitt genombrott fick hon på Nalen i Stockholm
två år därefter. Vi förknippar henne annars mest
med de många årens samarbete med Sten-Åke
Cederhök, hans revyer och enkelt trivsamma
TV-serier.

Kom Sonya Hedenbratt att bo större delen
av vuxenlivet i den lägenhet som spionen Iwan
Blackman hade haft där på Ranängsgatan 4 vid
Svingeln? Då Karl Gerhard en gång förde saken
på tal, skämtade Sonya om att hon snart skulle
Han hade lovat engelsmännen att resa till
”hem igen till spionnästet”. Men vid närmare
Tyskland, sprida ett propagandablad, skaffa
bedömning, baserat på jämförelse av sparsamt
vissa upplysningar – samt försöka spränga en
beskriven utsikt med mera, tror jag inte det var
sluss i Kielkanalen(!). Gärna också spränga
samma lägenhet, inte samma våningsplan.
något av de tyska fartyg som låg för ankar i
Porten och trappuppgången var förstås
Göteborgs hamn. Han fick en listigt konstrusamma. Ovanpå den rejäla, ganska pampiga
erad brandbomb, som kunde ställas in på att
bottenvåningen finns ytterligare fem våningar
detonera efter 30, 20, 15 eller 10 timmar. Den
av lite diskretare dekorerat tegel. Men lägenhade fyra olikfärgade knappar att välja på.
hetsnumren är delvis ändrade. Sonyas och
Till Tyskland, där han nyligen varit fängslad,
spionens uppgivna boyta var dock i princip
vågade han sig verkligen inte. Och pengarna
densamma, med bara fyra kvadrats skillnad, vilbörjade tryta. Han lät då Lindström visa upp
ken sannolikt beror på ifall
det engelska propagandablaHISTORISKT
man räknar in garderober
det för en ansvarig på tyska
med Sören Skarback
och städskrubb i boytan eller
konsulatet på Stampgatan
inte. (Kring 1980 ändrades
6, nära Drottningtorget, där – författare med
Göteborg i fokus
räkneprincipen på många
också tyska säkerhetstjänsten
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håll i staden.)
Nå, i förra månadens krönika nämnde jag
att justitiepresident Johan Macklier ägde en
gård vid Kallebäcks by i Örgryte socken, eller
åtminstone rätten till gårdens överskott, noterat
i jordeboken 1678. En läsarinna, Inga Olsson, undrar om Macklier inte möjligen också
ägde Bö gård, för det har i trakten funnits ett
gammalt talesätt: ”Inte sen justitiepresidentens
dagar...”.
Nej, Macklier ägde inte Bö, utan det var en
annan justitiepresident, Peder Bäfverfelt, som
skrev in sig i dess historia.
1612 hade den lite enklare skansen Gullbergs
fäste (som fanns före Skansen Lejonet på samma kulle) försvarats mot hårda danska attacker.
Försvaret leddes av Emerentia Krakow efter att
hennes make Mårten tidigt under striderna sårats och inte kunde föra befälet. Hennes dotter,
som också hette Emerentia Krakow och var gift
med Karlstads förste borgmästare Knut Olofsson, hade 1607 fött en son, Peder, som med
tanke på faderns förnamn fick heta Knutsson.
Peder Knutsson, vars efternamn även
dokumenterats i den latinska formen Canutius,
blev göteborgsk justitiepresident 1639, även
häradshövding i Sävedal. I Örgryte var Bö delat
i två hälfter, där han 1648 köpte fem sjättedelar
av den ena hälften. Han var också delägare i
Kvibergsnäs, Gullbergs äng och stadens tegelbruk med ängar (som i dag delvis motsvaras av
Ullevis och polishusets läge).
1650 adlades han och fick namnet Bäfverfelt.
Tre år därefter avled han, men hans änka Kristina Bergengren gjorde en del affärer och noterades efter några år äga tre fjärdedelar av Bö.
Då hon kom i ekonomiska svårigheter, visade
rådman Johan Ellertz ”i Rätten ett Kiöpebrev
som Fru Kirstin Bergengren till honom gifwit
hafwer på ¾-parten i Böö Gårdh, som han af
henne kiöpt hafwer.”
Ellertz, som blivit förmögen som handlare
och skeppsredare, köpte i Örgryte även grannhemmanet Stora Gårda men avled efter bara ett
år i trakten. Änkan Ingrid Ellertz sålde gårdarna
till rederiets notarie Christian Nöthel, som hon
kände mycket väl och som då på brukligt sätt
vid övertagande av en änkas firma skulle gifta
sig med henne inom tre år.
Så skedde. Och då Bö gårds senare ägare
(som Anckarcreutz, Böker, Ahlström och Schale) på olika sätt var deras ättlingar var Bö en
släktgård ända till 1797. (Väsentliga fakta om
Bö genom tiderna ställdes för arton år sedan till
mitt förfogande av en läsare, Bertil Gilsenius,
och kompletterar och förtydligar mycket som
Stenström med flera genom åren har skrivit om
det gamla Örgryte.)
Men hur var det med Bö i spionen Blackmans dagar? Jo, hemmanet hade 1924 sålts av
major Berggren med flera och huvudbyggnaden
kunde renoverad och tillbyggd två år senare
överta den barnhusverksamhet som funnits på
Stampen. I övrigt styckades Bö upp i främst
villatomter. Ett flertal gator, bland annat Bäfverfeltsgatan, namngavs 1929.
Då Danmark och Norge ockuperats av
tyskarna våren 1940, tog svenska myndigheter med tvång över Bö och inrättade där ett
militärsjukhus. Detta togs inte nämnvärt i
bruk, utan där bodde väl snarare tillfälligtvis
beredskapssoldater.
Vid krigsslutet återtog barnhusstiftelsen
inte sin verksamhet på platsen utan sålde till
Göteborgs stad, som i egen regi kom att driva
Bö Barnhem i några decennier.
Hemmet blev... låt säga en smula beryktat för
hårdhet, även om den till synes lindrades så här
års, fram emot jul.
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PROGRESSIVA GLAS

1000:RABATT

25%

PÅ ALLT!

Erbj. gäller t.o.m. 23/12 2017

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

Kom in så
berättar vi mer!

Lagerrensning inför 2018 års nyheter:

MÄRKESBÅGAR
FAST PRIS 500:-

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

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

Klädlagret AB
Med barn- dam- och herrkläder samt mycket mer

Alltid generösa priser

RAYBAN I CERRUTI 1881 I HENRI LLOYD I VERSACE I PILGRIM
EMPORIO ARMANI I NEW BALANCE I HUMPHREY’S I TITANFLEX
MORRIZ OF SWEDEN I BOOMERANG I RADLEY I SUPERDRY
LYLE & SCOTT I BRENDEL I PRADA I GIORGIO ARMANI
FREIGEIST I MICHAEL KORS I SKAGA I CAT
Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2017-12-31. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Klädlagrets
Jul- & Nyårstider

VÄRDECHECK synundersökning

Månd-Fredag 10-18
Lördagar
10-15
Lördag 23/12 10-17
Julafton
10-13.30

395:-

STÄNGT JULDAGEN,
ANNANDAGEN, NYÅRSAFTON
OCH NYÅRSDAGEN

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

Boka din synundersökning enkelt på:

www.optikkallaren.se
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Boka en tid
redan idag!

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

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

OLSKROKEN – REDBERGSLID
Klädlagret AB Hökegatan 32 416 66 Göteborg Tel. 21 76 00

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

Månd - Fred 10 – 18 • Lördagar 10 – 15 • Söndagar stängt
NR 12 • december 2017

Örgryte&HärlandaPosten

Välkommen!
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Vi har julbord, julbuffé, jultallrik, jultapas och
Nyårssupé samt nyårsbuffe. Även julbord till familjen
avhämtning t.o.m 23:e december. Välkomna!

GOTT. Från Göteborgs Pepparkaksbageri beställs omkring tre miljoner pepparkakor. Har du
missat att beställe så finns det en chans till för att komma åt godbitrna härifrån. Fredagen
den 22 december säljs det direkt över disk på plats här på Sankt Sigfridsgatan. Foto: Olof Lidh

Den 22 december – då KAN
du komma åt den här klassikern
Han är nästintill född i bageriet, eller han
är åtminstone född tack vare bageriet.
Per Blomdell på Göteborgs Pepparkaksbageri är mitt uppe i sin mest hektiska
tid.

Göteborgs restaurangskola AB/Kökslyckan • Norra Gubberogatan 32
Catering: 031-401 110 • Butik Kökslyckan: 0734-401 110
Öppettider, butik: Mån-Fre 11-18 • Lör 11-17
Instagram #kokslyckan • facebook.com/kokslyckan • www.gbgrestaurangskola.se

Erbjudande om P-plats
Nu är den nya parkeringsplatsen
färdigställd på Björcksgatan 54 i Kålltorp.
Hyra för P-plats 600 kr/mån.
P-platserna finns att förhyra
från den 1 December 2017.

Det ser ut om en liten delikatessbutik, vilket det i och för sig också är, men rymmer så
mycket mer. Hos Göteborgs Pepparkaksbageri
på Sankt Sigfridsgatan bakas det miljontals
pepparkakor inför julen.
– Det är ju inte alla som riktigt förstår att
det ligger ett modernt bageri med full kapacitet här inne när man ser det utifrån. Julbeställningarna är ungefär tre miljoner kakor,
berättar Per Blomdell som är den som numera
driver bageriet.
Det gör också att det luktar ljuvligt när
man kliver in i butiken, vars inredning är från
1945.
– Idag är det inte så vanligt att man tillverkar på samma ställe som det säljs. Det luktar
likadant idag som det gjorde för 50 år sedan.

Helt enkelt var det dock inte. Maskinen
som de ville ha var 20 meter lång och skulle
inte få plats i bageriet.
– Så de byggde den speciellt för oss så kort
det bara gick. Vi kom ner till 7,5 meter och
ändå fick vi ta bort en toalett för att få plats
med den. Men den är helt anpassad efter hur
vi vill ha den.
– Vår deg är väldigt lös och de flesta ville
att vi skulle anpassa degen efter maskinen och
det ville ju inte vi. Det tog tid innan vi hittade rätt.
Men det har underlättat arbetat ordentligt.
– Så där stod vi från början, säger Per Blomdell och pekar på en kavel och en stor plåt med
plats för ett gäng runda pepparkaksformar.
Från det till denna maskinen är ungefär som
att gå från stenålder till rymdålder. Det är en
väldig skillnad. Idag producerar vi ju mycket
mer kakor än vad vi kunde göra förr.

Sättet kakorna bakas på må ha ändrats och
moderniserats men receptet är så klart detsamma.
Och lika hemligt då som nu.
Hans mor Märta började arbeta här 1950
Och lika populärt.
och strax därefter började Lennart Karlsson
– Fredagen den 22 december. Då sälfrån Skåne i bageriet. De fattade tycke för
jer vi sånt som folk har beställt men
varandra, gifte sig och skaffade sig så
som de av olika anledningar inte
småningom sonen Per.
har hämtat, och sånt som vi har
– Jag är mer eller mindre uppöver. Då börjar kön växa utanför
växt här. Jobbade extra när jag gick
butiken nästan två timmar innan
i skolan och så började jag jobba
vi öppnar. Det är helt osannolikt
ordentligt när jag fyllt 18 år. Det
Per Blomdell.
egentligen, men det är en fantastisk
var 1974, så det har blivit några kadag och samtidigt en väldig lättnad över
kor.
Minst sagt. Bara under den relativt korta att vi har fixat den här säsongen.
Då är den mest hektiska tiden över, men det
tid vi hälsar på i bageriet hinner Per med att
baka nästan 3 500 pepparkakor. Något som innebär inte att pepparkaksbaket tar semester.
hade varit omöjligt för ett antal år sedan, men Kakorna bakas under hela året, även om det så
som tack vare en specialbyggd bakmaskin från klart är som mest under julen. Och vill du ha
din plåtburk med kakor är det dags att boka
Schweiz nu är möjligt.
– Det är tolv år sedan nu och det underlättar upp den 22 december.
– Plåtburken har vi haft i alla år. Väldigt dyr
arbetet väldigt mycket. Vi åkte ner till Schweiz
där de bygger bagerimaskiner, tog med råvaror förpackning idag med bleck egentligen, men
ner och provsmakade på plats. Då kände vi att vi vill inte ändra på det. Det är lite lyxigt.
Precis som pepparkakorna i sig.
vi var väldigt nära en bra lösning.
OLOF LIDH

Är detta av intresse för dig,
vänligen kontakta Jennie Petersson:
Mail: jp@ff-fastighetsservice.se
Telefon: 011- 218 435
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EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!
Färgning av ögonbryn NU 50:- ord pris 100:Färgning
av ögonfransar
NU 50:- ord pris 100:Noppning av ögonbryn NU 50:- ord pris 100:-

JULERBJUDANDE
Presentkort på valfri behandling

MÅNADENS ERBJUDANDE!

Valfri 30 min behandling 350 kr

(ord. 375 - 415 kr)

Valfri 60 min behandling 650 kr

(ord. 675 - 750 kr)

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!
Kort hår
110:- Ord. pris 220:Mellanlångt hår 125:- Ord. pris 250:Långt hår
140:- Ord. pris 280:Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 januari 2018

GOD JUL ÖNSKAR MELINDA OCH PERNILLA
Redbergsplatsen

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

Ånäsvägen 6

Telefon

031-388 00 55

Hemsida

treatandteach.se

facebook.com/treatandteach

@treatandteach

världens bästa julklapp!
TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3799KR 1999KR 499KR
12 MÅNADER

6 MÅNADER

ORD. PRIS 5988 KR

ORD. PRIS 2999 KR

10-KORT

ORD. PRIS 999 KR

1999KR
12 MÅNADER

ORD. PRIS 2988 KR

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25 december 2017 om du inte redan aktiverat kortet. Erbjudandet gäller t.o.m 24/12 2017.
Gäller ej Nordic Wellness Kinna, Exclusive & Hönö
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Christina Lindouf och Brita Dellgård.

Foto: Privat

”Det bästa med att vara
dagbarnvårdare är barnen”
En härlig vecka
hos oss på Tidbloms:

Christina Lindouf och Brita Dellgård har
varit dagbarnvårdare och kollegor i Bagaregården sedan 1979 och de går i pension
vid årsskiftet båda två. På frågan om vad
de kommer sakna mest med jobbet kommer svaret snabbt och i kör – barnen!
Familjedaghem är ett alternativ till
förskola och fritids där dagbarnvårdare
ger pedagogisk omsorg i sina egna hem.
Barngrupperna i familjedaghemmen är
små och det är oftast samma vuxna person som tar hand om barnen.

AFTER WORK-FREDAGAR!

– Som dagbarnvårdare får vi ofta en väldigt fin
kontakt med både barnen och deras föräldrar.
Det är fantastiskt häftigt att få följa barnens
utveckling. De är lika på många sätt men har
också unika personligheter och det gör det här
arbetet spännande. Barnen är onekligen det
bästa med yrket och vi kommer att sakna att
arbeta med barnen när vi går i pension, säger
Brita Dellgård och får medhåll av Christina
Lindouf.
Dagbarnvårdarna utgår från sina hem men
har även tillgång till gemensamma lokaler för
gruppverksamhet tillsammans med andra dag-

Tema Buffé och AW-priser kl. 17-19

FOTBOLLSLÖRDAGAR!

barnvårdare. Christina och Brita har en lokal
i en av stadsdelens förskolor som de besöker
ihop med sina barngrupper. De brukar även
hitta på andra aktiviteter tillsammans.
– Jag och Brita brukar gå med våra barn
till vår lokal en förmiddag i veckan. En dag
i veckan går vi ut i skogen tillsammans med
barnen och vi spenderar mycket tid utomhus
med barnen. Att få vara ute varje dag är en härlig aspekt av arbetet, säger Christina Lindouf.
I dag finns det sju familjedaghem i stadsdelen och varje dagbarnvårdare har hand om
ungefär fem barn.
Dagbarnvårdarna ingår i olika team och vid
lediga dagar eller sjukdom hjälps de åt med
varandras barn.
– Familjedaghem är ett alternativ till förskolan och en valmöjlighet för föräldrar när de
ska välja barnsomsorg. Just nu har vi fler som
söker än vad vi har platser för och de föräldrar
som har sina barn i familjedaghem i stadsdelen
är nöjda. Vi får väldigt positiv respons från föräldrar i enkäter, på föräldramöten och genom
feedback direkt till både mig och dagbarnvårdarna, säger Yvonne Börjesson, enhetschef
dagbarnvårdare.
ÖHP

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

VECKANS HUSMAN
Måndag-Torsdag fr. kl. 15.00

FRUKOSTBUFFÉ
Mån-Fre 06.30-10.00 • Lör-Sön 07.30-11.00
Pris 135 kr/person

Det lyser om Kallebäcks Terrasser

ADRESS: Tidbloms Gastropub | Olskroksgatan 23 | Göteborg
KONTAKT & BORDSBOKNING: 031-707 50 50 | info@tidblomspub.se
www.tidblomspub.se
8

n I samband med Julstaden Göteborg sätter
Wallenstam ljus på Kallebäcks Terrasser och
den stora ek som markerar entrén till det blivande området. Från och med den 30 november kommer ett orange ljus att lysa upp ekens
stora grenarna med smalstråliga armaturer och
i trädkronan skapas en rullande färgväxling
mellan grönt och blått.
Området Kallebäcks Terrasser kommer
att utvecklas etappvis. Förhoppningen är att
byggnationen av den första etappen för de totalt nästan 2 000 nya bostäder som planeras

Örgryte&HärlandaPosten

ska kunna starta under våren 2018. Redan nu
är delar området tillgängligt med en mini-parkourlekplats och boulebanor som har utvecklats i samarbete med närboende. Och högt på
berget finns en nybyggd hinderbana med 15
hinder i olika svårighetsgrad som är öppen året
om.
Kallebäcks Terrasser ingår som en del av BoStad2021, en unik satsning som ska ge 7 000
nya bostäder utöver det ordinarie bostadsbyggandet till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
ÖHP
NR 12 • december 2017

SVENSKAHEM.SE

REA PÅ BRATELLS
Välkommen in och fynda 20-70% rabatt
på massor av våra utställnings möbler.

BRATELLS

ADRESS

Danska vägen 96
416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

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

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

FOLK VI MÖTER

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

Därför ser vi alltid Edwin i keps
Fotbollen tog honom som ung från Afrika
till Gothia Cup och Göteborg.
Här är Edwin Phiri, 34, kvar.
Nu som hårt arbetande trebarnspappa,
”ambassadör” för hemlandet Zambia, och
bland annat ungdomstränare i Qviding
efter 62 allsvenska matcher för Örgryte
och Ljungskile.
– Erik Hamrén, Sveriges förre förbundskapten, gav mig chansen som jag aldrig
glömmer.

Artikelförfattaren mötte Edwin redan som
17-åring när han då bosatt sig i samma hus på
Mäster Johansgatan i Olskroken/Lunden.
Nu, lika många år senare, möter vi honom,
och numera även familjen, ofta promenera i
kvarteren.
Edwin och hustrun Emeldah, sönerna Ryan,
10, Edwin, 7, och Gabriel, 2.
Edwin stannade nämligen i Göteborg när
Edwin Phiri.
Foto: Privat
övriga truppen i Chiparamba Great Eagles flög
hem efter Gothia Cup.
Detta är Edwin Phiri
– Vi nådde hela vägen till final och fick spela
Född: 17 september 1983 i Lusaka,
på stora Ullevi. Men där var Västra Frölunda för
Zambia.
svåra och vi förlorade. Med 3–1, tror jag.
Familj: Hustrun Emeldah, sönerna Ryan,
10, Edwin, 7, Gabriel, 2. Samt mamma och
Gänget från Zambia gjorde hur som helst ett
fem syskon i Zambia.
starkt intryck.
Bor: På Ernst Kristenssons gata i Lunden.
Och avtryck – på många sätt.
Jobbar: Med godshantering och transporHemmavid i huvudstaden Lusaka spelade
ter på Sahlgrenska sjukhuset samt som
man fotboll barfota med bollar tillverkade av
egen företagare i exportbranschen.
tejpade plastpåsar. Vi pratar ändå om 2000-taFotbollsmeriter: 62 allsvenska matcher
Den 15 april bytte den offentliga primärvården
i
let.
för Örgryte och Ljungskile. 75 matcher i
Västra
Götalandsregionen
namn
Närhälsan.
superettan.
Två landskamper för Zambia.
Örgryte
IS (ÖIS)
hade strax innan startat
ett till
Finalist
i
Gothia
Cup år 2000.
samarbetsprojekt med Zambia; baserat på skola,
Fotbollskarriär: –2000: Chiparamba
hälsa, och fotboll. Som för övrigt fortfarande
Great Eagles, 2001–05: Örgryte IS.
pågår tillsammans med starka sponsorer som
2006–10. Ljungskile SK. 2011–14: FC
Dunross & Co och SKF.
Trollhättan. 2015–16: FK Kozara.
– Vi fick fotbollsskor och nya matchkläder
Numera: Ungdomstränare i Qviding för
pojkar födda 2007 där sonen Ryan spelar.
innan vi flög till Europa och Göteborg, minns
Edwin.
Han skulle fylla 17 och var ute på sitt livs Zambia, fixade alla papper, för att komma åter i
äventyr. Långt, långt hemifrån föräldrar och januari 2001 och börja gymnasiet på Hvitfeldfem syskon.
ska
– Då var det kallt, riktigt kallt. Och jag känl Du blev alltså kvar?
– Öis erbjöd mig att delta i så kallad som- de ingen av mina skolkamrater. Kunde endast
marcamp och jag acccepterade. Men först måste några ord svenska. Det är klart att det fanns en
jag givetvis ringa hem och fråga mina föräldrar stor hemlängtan.
Men 17-åringen bet ihop. Bodde först i en
om lov.
campingstuga på Kärralund tillsammans med
l Det blev sedan många samtal till ZamÖis-ledaren Björn Nilsson innan han flyttade in
bia?
– Jag fick ett uppehållstillstånd som gällde för i lägenheten som Allan Kuhn (Öis-spelare och
tre månader. Jag ringde varje dag, trodde det var guldtränare i Malmö FF 2016) lämnade efter
gratis. Men så kom en månadsräkning på 8 000 sig.
Zambia-gänget utökades snart med Boyd
kronor.
Edwin Phiri lärde sig läxan. Flög tillbaka till Mwila och Dominic Yobe. Vi grannar impo-

ende!

0

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

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

nerades av pojkarnas ambition. Klockan sex på
morgonen låg de på trottoaren utanför huset
och körde armhävningar.
– Då hade vi först sprungit till Skatås, en
runda i terrängen där uppe, och tillbaka till
Lunden, påpekar Edwin.
Omställningen till svenskt vardagsliv tog tid
– men Phiri såg inga hinder utan enbart möjligheter.
Jämförelsen med Zambia var enorm; med
jordgolv och plåtskjul i ett land där medellivslängden är 52 år, allt för många lider av undernäring och sjukdomar, och 36 procent av den
vuxna befolkningen räknas som analfabeter
Men fotboll spelade man.
– Nästan alltid.
Det sportsliga och sociala samarbetet med
Europa gav många ungdomar ett extra hopp.
Då ska vi ha i åtanke att hela Zambias landslag förolyckades i samband med en flygning till
det afrikanska mästerskapet i Senegal 28 april
1993.
18 spelare och fem ledare – alla omkom.
Mot den bakgrunden är det imponerande
att Zambia blev mästare 19 år senare (2012)
efter en dramatisk final mot Elfenbenskusten som avgjordes först efter straffsparkar.
Edwin Phiri spelade emellertid endast två landskamper 2004.
– Det var för mycket problem. Vi kal�lades till landslaget, men fick själva köpa våra
flygbiljetter. När vi skulle ersättas för våra utlägg fanns inga pengar.
Nej, Öis och allsvenskan gav Edwin bättre
minnen. Speciellt debuten som 19-åring på
långfredagen 2003 mot Enköping.
Örgryte vann med 3–0 på Gamla Ullevi och
debutanten från Zambia sköt 1–0-målet, med
ett praktskott rätt upp i krysset, och utsågs av
supporterklubben till matchens lirare.
– Mitt enda mål på 62 matcher i högsta serien, påpekar Edwin med ett brett leende.
Ja, han var ju högerback – därav det kanske
klena målskyttet.…
Han nämner under intervjun många Öis-ledare som betytt mycket för honom. Några tränare får ett speciellt omnämnande. Erik Hamrén, Sören Börjesson och Ulf Svensson.
– De var som mina svenska pappor för mig.
Den stora kärleken fann Edwin däremot under ett av sina besök i hemlandet. I dag är han
och Emeldah föräldrar till tre pojkar där två går
i skolan och en i förskolan.
– Det tog lång tid att övertala min fru att
flytta hit från Zambia. Och frågan är om vi nå-

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

Tack
för
ditt
förtroende!
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

– din kompletta Vaccinationscentral
narhalsan.se/

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

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

Vardagar 9-16

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

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

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral
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spelar
Trogen dina seder
på redbergsteatern
13 & 14 januari kl. 18.00.
För mer information besök
facebook.com/teaterflink.

gonsin kan övertala våra söner att en gång flytta
tillbaka...
l Finns sådana planer?

– Kanske någon gång i framtiden. Vi får se.
Barnen trivs storartat i Sverige och får en bra
utbildning. Men släkten i Zambia längtar efter
oss.
Efter eget fotbollsspel på olika nivåer under
15 år är Edwin idag tränare för äldste sonens
10-årslag i Qviding med Härlanda Park som
bas.
– Så mycket jag hinner, påpekar han beträffande sitt engagemang.
Jobbet på Sahlgrenska sjukhuset, med godshantering och transporter, är på heltid. Dessutom har Edwin utvecklat ett eget affärsprojekt
med export till Zambia.
– Jag pratar mycket i telefon. Fast numera har
jag bättre koll på räkningarna.
l Hur kommunicerar ni inom familjen?

– Vi blandar språken. Nyanja från hemlandet, med svenska. Barnen pratar mest svenska.
l Försörjer du släkten i Zambia med att
skicka pengar?

– Inte direkt. Men jag investerar åt dem.
Har byggt fyra hus, som mamma och
mina syskon kan hyra ut. Och bygger
för tillfället ett femte där det är tänkt
att familjen ska bo den dagen vi återvänder. Om vi återvänder.
l Hur har det gått för dina lagkompisar
som var med i Gothia Cup-finalen år 2000?

– Ingen spelar fotboll längre, vad jag känner
till. Jag har kontakt med några som jag brukar
besöka när jag är hemma. Men det räcker inte
med att hälsa på. Kommer man från Sverige
förväntas man också ha med sig presenter.
I huvudstaden Lusaka är Edwin Phiri ett aktat namn, vilket Öis-ledaren Dan Allbäck bekräftar:
– Det är många ungdomars stora dröm att bli
lika framgångsrika som grabben som lämnade
landet för en tillvaro i Sverige för 17 år sedan.
Under perioden 7–14 december spelas en
turnering i Zambia med 4 000 barn och med
Fifa och svenska sponsorer som arrangörer.
Parallellt satsas medel för skolgång och inte
minst hälsa.
Edwin Phiri berömmer initiativet:
– Utan Gothia Cup hade jag aldrig varit där
eller den jag är idag.
l Vad är det bästa med Sverige?

– Alla trevliga människor.
l Du ses i kvarteren och uppfattas även du
som en glad prick...!?

– Vi umgås familjevis med svenska vänner.
Det bor förvisso fyra familjer från Zambia i Göteborgsområdet, men det blir mera sällan.
l Följer du ditt gamla Öis?

– Jag försöker se de flesta hemmamatcherna
på plats. Kvalet mot Mjällby blev en rysare för
oss alla. Jag satt kvar under hela förlängningen
och kunde gå hem med ett skratt på läpparna.
Avslutningsvis – varför ser vi dig alltid i
keps?

– Det är liksom min grej. Jag har 20 stycken
att välja mellan.
KJELL-OVE ANDERSSON

TIPSA KOA!

n Vilka intressanta människor möter Du i
våra kvarter, på gator och torg, och rent av
i butiker, som bör porträtteras under vinjetten ”Folk vi möter”?
Biljetten kostar 80 kr.
n Det kan vara ung som gammal, en känd,
en okänd, en kvinna eller en man. Hör av
REDBERGSTEATERN
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
dig till koa.andersson@gmail.com så tar vi
Närhälsan
Olskroken
OCH HELGER
Redbergsvägen
6
hand om tipset.
Örngatan
6 • Tel. 031-707
48 33

Boka på flinkteater@gmail.com
eller direkt innan föreställning.

Öppet: mån–fre 08.00–17.00
031-345 04 00
BVC på Munkebäckstorg

Örgryte&HärlandaPosten

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
Gamlestadsvägen 4. B15
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
Helger 10.00–22.00
narhalsan.se/
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Välkomna till Sävedalens Saluhall

Vi kör ut...

Stans
läckraste
Julmat!

Måndagen den 18 december är våra deli-diskar fyllda
med allt gott som du kan tänkas servera på julbordet.
God Jul med God Mat!

Vi rimmar vår egen julskinka,
med kött i från Dahlbergs
Slakteri. Den kokta tar vi ifrån
gården Stommen long i Vara.
Ni behöver inte förbeställa
utan bara att komma in i vår
saluhall och njuta och handla
er julmat hos oss.

med fri leverans
(vid minst 15 st.)

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

Stor Julbuffé 200:-

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

Jansons Frestelse

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

Ring och boka Er julmat på 031-84 74 76

Vi har ovanliga och
ovanligt goda ostar
i vår ostdisk.

info@redbergsgarden.se • www.redbergsgarden.se

Öppet
alla
dagar

Redbergsgården

Julklappar, födelsedag, gå
bort present – ja, vi är den
smakrika presentbutiken!

Göteborgsvägen 34 • Sävedalen • FRI PARKERING VID BUTIKEN
Mail: kotthall.savedalen@gmail.com • Tel 0708-66 14 19
Öppet, Tis-Tors 11-18 Fre 10-20 Lör 10-16 • www.kotthall.se
Besök oss på Instagram, Facebook & blog: Sävedalens Saluhall

Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

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

HALVA
PRISE
T
PÅ B
OSCH *

SENTI KÖK®

36 122:-

**

Ett häftigt kök är mer än skåp, bänkskivor och vitvaror. Det är hemmets hjärta, där vi umgås,
skrattar och pratar om allt. Både viktiga saker och den fråga vi alla ställer - vad ska vi äta till
middag? Just nu får du halva priset på utvalda Bosch produkter när du köper kök hos Kvik.
Välkommen in till din Kvik-butik redan idag!

Kvik Göteborg City:
Berzeliigatan 14, 41253 Göteborg
* Halva priset på utvalda Bosch-produkter, gäller vid köp av komplett kök för minst 30 000:- Fråga din köksexpert hos Kvik. Frakt och annan service ingår inte. Erbjudandet gäller t.o.m. 2017.12.19 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
** Rekommenderat försäljningspris omfattar skåp med Touch&Slide, sockel och bänkskiva. Priset är exkl. diskho, blandare, vitvaror, belysning, montering, installation och frakt. Touch&Slide till kyl, frys och diskmaskin kan köpas till.
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Snart öppnar en ny
träffpunkt i Ekparken

Välkommen till

Snart kan du besöka Ekparkens träffpunkt. Det är
- En sin
smak
av Thailand
Iskällarens träffpunkt som flyttat
verksamhet
till
stora fräscha lokaler som ligger på nedre plan i samma
byggnad som Ekparkens äldreboende.
Flytten till den nya lokalen in i lokalen. En mer tillgängskapar möjlighet för fler se- lig lokal blir dessutom säkrare
niorer att delta i aktiviteter och tryggare för alla våra besökare.
tillsammans med andra.
På Ekparkens träffpunkt
– Eftersom den gamla lokadu av
under
våren att len på Iskällareliden var både - kommer
En smak
Thailand
otillgänglig och trång be- kunna prova på olika aktivihövde vi flytta därifrån. Vi är teter. En del är redan planeväldigt glada över att istället rade för, andra ordnas efter de
kunna öppna en träffpunkt förslag och önskemål som du
i Ekparken, säger Sara Carls- som besökare har.
– Här finns stora möjligheson, chef för träffpunkterna.
Ekparkens träffpunkt upp- ter som vi inte haft förut. Vi
fyller de krav på tillgänglighet ser fram emot att samarbeta
En smak
av Thailand
såväl föreningar
som som offentliga lokaler ska ha. - med
– Det ska vara möjligt för med verksamheterna som
alla att, på lika villkor, delta redan finns i huset. Vi vill
i samhällslivet och här kan vi kunna ta emot fler seniorer
ta emot dem som inte kunde och det finns det plats för på
En smakträffpunkt,
av Thailand
säger besöka oss förut. Nu behöver - Ekparkens
ingen kännas sig utanför på Sara Carlsson.
ÖHP
grund av den inte kan ta sig

Välkommen till
Välkommen till

Välkommen på öppet hus
tisdag 16 januari klockan 11-15
4 Ekparkens träffpunkt, Lillkullegatan 23 – ingång på äldreboendets baksida.
4 Spårvagn 5 till Ekmanska. Ny mötesplats för Flexlinjen:
678
4 Kom och ta en fika, och prata med dem som arbetar på
träffpunkten. Ta gärna med idéer om vad du vill ska finnas
på programet.
4 Anmäl att du kommer senast den 12 januari på telefonnummer 031-365 60 22.

Bilden av nya Lagerströmsplatsen
I slutet av november fattades beslut om att Wallenstam får två markreservationer, en vid Lagerströmsplatsen och en i Hovås Lyckhem. Båda
markreservationerna har positivt planbesked men vissa frågor återstår att
utreda i detaljplanearbetet. Markreservationen vid Lagerströmsplatsen
erhålls tillsammans med Balder och Tornet. Totalt sett omfattar de båda
markreservationerna en bostadsproduktion om cirka 325 lägenheter.

berogatan, i gränsområdet mellan stadsdelarna Gårda, Olskroken och Lunden.
Tillsammans med Balder och Tornet
har Wallenstam tidigare lämnat in en
projektidé som omfattar en överdäckning av E6:an och Västkustbanan för
att kunna knyta samman Gårda och
Olskroken med tät stadsbebyggelse, vilket skulle innebära ytterligare bostäder.
– I dagsläget är inget beslut fattat i
frågan men den kommande detaljplanen
vid Lagerströmsplatsen anser vi ska ta

– Vi ser fram emot att vara med och bidra till fler nya bostäder till Göteborg
och ser mycket positivt på båda markreservationerna, nu hoppas vi på en
smidig detaljplaneprocess för att kunna
starta byggnationen inom en snar framtid, säger Marina Fritsche, regionchef
för Wallenstam.
Markreservationen vid Lagerströmsplatsen omfattar för de involverade
byggherrarna totalt cirka 200 bostäder
på mark på ömse sidor av Norra Gub-

Välkommen
till
Välkommen till

hänsyn till möjligheten för en överdäckning i samarbete mellan exploatörer, staden och staten i en framtida etapp.
En förutsättning i båda markreservationerna är det avtal som Wallenstam
har tecknat med Fastighetskontoret om
att lämna ett antal lägenheter i ordinarie
bostadsbestånd för kommunens arbete
med att klara bostadsanskaffningen för
nyanlända.
– Utöver positiva besked i markreservationerna känns det för oss både
viktigt och bra att fortsatt kunna bistå
i kommunens viktiga arbete med att
lösa boendesituationen för nyanlända
genom befintligt bostadsbestånd, vilket
vi redan är igång med sedan en tid tillbaka, säger Marina Fritsche, regionchef
för Wallenstam.
ÖHP

Öppettider
under Jul & Nyårshelgen 2017

- En smak av Thailand - En smak av Thailand -

Bertilssons Stuga
1 - 17 december
18 - 24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december Nyårsafton
1 januari Nyårsdagen

”som vanligt”
stängt
11-15
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-15
stängt

Efter Jul & nyårshelgen är stugan
öppen som vanligt igen…

Pia, Helen & Personalen önskar
er alla en God Jul & Gott Nytt År!

Lunch Mån-Fre kl. 11-15
Eklandagatan 1 • Tel. 031-16 12 62
12
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VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ MUNKEBÄCKS TORG!

Vi bakar på närodlat
ekologiskt mjöl

Lucia
13/12

JULKLAPPSTIPS

SOLGLASÖGON

400 kr rabatt

Nu sprider juldofterna sig från vårt bageri!
Vi har nu börjat baka våra efterlängtade saffransbullar, saffransbiscotti, vörtbröd och pepparkakor m.m.
Välkommen in!

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20
Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 · GÖTEBORG · 031-25 45 45
Gäller solglasögon från 799 kr tom 24/12-17. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Tryggt och enkelt

Vid er sida de första åren

DIN EGEN BARNMORSKEMOTTAGNING Hos oss kan du få
råd och hjälp med preventivmedel, cellprov och test för eventuell
könssjukdom. Blir du gravid kontaktar du oss för ett första besök.
Vi har tid för dig!

DIN EGEN BARNAVÅRDSCENTRAL Hos oss får du stöd i ditt
föräldraskap och tillsammans skapar vi en god utveckling för
ditt barns hälsa och trygghet.

Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar.

Du kan enkelt kontakta oss via e-tjänster eller telefon.

Närhälsan Munkebäck barnmorskemottagning
Munkebäckstorg, 031-747 80 80
narhalsan.se/munkebackbarnmorskemottagning

NR 12 • december 2017

Närhälsan Munkebäck barnavårdscentral
Munkebäckstorg, 031-345 06 00
narhalsan.se/munkebackbarnavardscentral
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Kolmaden värt att upptäcka
Inom tidningens utgivningsområde finns
det massor av livaktiga och välkända
föreningar.
Exempelvis så har IFK Göteborg sin anläggning i Delsjöområdet, likaså Örgryte
IS och GAIS. Lite längre bort i Härlanda
Park håller den livaktiga föreningen
Qviding FIF till.

son (duktig arkitekt som bland annat ritade
”gamla” Kamratgården) samlades 27 skogskarlar och skogsflickor på Kamratgården den
28 januari 1987 och bildade Skogsveteranerna. Därefter tog Skogsveteranerna hand om
torpet och med ideella krafter renoverade och
rustade de upp huset till vad det är idag.

I

Bland medlemmarna fanns det många
olika yrkeskategorier och det var många som
lade ned massor av både energi och timmar
i torpet för att göra det så modernt, genuint
och hemtrevligt som det är idag.
All heder åt dessa personer.

grannkommunen Partille har vi bland
andra den stora och välbekanta handbollsklubben IK Sävehof. Där finns även
Sävedalens AIK som bland annat har en stor
friidrotts- o orienteringssektion.
Ja, det finns många, många fler föreningar i
vårt område.
Både stora och små.
En förening som kanske inte tillhör de
största, men som garanterat är en mycket
trivsam förening är Skogsveteranerna.
Det är en aktiv förening som bildades 1987
och är en pensionärsförening, som har cirka
250 medlemmar.
Gösta Grahn, mångårig aktiv medlem och
kassör i nästan 15 år:
– Våra medlemmar har samtliga ett
gemensamt intresse för friluftsliv och träffas
regelbundet uppe vid Ladan på Kolmaden,
där vi har musikunderhållning och intressanta
föredrag. Dessutom ordnar vi vandringar och
besöker olika platser i Göteborgs närhet samt
gör en heldags bussresa på våren och en på
hösten till spännande platser.
Många av medlemmarna, både damer och
herrar, har varit eller är aktiva inom orienteringssporten. Många tävlar fortfarande i
de populära Veteranorienteringarna, som
anordnas på torsdagar varannan vecka och
samlar ungefär 100 deltagare varje gång. Här
spelar åldern inte någon roll. På den senaste
tävlingen var den äldste 85 år.
Föreningen har sin hemvist på torpet
Kolmaden vid Delsjön, som du når genom
att passera Stora Torp (ovanför Delsjövägen)
och sedan går grusvägen upp mot Delsjöbadet. Strax innan Café Lyckan ligger de vackra
röda husen. Kommer du via Delsjöbadets
parkering går du grusvägen till höger förbi
Café Lyckan. Efter ett par hundra meter
ligger Kolmaden på höger sida. Det går inte

Vi utför
service och
plåtreparationer
på samtliga
bilmärken.
Vi utför

Kolmaden i vinterskrud.

Foto: Gösta Grahn

Fyra stjärnor i köket – från vänster Margareta, Birgit, Ingvor och My. Foto: Stig Andersson

Torpet Kolmaden var bebott fram till

Vi utför
Vi önskar
service och
service och
plåtreparationer
Spec: Auktoriserad
för HONDA er alla en
plåtreparationer
på samtliga
God Jul
på samtliga
bilmärken.
bilmärken.

God Jul & Gott Nytt år!

& ett
Spec: Auktoriserad för HONDA Gott Nytt År!
Auktoriserad
för HONDA
Vi harSpec:
öppet
samtliga
vardagar

God
&& Gott
Nytt år!
år!
hela
nyårshelgen
Godjul-JJululoch
Gott
Nytt
Vi har fredag
öppet samtliga
samt
2 vardagar
januari
Vi
öppet
samtliga
vardagar
hela
Jul- och
Nyårshelgen
Vi har
har
öppet
samtliga
vardagar
Stängt
1 januari
juloch
nyårshelgen
hela
jul- Välkomna!
och
nyårshelgen
ochhela
måndag
52018.
januari!
samt
januari
samt fredag
fredag 22 januari
och
januari!
och måndag
måndag 55 januari!

En av många eldsjälar, kassören Gösta
Grahn ser nöjd ut. Lapp på luckan! Inte en
ledig stol på Årsringsfesten! Foto: Stig Andersson

Efter promenaderna kan du med fördel
ta en fika och köpa hembakat kaffebröd med
mera. Och det till riktigt bra priser.
För dig som inte är så bekant med Delsjöområdet är det här ett utmärkt tillfälle att
samla på dig intryck och kunskap om vårt
fina naturområde. Är du nyinflyttad, t. ex. du
som idag bor i Örgryte Torpområdet - passa
på och häng med för att bekanta dig med
området.

1984. Då beslöt Skogskarlarna och Skogsflickorna att gemensamt hyra torpet, och så
skedde från den 1 januari 1986.
På tomten fanns förutom mangårdsbyggnaden en ladugård och en jordkällare. Vid
övertagandet befann sig ladugården i akut
nödläge. Snara åtgärder var nödvändiga om
den skulle kunna räddas till eftervärlden.
På initiativ av ordförande Åke Anders-

Som du ser så är föreningen mycket aktiv
och det finns många fler programpunkter att
ta del av. Du finner dem på deras hemsida –
skogsveteranerna.com
Varför inte gå med som medlem och
komma med i gänget. Medlemsavgiften är
endast 100 kronor.
Det känns som man får mycket valuta för
pengarna!

My Engström och Leif Hjertqvist hälsar
välkommen till Kolmaden. Foto: Stig Andersson

att missa. Här följer några korta rader om
historien beträffande torpet Kolmaden, som
är hämtat från broschyren om Torpet. Jag rekommenderar att du köper dig ett exemplar,
som inte kostar många kronor. Du kan köpa
den på Kolmaden, kanske i i samband med
poängpromenaderna (se nedan).

CYKEL
REPARATIONER

Stef fens Cykelservice
Vardagar 12-18

Öppnar åter
månd 12 jan
kl. 12.00
Norra Gubberogatan 12

Tel: 25 23 39

Sven, Gerd och Marie Jerkstrand med personal
tackar för det gångna året och önskar en

God Jul & Gott Nytt År!

OLSKROKENS
BIL
AB ABREDBERGSGÅRDEN
OLSKROKENS BIL
AB
OLSKROKENS
BIL
Ånäsvägen44
84 76
76 00
00 KONDITORI
Ånäsvägen44 • Tel 84
Danska Vägen 110 • Tel 031–84 74 76
Ånäsvägen44 • Tel 84 76 00
Örgryte&HärlandaPosten

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

Ett prisvärt julklappstips!

Helgstängt
fr.o.m. månd 22 dec

HELGÖPPET: Jul- och Nyårsafton 9–13
Juldagen, Annandag Jul och Nyårsdagen stängt

14

Skogsveteranerna ordnar också ett antal
trivsamma poängpromenader, där hela familjen kan vara med, på barnvagnsvänliga och
snitslade stråk.
På våren är det fem och på hösten två
gånger – här har du vårens program:
4 14 januari: OK Landehof & IFK Göteborg
4 28 januari: Sjövalla FK & IK Uven
4 11 februari: Sävedalens AIK & Lerums
SOK
4 25 februari: IK Stern & FK Herkules
4 11 mars: Göteborgs SK, Frölunda OL &
OK Alehof
Starttiderna är klockan 10.00–13.00

n Har du någon som är friluftsintresserad,
uppskattar orienteringssporten och kanske
också är statistikintresserad?
Då kan jag rekommendera boken Göteborgs orienteringshistoria.
I boken redogörs för orienteringens utveckling i distriktet under perioden från 1984 och
framåt.
Det finns också fylliga beskrivningar av de
stora arrangemang som genomförts i distriktet, såsom två Femdagars, SM-tävlingar och
världscupetapper.
Plus mycket annat.
Allt detta för 100 kronor. Du kan köpa boken i Orienteringens Hus i Skatås och på Kolmaden vid Skogsveteranernas träffar.
Den kan även köpas via Göteborgs orienteringsklubbar.
Allt överskott av försäljningen tillfaller en
fond som stödjer ungdomsverksamheten inom
Göteborgs Orienteringsförbund.
Stig Andersson
NR 12 • december 2017

Svensk Fastighetsförmedling
och SEB i samarbete
Funderar du på att köpa ny bostad, renovera eller bygga om?
Fråga oss om allt som rör dina bostadsplaner.
Vårt samarbete är en oslagbar rikstäckande kombination som förenar
erfarenhet, kunskap och konkurrenskraftiga boräntor. Vi erbjuder dig
bland annat räntefritt handpenningslån och kostnadsfri värdering av
din bostad.
Välkommen att ringa oss du också!
Du når Svensk Fastighetsförmedling på 031-21 49 00 och SEB på
0771-365 365, där vi har personlig service, dygnet runt, alla dagar.
Vi önskar alla våra kunder en riktigt god jul och ett gott nytt år!
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Vi önskar
alla våra kunder
God Jul & Gott
Nytt År!

Vi vill tacka alla våra kunder
och vi önskar er alla
EN God Jul och ETT Gott Nytt År!

Våran favorittid på året är här
och vi hoppas att alla våra
kunder åter ﬁrar det med att
beställa våra underbart goda
hembakade kakor, bakelser och
smörgåstårtor. Låt oss vara en del
av ert ﬁrande i år också!

SALONG KLIPP-1
Olskrokstorget 8
031-19 59 50

10:-

rabatt
på varje beställning
över 100:TASTY BAKE
Olskrokstorget 8
031–19 43 80

HÄRLIG FLANELLPYJAMAS

JULTÄVLINGEN!

En varm och go mössa
i Borstad Alpacka från
Sandnes Garn, Garnet
ﬁnns i 21 olika färger
Sticka till dig själv
eller till en vän.

EVANETTE
Redbergsvägen 9
031-21 05 03

GLASÖGONTVÄTT

NU 100:-

Haupt Lakrits

(Ord.pris179:-)
– perfekt julklapp!

200:-

ENDAST
för garn och mönster

FR.

Gäller 11–23 dec. 2017

världens bästa julklapp!
TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

3799KR

1999KR

ORD. PRIS 5988 KR

ORD. PRIS 2988 KR

12 MÅNADER

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

Gäller ej Nordic Wellness Kinna, Exclusive & Hönö

99:-

SWEETS’n CIGARS
Redbergsvägen 6
031–25 35 37

OPTIKKÄLLAREN
Redbergsvägen 17
031-19 84 70

KNIT&PURL
Bondegatan 7
031-19 90 80

12 MÅNADER

499:-

Köp presentkort så
har du chansen att
vinna ditt köpbelopp!

NYHET I BUTIKEN!
KSM-66 motverkar stress.
Extrakt av ekologiskt
odlad ashwaganda.

219:-

LIFE HÄLSOBUTIK
Redbergsvägen 8
031-337 67 52

10%

på alla kök
fram t

HJÄLPR
Olskroks
031-26

ÄKTA GÖTEBORGSK BLANDNING
Varmfodrad
Rieker Boots, dam

700:-

JOHANSSONS SKOR
Redbergsvägen 8
031-25 37 77

✁
Klipp ur och ta med
annonsen så får du

20%

rabatt

på en valfri vara
Gäller på ord.priser

Eller visa i kassan att du
gillar oss på Facebook/Intagram
(Lekextra Olskroken)
för att ta del av rabatten
LEKEXTRA
Redbergsvägen 12
031-21 25 22

BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING
Akademibokhandeln
Apoteket
Beauty by Reale
Cumpane
Electromobil
Evanette
Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk
Folktandvården
Freja Blommor
Hjälpredan Rehabbutik

Kia’s servering önskar alla
God Jul & Gott Nytt År!

ICA Supermarket
Johanssons Skor

Lunchbuffe 79:- PENSIONÄRER 65:Fredagar i december har vi julbordsbuffé!

Kailis Sushi
Kias Servering
Knit & Purl

KIAS SERVERING
Bondegatan 5
031 84 40 04

Lekextra
Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost
Myrorna
Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil

Julerbjudande
hos Kailis sushi:

Närhälsan
Olskrokens Frukthall

20:-

rabatt
på alla rätter!

(Gäller hela december, ej lunch)

Välkomna!
KAILIS SUSHI
Olskrokstorget 6
031-713 55 57

%

rabatt
ksartiklar
till jul!

REDAN
storget 14
6 68 10

Olskrokens Skrädderi
Olskrokens Spel och Tobak

Herrmorgonrockar
i velourfrotté

499:-

NORDISKA HEMTEXTIL
Redbergsvägen 15
031-707 55 30

ALLT GOTT TILL JULBORDET HITTAR DU
HOS OSS - I BODARNA PÅ TORGET!
KNIPPLA FISK
031-21 15 12
ASPERÖPOJKARNA
031-84 10 20
SLAKTHUSETS KÖTTBOD
0735-028 351

Optikkällaren
Salong Klipp-1
Slakthusets Köttbod
Sweets’n Cigars
Sven-Eriks Blommor
Tasty Bake
Wranges

LETA EFTER
SYMBOLEN!

3 vita eller röda
snittamaryllis

150:-

Ord.pris 75:-/st
FREJA BLOMMOR
Redbergsvägen 7
031–25 86 80

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

Melina och Mathias har tagit över Lekextra
För Melina Lindgren, 28, och Mathias
Östlund, 27, är företagarverksamhet
ingen lek.
Det är...LEXEXTRA!
– Vi satsar friskt och högt, lovar samboparet.
Övertagandet av leksaksbutiken på Olskrokstorget, mellan ICA och Akademibokhandeln,
har skett i tysthet. Och för Melina egentligen
inga konstigheter:
– Mer än att det från och med september är
Mathias och jag som driver och äger affären,
förklarar hon.
Tidigare var Melina ”bara” anställd som butikschef; från 2014 då Fröknarna Bus (Sofia &
Lotta) startade projektet och blev hennes arbetsgivare och förlängda arm.
Lekextra ingår i en kedja med cirka 40 affärer runt om i landet, de närmaste från Göteborg i Lerum och Kungälv. Melina skräder
inte orden när hon berömmer sina företrädare:
– Det är Sofia & Lotta, två före detta lärare,
som lärt mig allt. Och att bli en ”Fröken Bus”
allt ifrån jag började i deras butik i Kungälv
2010. Fast nu står hon plötsligt på egna ben.
Tillsammans med sambon Mathias, förstås.
Duon har varit ett par sedan de träffades som
15-16-åringar för snart tolv år sedan.
– Vi satsar på en femårsplan, förklarar Mathias, som bara sporadiskt kommer att vistas
i butiken. Han tänker ha kvar sitt ordinarie
arbete i Marstrands kiosk.
Melina och någon timanställd får dra det
tunga lasset längs Redbergsvägen.
– Vi vet vad vi vill utveckla och utöka i sortimentet, säger Melina.
l Typ vad då?

BRÅDA
TIDER.
Paret
Mathias
Östlund
och
Melina
Lindgren
med vad
de tror
blir årets
populäraste
julklapp
– Mr
Dusty.
 Foto: ÖHP

Vi på

Ol
krokes-n
– Babykonceptet. Folk ska helst inte behöva
åka in till centrum eller ut till stora köpcenter
för att köpa barnvagn och kunna välja mellan
flera sorters nappflaskor.
l Ska sånt verkligen finnas i en leksaksaffär?

– Ja. Vi tänker plocka om lite i hyllorna.
Det är åtminstone ambitionen.
Säger både utan att tveka.
Närliggande babyaffären är ju, tyvärr, borta
och ska snart ersättas med kontorslokaler för
Poseidon. Men närmast grannen Akademibokhandeln ligger stabilt kvar.
Melina utvecklar resonemanget:
– Vi hoppas kunna komplettera varandra i
stället för att konkurrera. Det finns ingen an-

ledning för oss att ta in en massa barnböcker
i sortimentet.
Melina och Mathias funderade länge innan
de slog till, bestämde sig fullt ut, och lyckades
hitta en vettig finansiering.
Processen pågick i stort sett under ett helt år
och halvvägs lades projektet till och mer ner.
– Vi är relativt unga till åldern. Och i sammanhanget avsevärt ännu mer ”gröna som
ägare. Det fanns många faktorer att ta hänsyn
till. Inte minst de ekonomiska.
Egna företagandet finns emellertid i blodet.
Och i släkten. Hos båda. Melinas mamma driver laboratoriet på Solvallas travbana. Hennes
pappa har jobbat med logistik.
Mathias föräldrar driver en revisionsbyrå.

– Så förhoppningsvis får vi hjälp med bokföringen...
December blir en tuff månad med allt med
vad julhandeln innebär. Lekextrahar extra öppet varje söndag, till och med på julafton då
det förmodligen finns några mor- och farföräldrar ute i sista sekunden för att handla paket
åt barnbarnen.
– Vi går all in på detta, förklarar båda men
gemensam mun.
l Hur har ni tagits emot av övriga företagare i området?

– Enbart positivt. I Olskroken finns dessutom en drivande företagarförening som stöttar
på ett bra sätt.
Vilken blir då årets populäraste julklapp?
Gissningsvis Mr Dusty – en sopbil som även
kan liknas vid en dammsugare för barn.
– Den plockar upp exempelvis utspridda
legobitar, talar 40 inspelande meningar, och
meddelar med ett ”pruttljud” när den är fullastad och behöver tömmas, berättar Melina
som kan sin bransch.
l Något annat Lekextra kan erbjuda?

– Vi slår in alla julklappar i presentpaket.
Stora som små.
Hinner då entreprenörerna Lindgren/Östlund utveckla andra intressen än leksaker?
Jodå – Mathias spelar i ett band och Melina
försöker att odla sitt hästintresse.
l Har ”Paret Bus” rent av planer på att
skaffa egna barn?

– Tanken finns. Men inte på ett bra tag, förklarar butikschef Melina.
De närmaste fem åren är det ett vågat affärsprojekt som gäller.
På temat: Friskt vågat, hälften vunnet.
KJELL-OVE ANDERSSON

INGEN VANLIG BUTIK – INGA VANLIGA SKODON

STADIGA STEG

X ALP MTN GTX® FORCES

2 495 KR

QUEST 4D GTX® FORCES

2 195 KR

SPEED ASSAULT FORCES

1 645 KR

Fyra trygga val för fyra årstider.
Lätta material som andas bra.
Stabila i sida och följsamma framåt.
Bra grepp på alla underlag.
Salomon Forces är en produktlinje,
framtagen och anpassad efter hårda
krav ställda av professionella användare.
Populära över hela världen, i alla klimat.
XA PRO 3D MID GTX® FORCES 2
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JUL på Nordiska Hem
Med mängder av Julrabatter

Röd öljett- Julen är framdukad med allt för att skapa äkta julstämning
Julgardiner Juldukar Löpare Tomtar Tyger och pynt
gardinlängd
140x250cm

Eleganta
Satinbäddset Herrmorgonrockar
Velourfrotte
(599.-)

75.-

350.-

499.-

Dammorgonrockar
Velourfrotte

399.-

PercaleSatin
Lakan &
bäddset

abatt

20% Julr

Exklusiv frotte i
Bambucotton

abatt

20% Julr

Duntäcken 90/10

Beställ ditt
vörtbröd till julen!

1099.-

fr

Dunkuddar

499.-

Extra öppEt Lördag 23 dEcEmbEr kl 9-16
Vard. 10-18
Lörd. 10-14
Sönd. fram till
Jul 12-16

Välkommen in!

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)

Erbj. gäller
t.o.m 23/12

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

Redbergsv.15 KarlJohansg.88

Vi Den
finns15även
på Mariagatan 17 ochDen
på www.cumpane.coop
april bytte den offentliga primärvården
15 aprilibytte den offentliga pri
Västra Götalandsregionen namn tillVästra
Närhälsan.
Götalandsregionen namn till
Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
Västra Götalandsregionen namn till Närhälsan.

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

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

–17.00

rg

NärhälsaN Olskroken
VID aKUTa BEsVär
VID AKUTA
Närhälsan
Björkekärr
Närhälsan
Torpavallen
Närhälsan Ekmanska
Närhälsan Olskroken
Torpavallsgatan
9
Lillkullegatan
21
Redbergsvägen
6
KVällar
OChBESVÄR
hElGEr KVÄLLAR
Stabbegatan
2B
OCH
HELGER
NäRhäLSaN
Gamlestadstorget
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Stabbegatan
2B
Torpavallsgatan
9
Lillkullegatan
21
Redbergsvägen
6
VID AKUTA
BESVÄR KVÄLLAR
Närhälsan Björkekärr
Torpavallen
Närhälsan Torpavallen
Ekmanska
Närhälsan Ekmanska
Olskroken
Närhälsan
Olskroken
Rådgivning
och 08.00–17.00
tidsbokning:
Rådgivning
och tidsbokning:
Rådgivning
och tidsbokning:
Rådgivning
och tidsbokning:
jourcentral
Öppet:
mån–fre
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet: mån–fre
08.00–17.00
Öppet: mån–fre
08.00–17.00
Närhälsan
Gamlestadstorget
OCH
HELGER
Stabbegatan
2B 9
Torpavallsgatan
Torpavallsgatan
Lillkullegatan
219 031-747
Lillkullegatan
Redbergsvägen
216 0404
Redbergsvägen
6 4. B15
031-345
06 51
031-747 81
031-345
0000
Gamlestadsvägen
031-345
06
51
031-747
8100
00
031-74792926060
031-345
jourcentral
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
Öppet:
mån–fre
08.00–17.00
BVC
på
Munkebäckstorg
Öppet:
mån–fre
17.00–22.00
BVC
på
Munkebäckstorg
BVC
på
Munkebäckstorg
BVC
på
Ekmanska
BVC på Munkebäckstorg
BVC Munkebäckstorg
BVC på Ekmanska
BVC på Munkebäckstorg
Närhälsan
Gamlestadstorget
Gamlestadsvägen
4. B15
Öppet
lör-,
sönoch
helgdag
031-345
031-747 06
81 51
00
031-747 81
92 00
60
031-747
031-345 92
04 60
00
031-345
04mån–fre
00 17.00–22.00
Öppet:
jourcentral
10.00–16.00
Ring för tidsbokning
Drop-in för
för
Drop-in
för
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/
Helger
10.00–22.00
BVC på Munkebäckstorg narhalsan.se/
BVC på Munkebäckstorg
Ekmanska Drop-in
BVC på Ekmanska
Munkebäckstorg
BVC
på
Munkebäckstorg
Gamlestadsvägen
4. B15
av influensavaccination
influensavaccination
influensavaccination
influensavaccination
bjorkekarrvardcentral
torpavallenvardcentral
ekmanskavardcentral
olskrokenvardcentral
Mån, Ons, Tor 13.00-16.00
Mån-Tor 13.30-15.30
Mån-Fre 09.00-11.30
Öppet:
mån–fre 17.00–22.00
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/DROP-IN FÖR
narhalsan.se/
DROP-IN
FÖR
DROP-IN FÖR
DROP-IN FÖR
Helger
10.00–22.00
gamlestadstorgetjourcentral
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/
narhalsan.se/
TBE-VACCINATION
:
bjorkekarrvardcentral
torpavallenvardcentral

bjorkekarrvardcentral
Vardagar
9-16

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

Vardagar 9-16
narhalsan.se

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

torpavallenvardcentral
Vardagar
9-16

ekmanskavardcentral
Vardagar 9-16

olskrokenvardcentral
Vardagar 9-16

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION:

Vardagar 9-16

Vardagar 9-16

Örgryte&HärlandaPosten

olskrokenvardcentral

gamlestadstorgetjourcentral

narhalsan.se/
DROP-IN FÖR
gamlestadstorgetjourcentral

VID A
OCH

Närh
jourc
Gam
Öppe
Helg

narha
gaml

TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16
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Stadsbiblioteket är Årets Avenyföretag 2017
Årets Avenyföretag 2017 har nu utsetts
och utmärkelsen går i år till Stadsbiblioteket Göteborg.
– Service i världsklass, säger Avenyföreningens vd Jessika Wassberg.

– Omtumlande! En stor ära att just vi får priset bland alla fantastiska verksamheter på Sveriges mest kända gata, säger Jill Danielsson på
Stadsbiblioteket.
Det är sjätte året i rad som Avenyföreningen delar ut priset Årets Avenyföretag. Utmärkelsen ska lyfta fram goda exempel bland
verksamheterna på Avenyn och kringliggande
gator och även inspirera andra företag att utvecklas och satsa.
– Stadsbiblioteket med service i världsklass
och ett program fyllt till bredden med arrangemang för stora som små är verkligen en mötesplats som lockar många besökare till Avenyn
och Götaplatsen. Det är oerhört glädjande att
se alla små och stora verksamheter som bidrar
till att Avenyområdet blir mer levande och
attraktivt, säger Jessika Wassberg, vd och centrumledare för Avenyföreningen.
Anette Hagberg, Jill Danielsson, Elisabeth Alvbåge, Anette Eliasson på Stadsbiblioteket Göteborg.

I samband med utdelningen av Årets Avenyföretag delades även specialpriset Årets
inspiration ut till restaurangen Juan Font på
Teatergatan.
– Fantastiskt roligt att vi uppmärksammas.
Vi gör det med hjärtat. Med unik närvaro, engagemang, kärlek och ödmjukhet tar vi hand
om våra gäster, säger Miguel Moreno på Juan
Font.

Juryns motivering:
Denna klassiska institution har genom sin re-

novering skapat en fantastisk mötesplats för
alla i Göteborg och förgyller Götaplatsen med
sin nya spännande arkitektur.
Helheten skapas av flera delar såsom den
stora barnsektionen för lugnare lekar, pysselrum mm, det populära rawfood-caféet, många
bra fåtöljer och sittplatser.
Biblioteket erbjuder en uppsjö av arrangemang för olika målgrupper och drar mängder
av besökare till sin egen verksamhet samt till
Avenyn. Personalen är kunnig, serviceminded

och kommunikationsmässigt ligger verksamheten verkligen i framkant.
Sveriges i särklass bästa bibliotek och på vår
paradgata!
Kriterierna som de nominerade företagen
bedömts efter är:
4 Nytänkande och innovationer; företagets
arbete med sin egen utveckling.
4 Marknadsföring – hur företaget marknadsför sig; samarbeten, annonsering, sociala medier, sponsring med mera.

Foto: avenyn.se

4 Exponering och skyltning. Hur visar företaget upp sina produkter och vilka tankar ligger
bakom verksamhetens inredning och miljö?
4 Kundbemötande och service; vilken service
företaget ger till sina kunder och även personalens kunnighet om företagets produkter.
4 Resultat, tillväxtpotential och omsättning
för företaget.
Juryn består av Avenyföreningens styrelse
(med de nominerade företagen exkluderade).
ÖHP

Handelsbanken Örgryte
2009

God Jul & Gott Nytt År!
Varmt välkomna till oss på Handelsbanken Örgryte för att prata om dina eller ditt företags bankaffärer
önskar Linda, Magnus, David, Anders, Niklas, Eva, Henrik, Anette och Marianne.
Istället för att skicka julkort ger vi ett bidrag till Stadsmissionen.
Prästgårdsängen 1
031 – 703 59 60
www.handelsbanken.se/orgryte
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JULKLAPPSTIPS!

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

Fina kvaliteter • Bra priser • Alla storlekar

HALVA PRISET

10-KORT

495

D

KUN
ORD. PRIS 990 KR | MAX 3 PER

HALVÅRSKORT

40% RABATT

Lillhagsv. 50, buss 52 & 53. Tel. 51 87 40
Vard. 10–18. Lörd. 10–14. Sön. 11–15

1 990

36% RABATT

S–XXXXXXXXL

HELÅRSKORT

ORD. PRIS 3 343 KR

amrif ralkäM

El- och VVS-jobb.
Och mycket annat.

.artsÖ grobetöG neloopnareteV åp iger yN
!ses iV .tehggyrt & tehnerafre ,snetepmoK

gateröf åp hco teveteraner!
mmeh i gid repläjh iV
Vi söker fler.tejobbsugna
ttävt ,krevtnah eralkne ,etebrasdrågdärt ,gnindäts nallem jläV
togån relle gningasdel ,gninssapnrab ,gningaltam ,kyrts &
– Ring oss så ser vi tillagnatt
jobbet blir gjort medan du vilar dig i
ål relle retfigvatrats agni rah iV .dem pläjh ah lliv ud tanna
bästa jul-form. Vi kan till exempel
.gnåg ehjälpa
jrav sruserdig
ammmed:
as råf ud hco reditsgnindnib

F
F
F
F
F

ratebra mos reränoisnepsredlå hco -slatva rä eratebradem aråV
El- och VVS-jobb
.nak hco lliv ed tta röf natu ,etsåm ed tta röf etni ,ejdälg rots dem
Veckostäd och fönsterputs
,dilsgrebdeR ,nednuL ,nekorkslO ,adnalräH ,etyrgrÖ a lb ravres iV
Snickeri, måleri och
tapetsering
.rräkekröjB hco råkS ,öB ,protllåK ,kcäbeknuM ,grebsremmörtS
Förbereda trädgården för vintervila
eS ?gateröf rannameb nevä iv tta ud etssiV
Lösa bemanningsproblem på jobbet
almag hco ayN .nadismeh åp ofnisgateröf råv
!anmokläv tmrav sasläh rednuk

3 290
ORD. PRIS 5 137 KR

ANVÄND FRISKVÅRDSPENGEN
INNAN ÅRSSKIFTET!
Kontakta oss för mer information.

KÖP DITT
E
KORT ONLIN
www.stc.se

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

Boka på 031-21 77 30 www.veteranpoolen.se
grobetöG artsÖ ,nédyR glE ronillE giravsnasrotnoK
eller maila goteborg.ostra@veteranpolen.se

STC ÅBY, Idrottsvägen 9
STC BACKAPLAN, Backavägen 3
STC LÅNGEDRAG, Redegatan 1

es.neloopnaretev.www 03 77 12-130 gniR
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Audi A6 2.0 TDI Avant Sports Edition (190 hk)
Audi A6 2.0 TDI Avant Ultra Sports Aut (190 hk) Audi A6 3.0 TDI Avant quattro SportsEdt (218 hk) Audi Q5 2.0 TDI CD quattro Sports edt Aut (190 hk)
Oolonggrå Met., 2016, 3 529 mil......229.900 kr Oolonggrå Met., 2016, 3 529 mil......298.900 kr Ibisvit, 2015, 3 886 mil.........................324.900 kr Monsungrå Met., 2016, 3 235 mil.......324.900 kr

Audi SQ5 3.0 V6 TDI quattro Navi Drag (313 hk)
Florettsilver Met., 2015, 6 250 mil....459.900 kr

Nu 314.900 kr

Nu 439.000 kr

Vid finansiering via Santander
ingår nya V-hjul på alufälg.

BMW 316 d Touring Comfort E91 (116 hk)
Titansilver Met., 2012, 6 950 mil.......124.500 kr

Nu 288.900 kr

BMW 320 d GT xDrive Luxury Line, F34 (184 hk) BMW 320 d xDrive Touring Sport Line Aut (184 hk)
Midnight Blue Met., 2015, 4 575 mil...246.900 kr Alpine White III., 2015, 4 902 mil.......256.900 kr

Nu 119.900 kr

Nu 234.900 kr

Vinterhjul på BMW originalfälg ingår.

Vinterhjul ingår.

Volkswagen Golf VII 1.2 TSI Masters (110 hk)
Pure White, 2017, 1 668 mil................144.900 kr

Nu 314.900 kr

Hyundai i40 1.7 CRDi Kombi Business (136 hk)
BMW 520 d Aut Sport-pkt Drag (190 hk)
Medelhavsblå Met., 2016, 2 377 mil..287.800 kr Vit, 2013, 5 795 mil...............................124.900 kr

Nu 119.800 kr

Nu 239.900 kr

Vid finansiering via Santander ingår nya V-hjul på alufälg.

Volvo V70 II D3 Momentum (136 hk)
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4-M (177 hk) Volvo S90 T5 Momentum Automat (254 hk)
Volvo XC70 II D4 AWD Momentum Aut (181 hk)
Tornado Röd, 2014, 9 896 mil.............148.900 kr Savile Gray Met., 2017, 642 mil..........415.900 kr Passion Red, 2014, 7 095 mil...............169.900 kr Black II, 2015, 7 893 mil.......................254.900 kr

Nu 399.000 kr

Vinterhjul på aluminiumfälg ingår vid
finansierings via Santander.

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

Nu 162.900 kr

Nu 239.900 kr

Vid finansiering via Santander ingår nya V-hjul på alufälg.

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

www.eklundsbil.se

VINTERKAMPANJ PÅ MAZDA!

Vi har sänkt priset på MAZDA6 med 40.000 kr och MAZDA CX-5 med 52.000 kr

Mazda6 Wagon

Mazda CX-5

2.2 DE 175 hk, 6 aut., AWD, Optimum
Nu sänkt med 40.000 kr

Kampanjpris 299.900 kr

2.2 DE 175 hk, 6 aut., AWD, Optimum
Nu sänkt med 52.000 kr

WEBASTO T100 med fjärrkontroll, tillkommer med 12.900 kr

Just nu har vi över 180
bilar i vår bilhall, besök
oss eller vår hemsida!
Metallic tillkommer på angiva priser.

22

201
2014

Kampanjpris 314.500 kr

Utan kostnad! WEBASTO T100 med fjärrkontroll.
Vinterhjul ingår i köpet, värde 15.000 kr

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

www.eklundsbil.se
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Shoppa online
HOLMENSHERR.SE
KILSGATAN 12 | KUNGSPORTSAVENYN 35 | GÖTEBORG

ALEXANDRA: Är det verkligen sant – det jag tänkte?

V

ä a a be ä ande nd v de V ha en endens
n e hade sva a hade d n n e be ä e se an ag gen
a ö k a a de som hände e e n e hände
ag d g så ång a du s u va öve ygad om a
o m av be ä e se och ö k a nga De fles a
någon a va g o ycka n ä a och å d ngen åg ensam
av vå a be ä e se b a d g o en ga och u ä vä
och h ä p ös någons ans Men hu sanna ä dessa
kanske de ö de ä o as n e he e v da e uppbyg
be ä e se egen gen?
gande Kanske du känne gen ö ande scena o Du
Kanske du säge a de a ä ån g och a ba a
ha us sk cka e v k g medde ande d n vän Nä
ängs ga och osäk a pe sone gö sån hä Nåvä de
sva e u eb o du a hen n e b y s g P ö s g
må så va a Men be ä ande kan a and a och mycke
bö a en massa anka be ä e se dyka upp d
van ga e vändn nga Du ä sen obbe och nnan
s nne som besk ve va ö pe sonen åga n e hö
någon ens h nne åga va ö be ä a du om d n
av s g nnan du ve o de av ä
he o o ga mo gon n e nog
L VSCOACHEN
du öve ygad om a vänskapen
med a du m ssade bussen du
A exandra T ttus
ä s u Hade du sk cka e
s eg dessu om av ö a å a en
– d n pe son ga
ka v k g medde ande d n
s essad mamma å p a s med
s a eg och bo p ank
å de s gna ö ä de och denna
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ankoms va kanske de ak um a du snoozade någ a
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egen gen sku e ha va på ag säge n e a v gå
omk ng och uge men ä de ve k gen san de v
änke och säge ?
Vå be ä ande ä kanske som vä s nä v s å n ö
ö änd nga som v ve a v bo de a u med men ha
e n e mo s ånd mo Kanske ha du bes äm d g ö
a d a ne på sock e Du ve a du må bä e av de
och dessu om sku e de n e skada figu en Men ändå
yckas de s nka ne en och annan op ane ad godsak
va e dag Hu komme de a s g? o he enke ö a
s a nnan du nmund ga sö saken så ha du hunn
med pa be ä e se som u säk a d be eende Och

e e som du n e ha ågasa hu sanna dessa n e
be ä e se ve k gen ä så ha du å d g us de du
v e undv ka
Så gö e e pe men B medve en om d na n e
be ä e se ågasä om de ve k gen ä sanna och om
de ede d g d du v Om du ä den ängs ga ypen
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Du ä d vs ö a a e Skapa de be ä e se som ge
s y ka och ö d g amå
A go gö go

EKONOMISKT

Välkommen till
Café Kaffekoppen
& Retro Corner!
Vi har fått in fina
julklappssaker till vår
secondhand Retro corner
Julfika med påtår 25 kr
Dagens lunch 45 kr
Karriär-kraft är ett socialt företag som
vägleder människor till att utvecklas
och växa utifrån sina egna behov och
förutsättningar.
Vi har öppet: Måndag–Fredag kl. 10-16
Vill du skänka? Vi tar gärna emot!

Munkebäcksgatan 2
Tel. 031-707 82 83

Världsekonomin lyfter på bred front
Industriexpansion håller uppe svensk
BNP. Boprisfall kan ge policydilemma

H

ögkonjunkturen i Sverige
breddas när export och industriinvesteringar växlar upp med stöd
av stark omvärld och svag krona. Det kompenserar i viss mån för de svaghetstecken
som börjar synas på bostadsmarknaden och
som väntas dämpa byggandet framöver.
Stark konjunktur/arbetsmarknad, låga
räntor och fortsatt brist på bostäder talar
ändå för en måttlig boprisnedgång. Huvudscenariot är att prisfallen stannar på
5-10 procent; inte tillräckligt för att
i någon större utsträckning ändra
tillväxtbilden. BNP ökar med 3,2
procent i år och ca 2,5 procent
per år 2018-2019. Inflationen
får stöd av högre priser på
tjänster, om än delvis drivet av
tillfälliga effekter, och gradvis stigande löner. Uppgången
räcker dock inte för att inflationen
uthålligt ska nå målet ens i slutet
av prognosperioden. Snabb uppgång i
BNP och sysselsättning möjliggör starka
statsfinanser trots rejält expansiv politik. De
politiska partierna siktar nu in sig på valet
2018 och kommer troligen att undvika
konfrontationer i riksdagen fram till dess.
Riksbanken har fortsatt att signalera att
hög tillväxt, allt hetare arbetsmarknad och
inflation nära målet inte motiverar någon
snar räntehöjning. Prognosen för en första
reparäntehöjning har därför senarelagts

en inflationsimpuls. Mönstret att svensk
inflation tenderar att stiga först i slutet av
konjunkturcykeln kan förstärka impulsen.
Riksbanken har vid flera tidigare tillfällen, främst under 2008, höjt räntan i en
miljö med sencyklisk inflation och vikande
konjunktur. Vi tror ändå inte man skulle
upprepa det beteendet i händelse av en boprisdriven konjunkturnedgång. Riksbanken
har den senaste tiden signalerat att man är
beredd att acceptera inflation över målet,
s k ”overshooting”,efter tidigare avvikelser
på nedsidan. Om man är beredd till detta
i ett starkt konjunkturläge vore det
paradoxalt att inte också acceptera ”overshooting” i en vikande
konjunktur.
Kronan har försvagats under
– både företagets och din privata
hösten när Riksbanken åter
grusat utsikterna för en nära
Kom in till oss på St Sigfrids Plan. Du kan också
snar normalisering av penningboka rådgivningsmöte på kontakta5019@seb.se
politiken. Ökad osäkerhet kring
eller 031-62 28 90. Välkommen!
bostadsmarknaden bidrar. Att
räntehöjningen nu ser ut att dröja
till andra halvåret 2018 kommer
att hålla kronan svag en längre period.
EUR/SEK-prognosen är 9,70 vid halvårsskiftet 2018 och även mot slutet av 2019
väntas EUR/SEK ligga kvar på nivåer över
9,00. Generell eurostyrka spelar också roll;
Riksbanken inför ett nytt dilemma. l ett
kronan har stärkts mot de flesta andra vasådant scenario är risken att tillväxt utlutor under året och i
sikterna förmörkas
EKONOMISKT
synnerhet mot dollarn.
samtidigt som ökad
med Jan Berger
USD/SEK når så lågt
misstro mot svensk
– kontorschef
ner som 7,35 i slutet
ekonomi försvagar
på SEB i Örgryte
av perioden.
kronan och därmed ger
tillseptember. Denna följs av tre ytterligare
höjningar under 2019 till0,50 procent
vid årets slut. Riksbankens obligationsköp
avslutas troligen vid årsskiftet. Brist på
obligationer på grund av Riksbankens köp
och starka statsfinanser krymper differensen mot tyska långräntor ytterligare innan
spreaden åter går isär när Riksbankens
höjningar närmar sig.
Ett mer markant boprisfall kan ställa

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi

Kvalitetsmattor sedan 1970!

JUST NU:
EXTRA
FÖRMÅNLIGA
PRISER!

Jul på AirHop
op Göteborg
Hoppa dig varm hos oss!
Boka online eller via telefon

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

AirHop

SPRING
Für

GUTSCH

EIN
Gutsc heinn

Wer t

umme r

Signa tur
Datum
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Gutschein
Mo – So
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unter
einnummer
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3 32 10 (3,9
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Cent/M
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.

Etab 1970

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

AirHop Göteborg

Trampolinparken för hela familjen!
Torpavallsgatan 4C | 416 73 Göteborg | www.airhoppark.se
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t u och fö
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– ditt första val i Olskroken
JULKLAPPSTIPS!

Perfekt so
m
gåva till
vänner
och kolleg
or

TN
E
S
E
R
P
KORGAR
Fr.

Gör din
egen korg
eller bestä
ll
färdig!

:
9
9
1
PIP-PAK
PIPOR

RER

HUMIDO
fr.

975:-

fr.

249:-

fr.

ET

699:-

+ MASSO
R
AV CIGA
RRTILLBEJ
ÖR!

TÄNDAR
E

Vi tar
även
företags- ar
g
beställnin

SAXAR

!
n
i
n
e
m
m
Välko

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

ICKE

BONDEN

SERALJ

n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Hanna Lemalm, Birkagatan
i Göteborg
4 Hans Rönnäs, Stobéegatan
i Göteborg
4 Tore Andersson, Räntmästaregatan
i Göteborg
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Lös krysset och skicka in det
senast 15 januari till
Örgryte&Härlanda Posten
c/o Sally Bazar
Ånäsvägen 20
416 67 Göteborg
– märk kuvertet ”KORSORDET”
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Här blir du brun som en pepparkaka

god jul ocH gott nytt
år önskar torpa sol!

För dig
som vill ha
kvalitet

Kaggeledstorget 3 • 0709 - 94 33 89
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samt över hela Göteborg.

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

Örgryte-Härlanda

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

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

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

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

Tisdag 19 december

Välkommen!

Kommande möten 2018
Välkommen!
6 februari, 20 mars, 24 april, 28 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober, 27 november, 11 december
På www.goteborg.se finns föredragningslista med handlingar
Välkommen!
samt
protokoll. Här kan
du föredragningslista
också lämna synpunkter.
På www.goteborg.se
finns
med handlingar

Oskar Fjällman
Härlanda
Högsbo
Lundby
Majorna

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

Oskar Fjällman

Olskroken
Sävedalen/Partille
Torslanda
Västra Frölunda

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

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

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

www.fjallmans.se

Örgryte-Härlanda

Vad är våld?
Våld är varje handling riktad mot en annan person som
– genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer
eller kränker – får denna person att göra något mot sin
vilja eller avstå från att göra något den vill.

Är du utsatt?
Kontrollerar någon
dina pengar?
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Här får du stöd och hjälp:
Kriscentrum för kvinnor
Kriscentrum för män
Socialkontoret
Du når ovanstående via Göteborgs
Stads kontaktcenter, 031-365 00 00
eller på goteborg.se
Socialjouren
031-365 87 00
(utanför kontorstid)

Blir du
slagen?
Blir du kallad
fula ord?

Kvinnofridslinjen*
(dygnet runt)

020-50 50 50

* Har tolkar på många olika språk, syns inte på
telefonräkningen och du får vara anonym

Örgryte&HärlandaPosten
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KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Björkekärr församling
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Tisdag 12 december
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar Olinder
Fredag 15 december
19.00 JULENS SÅNGER En kväll med våra käraste julpsalmer och annan stämningsfull julmusik. Gospelkören
Inspirit, Barnkören Draget, Solister, dansare, Julbandet, du själv
Söndag 17 december
10.00 Högmässa & Söndagsklubben, Ragnar Olinder
17.00 Gudstjänst 17 Jämnt Ragnar Olinder
Tisdag 19 december
19.00 Veckomässa med förbön Björn Nilsson
Söndag 24 december
fonus.se

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

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

Norra Gubberogatan 7, Göteborg | 031 85 98 30

Välkommen till

Nordengården
Stockholmsgatan 16

www.nordengarden.se

Barn- och
ungdomsaktiviteter

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

11.00 Samling vid krubban, Ragnar
Olinder
23.00 Julnattsmässa, Björn Nilsson
Måndag 25 december
07.00 Julotta Ragnar Olinder
Tisdag 26 december
10.00 Högmässa, Björn Nilsson
Söndag 31 december
17.00 Nyårsbön, Björn Nilsson
Måndag 1 januari 2018
18.00 (OBS tiden!) Högmässa, Ragnar Olinder
Lördag 6 januari
10.00 Högmässa, Björn Nilsson
Söndag 7 januari
16.00 (OBS tiden!) Mässa med mottagande av Örgryte pastorats
kyrkoherde Martin Lindh. Sammanlyst till Örgryte nya kyrka.
Medverkar gör bl.a. biskop Per
Eckerdal och en stor pastoratskör
Tisdag 9 januari
19.00 Veckomässa Taizé med förbön,
Björn Nilsson
Söndag 14 januari
10.00 Upptaktshögmässa & Söndagsklubben, Björn Nilsson,
Ragnar Olinder, lovsångsteam
Tisdag 16 januari
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar Olinder
Söndag 21 januari
10.00 Högmässa & Söndagsklubben,
Björn Nilsson
Tisdag 23 januari
19.00 Veckomässa med förbön, Björn
Nilsson

Sankt Pauli kyrka
Tisdag 12 december
11.00 Andakt vid Gemenskapsträffen
Sköldengen
Onsdag 13 december
13.00 Bibelsamtal inför söndagen
Sköldengen
18.30 Luciahögtid i kyrkan med
Ungdomskören och Vokalensemblen.
Lördag 16 december
10–13 Stilla dag i Pauli. Enkel retreat
med mässa, vila och fördjupning. Björn Larsson
Söndag 17 december
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen
18.00 Vi sjunger in julen med församlingens körer och Göteborgs
blåsarsinfonietta.
Onsdag 20 december
13.00 Bibelsamtal inför söndagen,
Daniel Bennsten
18.30 Veckomässa Larsson
(För julhelgens gudstjänster
se separat annons)
Onsdag 27 december
13.00 Bibelsamtal inför söndagen
Bennsten
18.30 Veckomässa Larsson
Söndag 31 december

11.00 Högmässa,Daniel Bennsten
17.15 Nyårsbön Larsson
Måndag 1 januari
11.00 Högmässa, Björn Larsson
Onsdag 3 januari
18.30 Veckomässa, Björn Larsson
Lördag 6 januari
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten
Söndag 7 januari
16.00 OBS! Sammanlyst högmässa i
Örgyrte nya, biskop Per Eckerdal, Martin Lindh.
Onsdag 10 januari
13.00 Bibelsamtal inför söndagen
18.30 Veckomässa Larsson
Söndag 14 januari
11.00 Högmässa, Johannes Sköldengen

Härlanda kyrka
Onsdag 13 december
18.30 Veckomässa. Efteråt minnesstund i församlingshemmet för
kyrkorådets ordförande Morgan
Fröling.
Torsdag 14 december
09.00 Mässa
Lördag 16 december
19.00 Julkonsert, Göteborgs Kammarkör och Härlanda diskant- och
flickkör
Söndag 17 december
11.00 Söndagsmässa, Carlheim,
Lindh. Lindström
18.00 Vi sjunger in julen, Härlanda
Oratoriekör, Lindström, Carlheim
Söndag 24 december
11.00 Samling vid krubban, Rubenson, Lindström
17.00 Julbön, I:son Lind, Ekestubbe
23.30 Julnattsmässa, Gripenby, Lindström
Måndag 25 december
07.00 Julotta, Rubenson, Ekestubbe
Tisdag 26 december
11.00 Gudstjänst med grötlunch,
Carlheim, Lindström
Söndag 31 december
16.00 Nyårsbön, Carlheim, Molin
Måndag 1 januari
11.00 Nyårsdagsmässa, Gripenby,
Molin
Lördag 6 januari
11.00 Trettondagsmässa med
stjärnfest, Rubenson, Carlheim,
Lindström
Torsdag 11 januari
09.00 Morgonmässa
Söndag 14 januari
11.00 Söndagsmässa, Carlheim,
Molin

Örgryte gamla kyrka
Söndag 17 december
11.00 Högmässa, Lönnblad, Myrberg
Lördag 23 december
18.00 Sjung in jul, Matilda Leijon,
Anton Lövgren, Anna Märta
Leijon, Petra Hellqvist, du själv

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

Vi har lokaler i olika storlekar
som passar från styrelsemöten
upp till stora samlingar.
Konferensutrustning och bredband.
Boka via hemsida el. ring 031-19 66 31
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Vår älskade

Stina Almqvist
* 1 mars 1926
✝ 10 november 2017
har lämnat oss
i sorg och saknad.
Ralf
Barnbarn med familjer
Birgitta
Släkt och vänner
Vi möts igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum måndagen
11 december kl. 11.00
i Härlanda kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
www.fjallmans.se

Örgryte&HärlandaPosten

Örgryte nya kyrka
Onsdag 13 december
19.30 Luciahögtid, Örgryte ungdomskörer, Hvitfeldtska gymnasiets
kammarkör, Lundgren, Bagge,
entré 50:-.
Torsdag 14december
18.00 Reflex-mässa, Ånestrand,
Hildén
Lördag 16 december
19.00 Releasekonsert av cd:n ”Dreams of the Past”, Erland Hildén,
storfilmsduk
Söndag 24 december
08.00 Hell dig Julafton, Örgryte
kyrkokör, Björn Larsson solo,
Johansson, Hildén
17.00 Julbön, Andersson, Ida Macgregor solo, Hildén
23.30 Musik i julnatten, Björn Larsson
solo, barocktrio, Ånestrand,
Hildén
Lördag 6 januari
15.00 Musikfyrverkeri, Charpentiers
Te Deum, Bachs Magnificat,
Örgryte kyrkokör, solister, orkester från GöteborgsOperan,
Stenros, Hildén
Söndag 7 januari
16.00 Högmässa med kyrkoherdemottagning av Martin Lindh,
sammanlyst i hela pastoratet,
efterföljande mingel i församlingshemmet

Skårs kyrka
Söndag 17 december
11.00 Gudstjänst, Andersson, Hildén,
Cantando
Söndag 24 december
11.00 Samling vid krubban, Lönnblad,
Lundahl
Måndag 25 december
11.00 Högmässa, Jutvik, Lundgren,
Skårs kyrkokör, Kristina Ålåker
flöjt
Måndag 1 januari
17.00 Nyårsgudstjänst, Jutvik, Lundgren
Örgryte församlingshem
Onsdag 13 december
13.00 Gemenskapssamling med
traditionsenligt luciafirande,
luciatåg från Böskolan
Söndag 24 december
15–17 Julgröt, julkaffe och samvaro

När hemtjänsten inte
räcker till!

Folkdans/folkmusik

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

Måndag 25 december
07.00 Julotta, I:son Lundin, Örgryte
kyrkokör, Hildén
Tisdag 26 december
11.00 Gudstjänst, Leijon, Lindblom
Söndag 31 december
17.30 Nyårsbön, Andersson, Lundgren, Mia Wallander sång,
Kristina Ålåker flöjt
Lördag 6 januari
11.00 Högmässa, Ånestrand, Lindblom

Halva
priset
efter
RUT
avdra
g

I många fall handlar vårt arbete
inom seniorservice & hemhjälp om
att vi kompletterar den ordinarie
hemtjänsten och avlastar anhöriga.
Vi kan skräddarsy tjänsten så att
den passar era önskemål t.ex.
Städning, tvätt mm.
Sällskap & promenader.
Laga mat & hämta mediciner.
Med mera

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
NR 12 • december 2017

Din församling
välkomnar till musik, gudstjänst och önskar

En välsignad Jul
15/12 Björkekärrs kyrka
19.00 Julens sånger En kväll med våra käraste julpsalmer och annan stämningsfull julmusik. Medverkar
gör Gospelkören Inspirit, solister, barnkören Draget,
dansare, Julbandet, du själv.

Sjungen och spelen och jublen
och klappen i händer
(Sv ps 427:3)

13/12 Sankt Pauli kyrka
18.30 Luciahögtid i kyrkan med Ungdomskören
och Vokalensemblen. Mikael Holmlund, körledare. Fri
entré
13/12 Örgryte nya kyrka
19.30 Luciahögtid Örgryte ungdoms- och
barnkörer, Hvitfeldtska gymnasiets Kammarkör,
Claes-Göran Lundgren och Martin Bagge. Entré 50 kr
säljes vid entrén.

16/12 Härlanda kyrka
19.00 Julkonsert med Göteborgs Kammarkör
Härlanda Diskantkör, Härlanda Flickkör, musiker under
ledning av Gunnar Eriksson och Birgitta Mannerström-Molin. Biljetter 150 kr i entrén 1 timme innan
konsert.
16/12 Örgryte nya kyrka
19.00 Releasekonsert
Release på Erland Hildéns nya CD: Dreams of the past.
Vid orglarna: Erland Hildén. Storbildsskärm
17/12 Härlanda kyrka
18.00 vi sjunger in julen Härlanda Oratoriekör,
stråkkvartett, Tore Sunesson, tenor, Lindström, Carlheim

17/12 Sankt Pauli kyrka
18.00 Vi sjunger in julen med församlingens körer
och Göteborgs blåsarsinfonietta.
23/12 Örgryte gamla kyrka
18.00 Sjung in jul Matilda Leijon, sång, Anna Märta
Leijon, sång och predikant, Anton Lövgren, orgel och
piano.
26/12 Sankt Pauli kyrka
18.00 Musikgudstjänst Minns du sången?
Julspecial
6/1 Örgryte nya kyrka
15.00 Konsert: Musikfyrverkeri
Te Deum av Charpentier, Magnificat av J S Bach.
Sångsolister, Örgryte kyrkokör, körsångare från
pastoratet, Musiker från Göteborgsoperan,
Tapani Stenros, konsertmästare, Erland Hildén, dirigent.

Gläns över sjö och strand,
stjärna ur fjärran
(Sv ps 134:1)

24/12 Julafton
Björkekärrs kyrka

Välkommen till gemensam jul 11-14.40. Dagen börjar
med samling vid krubban kl 11 och avslutas med julbön
kl 14.15. Övriga programmet finns på församlingens
hemsida. Dagen är gratis. Anmälan till diakon Johanna
Enger senast den 17 december, 731 80 13.
23.00 Julnattsmässa Björn Nilsson, Linda Payerl

Härlanda kyrka

11.00 Samling vid krubban
Josefine Rubenson, Ulf Lindström, Julkör
17.00 Julbön
Krister I:son Lundin, Anita Ekestubbe, Thomas
Jönsson, solist
23.30 Julnattsmässa
Eva Gripenby, Ulf Lindström, Julkör

Sankt Pauli kyrka

Örgryte nya kyrka

26/12 Annandag Jul

08.00 Hell dig julafton
Joakim Johansson, Erland Hildén, Björn Larsson, solist
Örgryte kyrkokör
17.00 Julbön
Jonathan Andersson, Erland Hildén, Ida MacGregor,
solist
23.30 Musik i julnatten
Martin Åneskog, Erland Hildén, Björn Larsson, sång,
barocktrio.

Härlanda kyrka

25/12 Juldagen

11.00 Högmässa Johannes Sköldengen, Mikael Holmlund

Björkekärrs kyrka

07.00 Julotta Ragnar Olinder, Jan Jidsten

Härlanda kyrka

07.00 Julotta Josefine Rubenson, Anita Ekestubbe,
Thomas Jönsson, solist

Björkekärrs kyrka

10.00 Högmässa Björn Nilsson, Jan Jidsten
11.00 Annandag julgudstjänst med julgröt efter
gudstjänsten
VT Carlheim, Ulf Lindström

Sankt Pauli kyrka

Örgryte gamla kyrka

11.00 Gudstjänst Anna Märta Leijon, Sara Lindblom

6/1 Trettondedag Jul

10.00 Samling vid krubban Johannes Sköldengen,
Mikael Holmlund
11.00 Högmässa Daniel Bennsten, Mikael Holmlund
17.00 Julbön Björn Larsson, Arvid Eriksson
23.00 Midnattsmässa ”Den heliga natten”
Johannes Sköldengen, Mikael Holmlund

Sankt Pauli kyrka

Björkekärrs kyrka

Skårs kyrka

Härlanda kyrka

Skårs kyrka

Örgryte gamla kyrka

11.00 Samling vid krubban Åsa Lönnblad, Cecilia
Lundahl

11.00 Högmässa Björn Larsson, Mikael Holmlund
11.00 Högmässa Gunilla Jutvik, Claes-Göran Lundgren, Skårs kyrkokör, Kristina Ålåker, flöjt
07.00 Julotta Krister I:son Lundin, Erland Hildén,
medlemmar ur Örgryte kyrkokör

10.00 Högmässa Björn Nilsson, Daniel Reinholdsson
11.00 Trettondagsmässa med julspel
och stjärnfest
Josefine Rubenson, Ulf Lindström
Efteråt bjuds in till fest i församlingshemmet

Sankt Pauli kyrka

11.00 Högmässa Daniel Bennsten

Örgryte gamla kyrka

Örgryte församlingshem

11.00 Högmässa Martin Ånestrand, Sara Lindblom

Julaftonsgemenskap 24/12
Drop in från kl. 14.30, vi bjuder på glögg och
pepparkakor, julgröt och skinksmörgås, kaffe och
kaka. God gemenskap med musik, sång och dikt m.m.
och avslutar samlingen med att tillsammans vara med
på julbönen uppe i Örgryte nya kyrka kl. 17-18.
Hör gärna av dig om du har möjlighet att komma
med. Diakon Annika Källstrand, tel. 031-731 83 34

7/1 1 sönd e Trettonde
Örgryte nya kyrka

16.00 Mässa med mottagande av Örgryte pastorats kyrkoherde Martin Lindh. Gudstjänsten är sammanlyst i hela det nya pastoratet.
Denna dag firas inga andra gudstjänster i vår kyrkor.

Under rubriken Kyrkfönstret hittar du övriga gudstjänster och sammankomster!

Pastorsexpeditionen
031-731 80 40
Herrgårdsgatan 2
Må-Fr 09.00-12.00, 12.30-16.00

Björkekärrs församling
Härlanda församling
Sankt Pauli församling
Örgryte församling

Sörensens gata 1

www.svenskakyrkan.se/Bjorkekarr

Härlandavägen 23
Mäster Johansgatan 1

www.svenskakyrkan.se/harlanda
www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

Herrgårdsgatan 2

www.svenskakyrkan.se/orgryte

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

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

Flitiga Fruars städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Örgryte&Härlanda
Annonsera i

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

SÅ HÄR GÖR DU: Kryssa i önskad rubrik och fyll i talongen, som du skickar in med pengar till: Örgryte & Härlanda, c/o Sally Bazar.
Att. Annons, Ånäsvägen 20, 416 67 Göteborg. Du kan också lämna in den i vår låda hos Sally Bazar på Ånäsvägen 20.
OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och frankerat kuvert.
FAMILJ
o Uppvaktning
undanbedes0:–
o Grattis
(endast text)
0:–
o Grattis + foto
0:–
o Förlovning
0:–
o Vigsel
(endast text)
0:–

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

0:–

o Tack
o Månadens Ros

0:–
0:–

0:–
0:–
0:–

RUBRIKANNONSER
Privatannonser
o Köpes
o Säljes
o Bytes
o Djur
o Förlorat
o Tillvarataget

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

50:–
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50:–
50:–

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!
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Rut 50% • Garantier
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Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989
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Tel: 0736-94 84 31

AN’s PrimA
Fotvård
medicinsk
fotvård
450:Hembesök
570:-

Birkagatan 20C, lunden
Hållpl.Welandergatan
Tel. 0736 575 724 • 031-232 000

Troligtvis stöder du oss
redan i hjärtat.Tack.
Men vi behöver
pengar också. Tack igen.
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MARKNADSPLATSEN
ÖNSKAS HYRA
4 Jag flyttar till Göteborg vid årsskiftet och
söker nu boende. Fast anställning finns. Ref.
finns. Jag är 39 år.
Tel. 031-216 835, 0722-356 835
BOSTAD BYTES
4 Etagelägenhet med stor uteplats! Har en
lägenhet på ca 104 kvm i Östra Torpa med en
stor insynsskyddad uteplats med gräsmatta i
söderläge. Lägenheten är på 4,5 ROK. På entréplan finns kök, vardagsrum, matsal/sovrum,
mindre sovrum/arbetsrum, gästtoalett och en
balkong. På nedre plan finns det två sovrum,
varav ett med direkt utgång till uteplatsen,
klädkammare, samt ett fräscht badrum med
dusch. Gavellägenhet med extra fönster som
ger en ljus och trevlig lägenhet. Lugnt och fint
område med trevliga grannar. Lägenheten är
perfekt för en barnfamilj som vill ha nära till

annons@ohposten.se
natur och fritid. Bra kommunikationer och nära
till Östra sjukhuset. Hyra ca 8300/månad +
P-plats. Önskas byta till mindre modern lägenhet i Lunden, Bö, Örgryte och Härlanda, 2–3
ROK, minimum 60 kvm, balkong och P-plats.
Om ni är intresserade-mejla mig gärna lite
information om ert byte på: siv.maneskold@
Tel. 0733-800 850
gmail.com.

SÄLJES
4 Gamla LP-skivor, pop, soul. m.m. En
samling märkeskatter (små), några större ca
25 cm höga. Gammalt väggur, kapselmaskin
lite beg. (A Nordqvist), helt nya Goretexskor –
svarta strl 39 (för stora), systemkamera billigt.
Säljes p.g.a. av flytt.irisortegren@gmail.com
Tel. 076-164 55 68

KÖPES
4 Gamla bokmärken köpes, Som yngst 60-

Salong Nicole

Han

Sofiagatan 6
Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93
Här Stängt endast på röda dagar under Jul&Nyår!
finns
d.v.s. 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 & 1/1
gott
Tack för det gångna året – God Jul & Gott Nytt År!
om Pplatser!

ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA

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

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1

Vi söker fler
jobbsugna veteraner

tal, gärna äldre, även gamla bokmärkesalbum.
Tel. 0703–94 18 54
Välkommen att ringa!

KÖPES
4 Enstaka exemplar av tidningen Rekordmagasinet från 1950–1958 önskas köpa.
Betalar max 20:-/st. Svar till torbjrnkerlund@
yahoo.se eller
Tel. 0730 780 336, 0760 963 722

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

KÖPES
4 Nålmärken från sportklubbar eller rederier
samt militära märken och medaljer. Även hela
Tel 070–583 11 93
samlingar.

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

KÖPES
4 Rolex köpes. Alla modeller, även Omega,
Jaeger, Patek, IWC, diamanter, guld och
Tel. 070–650 13 15
smycken.
KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till
exempel köper jag gärna klockor, snusdosor,
porslin, mekaniska prylar, fack- och veckotidningar, konst, frimärken, brev, vykort, gamla
kataloger, gamla idrottsprylar, gamla leksaker,
gamla böcker, gamla fotografi er och gamla
skyltar m.m. Garanterat bäst betalt för era
saker! Kostnadsfria hembesök. Köper även
hela dödsbon inkl. städ. e-post: varortillsalu@
Tel 073-708 47 14
speedmail.se

Ring 031-21 77 30
Månadens ros!
till vår fantastiske tränare Daniel Westerberg
som inspirerar oss med sin härliga entusiasm!
Tack från din cirkelgrupp på Rosendalshallen.
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www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
Örgryte&HärlandaPosten
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PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

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

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

Ring för info 031-365 60 22

Isblommans Pensionärsförening
Iskällareliden 14
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
musik m.m. Program finns för avhämtning.

Tel. 031-365 60 22

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

Tel 0705-53 42 98
SPF Björkekärr
14 sept månadsmöte
Haga förr och nu Gudrun Lönnroth
16.00 Björkekärrshus
Kontaktperson Inga-Lisa Elzer, 031-21 23 41
Månadsmöten kl 16.00 i Björkekärrshus
4 Tisdagar, 8.00-12.00: seniorträning i gymmet Björkekärrs hus
4 Tisdagar, 14.30: Utomhusboule när vädret
tillåter
4 Onsdagar 14.30 Canasta
4 Onsdagar Tävlingsbridge
4 Fredagar 11.00 Pratstunden
PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 2
www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och information tisdagar jämna veckor, ojämna veckor
öppet hus och läsecirkel.
Info: Velta Jaunupe tel. 84 77 48

SPF GöteborgsVeteranerna
Örgryte Församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Möte med underhållning och information
kl 11.00 andra torsdagen i månaden.
Dessutom boule, teater,studiebesök och
resor.
Info. SuzanneHedin tel.207022
SPF Skår
Skårsgatan 93
www.spfpension.se/skar
4 Månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i
Skårs-kyrkan (buss 50 eller 62). Efter en kort

!

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

mÅNAdENS kLIPP!

föreningsinformation följer föredrag eller annan underhållning. Därefter blir det kaffe med
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!

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

Hasse Kimmevik tel. 0768–22 69 27
SPF Seniorerna Örgryte
Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 På vårt program (spfseniorerna.se/orgryte)
står trevliga sammankomster med intressanta
föredrag och underhållning samt bridge,
utflykter och studiebesök. Vi arbetar också i
flera sammanhang för bättre villkor för äldre.
Vill Du veta mer, kontakta Monica Påhlsson

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

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

Brygg mellanrost

20

00

/450 gr

mot kupong
– max 1 paket per hushåll
Namn ........................................................................................
(ÖHP december 2017)

Erbjudandet gäller endast hos Tempo Skatås t.o.m. 13 december 2017 vid ett köptillfälle

FLEr BrA
ErBjudANdEN
I BuTIkEN!

SkatåS

Olbersgatan 2 • 031 707 55 50
alla dagar 09.00-22.00

VäLkommEN!

Trivselbridge Club Singelton
4 Vi välkomnar nya och gamla bridgespelare till Lindhultsgatan 25, Dagcentralen på
torsdagar kl 18.30-22.00. Även för dig som är
mindre rutinerad.
Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Iskällarelidens träffpunkt
Iskällareliden 14 A 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Kallebäcks träffpunkt
Omvägen 13 031-365 60 24
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25

JULLUNCH!

Kafé Kåken

Välkommen till

Härlanda Park Café & Restauranger

Välkommen till Härlanda-Örgryte bibliotek!
Våra
helgtider är:
Våra helgtider
är:
24
24 -- 26/1
26/12 stängt
stängt
31/12
31/12- 1/1
- 1/1stängt
stängt I övrigt
I övrigt
gäller
gäller
6/1
ordinarie
öppettider.
stängt
6/1
stängt
ordinarie öppettider.

ill Härlanda-Örgryte bibliotek!

är:
ngt
ngt
ngt

GEVALIA

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

Kulturhuset Kåken www.goteborg.se/kaken

GOD JUL

Kålltorpsgatan 2

&
GOTT NYTT ÅR!
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I övrigt gäller
ordinarie öppettider.

031-365 50 70

110:-

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

ÖPPET ALLA DAGAR
Vardagar 10-19 Lördagar 10-16
Söndagar 11-16
Hitta till oss: Med spårvagn tar du linje 1 mot Östra sjukhuset och går av på Kaggeledstorget. Kör du bil tar du
E20 mot Stockholm/ Partille och svänger av på Torpamotet. Sedan tar du höger in på Torpavallsgatan kör c:a
500 m och sväger vänster in på kaggeledsgatan förbi biltvätten under spårvägen sedan kommer Kaggeldstorget.

GÖTEBORGS ZOOLOGISKA

Kaggeledstorget 2 | 416 74 Göteborg | Tel. 031-25 88 48 | info@gbgzoo.se | www.gbgzoo.se

REFLEXVÄSTAR
Fr.

Vi har
inackordering
av smådjur,
fåglar och
reptiler

10 lit.
EVER CLEAN

69:-

139:-

/pkt

STORT URVAL
HUNDTÄCKEN!

Rek. pris 199-219:-

MASSOR AV
R!
A
P
P
A
L
K
R
U
DJ

LEOPARDGECKO

JemenSTÖRST
I STAN
kameleont
895:-Fr. 695:-

PÅ REPTILER!

UNDULAT
Fr.

395:-

HUNDMAT

EUKANUBA

2,3 kg för

99:-

KATTSAND

MONSTER

10 kg för

99:-

HUNDMAT

EUKANUBA

HUNDKOPPEL

FLEXI

Fr.

169:-

REFLEX

FLASH LIGHT RING
Fr.

149:-

14 kg för

599:HAMSTER
Fr.

Stor djuravdelning, många från egen uppfödning.
Kaniner • Gnagare • Fåglar • Reptiler m.m.
DU HITTAR FÖLJANDE MÄRKEN I BUTIKEN:

Vi har också
hemleverans – kolla för
mer info på hemsidan!

www.gbgzoo.se

129:-

