du kan sitta på ett guldläge. Många är beredda att betala mycket för rätt bostad.
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nästan alltid
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Välkommen till vår bobutik på Redbergsplatsen!
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vi ta reda
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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.
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Jack Garmer Eliasson och Erik Larsson, årskurs sex, räknar pengarna
Foto: Jennifer Last
som hittills har kommit av sålda lotter.

Tilda Hagstedt och Minna Andreasson tycker att skolans basar är en del
Foto: Jennifer Last
av julen. Mest för de goda pepparkakorna.

Basaren kickade igång julstämningen
Rudolf Steinerskolans årliga julbasar involverar såväl elever som föräldrar och lärare.
Hela skolan går ihop och samlar in pengar
som bland annat går till resor och kulturbesök.

Det är kanske den mest vinterlika dagen den här
säsongen. Det är så pass kallt att frosten inte smälter och om man tittar riktigt, riktigt noga kan man
skymta en och annan snöflinga långsamt falla ner
mot marken. Kylan till trots, är det fullt hus på
Rudolf Steinerskolan. Julbasaren har genom åren
blivit tradition och är för många ett startskott på
julen. Här finns bland annat det så kallade Wienercaféet, där alla familjer på skolan har bakat det
som säljs under dagen. Kanelbullar, mackor, saffranskakor, chokladbollar, vaniljdrömmar, kärleksmums och tårtbitar. Ja, på Rudolf Steinerskolans
basar kan julfrossan med gott samvete börja.
– Den här basaren betyder gemenskap. Vi får
lära känna varandra och det betyder jättemycket
att vi samarbetar och möts. Det betyder också
otroligt mycket att eleverna får komma ut på resor och kulturbesök. Det är absolut en av årets
höjdpunkter, säger Magdalena Borg, en av de ansvariga i basargruppen.
Den första julbasaren hölls i slutet på 1960-talet och har varit ett återkommande evenemang sedan skolan startade. På den tiden var friskolan beroende av inkomsten som basaren genererade och
de var tvungna att arrangera den som ett sätt för
skolans ekonomi att överleva. Numera går pengarna till resor för eleverna. Det kan vara dagsresor
till skärgården, bondgårdar, museum och teatrar.
Resorna är av stor betydelse för skolans pedago-

giska del, för alla 250 elever från förskolan till och
med årskurs nio.
– Alla föräldrar och elever lägger ner otroligt
mycket jobb. Jag är jättestolt över skolan och vad
vi åstadkommer, säger Magdalena Borg.
Varje klass har ett ansvarsområde som är allt
från korvgrillning till loppmarknad. I årskurs fem
har elever och föräldrar hand om pepparkaksståndet. Här säljs pepparkakor och det lottas även ut
ett antal pepparkakshus.
– Det är familjärt och mysigt, nästan som en
fest. Det är ett sätt att öppna skolan och det är
oerhört roligt att det finns kvar som en tradition,
säger Petra Boström som har barn i både årskurs
fem och ett.
Jack Garmer Eliassson, Erik Larsson, CarlHenric Wandt och Charles Spaanheden går i årskurs sex och är ansvariga för ett lotteri.
– Vi säljer lotter för att samla in pengar till skolan. Vi har fått in över 1000 kronor redan, säger
Jack Garmer Eliasson när det fortfarande är flera
timmar kvar av basaren.

Jack Garmer Eliasson, Erik Larsson, Carl-Henric Wandt och Charles Spaanheden säljer lotter
i fyra timmar för att få in pengar till skolan.
Foto: Jennifer Last


Killarna säljer lotter under ungefär fyra timmar
totalt och samtliga håller med om att julbasaren
betyder mycket för skolan.
– Det bästa är stämningen och att alla kan umgås. Sedan är det jätteroligt att så många kommer
hit. Det är många som lägger ner tid i det här
för att hjälpa skolan. Engagemanget är jättestort,
säger Charles Spaanheden.
Och visst kan Rudolf Steinerskolans julbasar
ses som ett startskott för julfirandet. Det tycker
åtminstone Tilda Hagstedt och Minna Andresson
i årskurs tre.
–Jag längtar jättemycket till julen och eftersom
det finns pepparkakor här så är det nästan som en
del av julen. Fast det är inte så mycket julpynt än,
säger Tilda Hagstedt.
– Det är kul att se när andra uppträder på Wienercaféet och sedan har alla bakat väldigt mycket.
Pepparkakorna är färska och jättegoda, säger Minna Andreasson.
JENNIFER LAST

Ett av femmans pepparkakshus som lottades
ut genom lottförsäljning.
Foto: Jennifer Last

Livbojens julbasar gör skillnad

Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:
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St. Sigfridsplan • Sally Bazar på
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Örgryte&Härlanda Posten
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Varje år arrangerar Sällskapet Livbojen en
julbasar där alla pengar går till Sjöräddningen. För första gången ägde den rum på
Posthollet.

Sällskapet Livbojen är en Göteborgsbaserad förening och de 260 medlemmarna har sin lokal i
Prästgårdsängen. Deras ändamål är att samla in
pengar till Sjöräddningen och på så sätt kunna utveckla det svenska sjöräddningsväsendet. Årligen
har de två stora arrangemang som står för större
delen av vad Livbojen skänker. Det ena är deltagandet på Båtmässan. Det andra är det traditionsenliga julbasaren som har anordnats söndagen
före första advent, i över 100 år.
– Det här är ju en av de stora händelserna under
året. Det har blivit en tradition och varje insamlad
krona går till Sjöräddningen. Att kunna arrangera
något sådant här betyder jättemycket, säger Gunilla Westling, Livbojens ordförande.
Planeringen kring julbasaren börjar redan när
sommar övergår till höst och det ligger mycket
arbete bakom. De senaste åren har Livbojens

För första gången ägde Livbojens julbasar rum
på Clarion hotell post i centrala Göteborg.

Foto: Jennifer Last

julbasar ägt rum på Radisson men på grund av
ombyggnation fick det i år bli på Clarion hotell
Post istället.
– Många har hittat hit nu, folk besöker basaren år efter år. Den här lokalen är fantastisk. Det
känns jättebra. Egentligen börjar vi ju lite smått
med nästa års basar direkt efter den här. Vi sätter
oss och gör en utvärdering, vad som har varit bra

Örgryte&HärlandaPosten

och vad vi kan ändra på, säger Gunilla Westling.
Laila Persson och Gerty Karheiding har båda
varit delaktiga i Livbojen i ungefär tio års tid. I år
står de och säljer diverse julpynt.
– Det bästa är att vi får in så mycket pengar till
Sjöräddningen. De behöver pengar och det är ju
det som egentligen är syftet med det hela, säger
Laila Persson.
– Det är en fantastisk möjlighet att träffa nya
människor. Och tänk att allt det här är frivilligarbete, det är otroligt, säger Gerty Karheiding.
Trots att många gäster är återkommande, finns
det även förstagångsbesökare. En av dem är Iréne
Ojala som alldeles nyligen har flyttat tillbaka till
Göteborg och som aldrig tidigare har gått på Livbojens julbasar.
– Det är en jättefin marknad. Det är det verkligen. Och så är ändamålet fantastiskt bra, säger
hon.
Sällskapet Livbojen brukar ge Sjöräddningen
ungefär 200 000 kronor om året. 50 000 av dem
kommer från försäljningen på julbasaren.
JENNIFER LAST
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Välkommen in till oss på
Coop Konsum Friggagatan!
Vi önskar alla våra kunder en
riktigt God Jul & Gott Nytt År!
Johanna med personal

KUPONGERBJUDANDE
Hos oss
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aLLT föR
DU 5% RAbATT PÅGRILLEN!
1 KöP!
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Namn: .................................................................................. Postnr: ..............................
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Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong. Gäller ej tobak, post och spel.
ÖHP DEC 2018
Kupongen gäller endast hos COOP KONSUM på Friggagatan 13/12-16/12 2018.

Hos oss
HITTaR dU
aLLT föR
GRILLEN!
Namnlöst-3 1

06-04-12 10.46.07

Hos oss
HITTaR dU
aLLT föR
GRILLEN!
Namnlöst-3 1

06-04-12 10.46.07

Rymligt parhus med unik tomt

Trumpetaregränd 4 Örgryte Skår 10 rok 278 + 35 kvm Tomt 933 kvm 13.500.000 kr/bud

Med ett mycket bra läge i centrala Skår ligger detta stora parhus med en fantastisk trädgårdstomt på hela 933 kvm med perfekt solläge.
Vänligen kontakta Magnus Helin 0739-82 80 39 för privat visning.

Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 info@goteborg.se skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Kära läsare, då år 2018 närmar sig sitt
slut vill jag göra en liten sammanfattning av året, d.v.s. jag tar en vits från
varje månadstidning, och kryddar det
hela med några aktuella decemberroligheter. Jag är också glad att ha fått
förtroendet att glädja alla läsare som
kommer fram till mig med uppskattande och uppskrattande tillrop.
Tack för i år och hoppas på ett nytt
år i humorns tecken. Håll tillgodo!
Januari: Väldigt vad förra året gick fort!
Ja, som sjutton!
HHH
Februari: Fettisdagen 13 februari: Har Du
dekorerat semlorna med vispgrädde?
– Ja, har ryktet spritts?”
HHH
Mars: Kungafamiljen fick tillökning, en
prinsessa: En Bernadotter!
HHH
April: Svenska Akademien: Om många
slutar blir väl Sture allen!
HHH
Maj: Problem med broöppning av Göta
Älvbron: Ingen kunde hålla klaffen!
HHH
Juni/Juli: I Blekinge arrangerades Sweden
Rock: Var det inte för varmt med rock i
juni?
HHH
Augusti: Hur undvek Du den starka solen?
– Jag hyrde en detektiv som skuggade
mig!
HHH
September: På Bokmässan: Har ni någon
bok om omogna äpplen?
– Går det bra med en KART-bok?
HHH
Oktober: Konstrundan utgick från Kåken: Där hade dom GALLER I!
HHH
November: Hur blir det med linbanan
över älven? Beslutet hänger i luften!
HHH
December. I år blir det NO BEL-pris i
litteratur!
På Nobelbalen i Gyllene Salen twista de
lärde!
– Skall ni ha någon tomte i år?
– Nej, vi nöjer oss med grann-tomten!
– Vad heter jultomtens hustru?
– MARY Christmas!
Jag beställde en HJUL-tallrik i en biltillbehörsaffär!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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Henrik Wittgren i Örgryte
brinner för musikevent
Nyligen arrangerade han en slutsåld
konsert på Brewhouse. Redan nu planerar Henrik Wittgren nästa stora event
som ska bidra till musiklivet i Göteborg.

MUSIK ÄR LIVET – för örgrytebon Henrik
Wittgren.
Foto: Jennifer Last

Henrik Wittgren, bosatt i Örgryte, har arrangerat konserter, festivaler och klubbkvällar sedan 18 års ålder. Hans andra event
någonsin var när han bokade bandet Mesh
till Musikens hus i Majorna 1997. Den 1
december i år arrangerade han, tillsammans
med kollegan Sebastian Hess, sin femte konsert med Mesh. Ett utsålt Brewhouse med
850 personer i publiken resulterade i ett av
de mest lyckade arrangemangen under sina
dryga 20 år som arrangör.
– Den konserten var utsåld tre månader
innan spelningen. Det var en rätt konstig
känsla. Det är sällan det blir slutsålt så långt
innan. Men det är väldigt tacksamt för en arrangör för då kan man lägga all tid och energi på själva genomförandet i stället för på
marknadsföring, säger Henrik Wittgren.
Henrik Wittgren och Sebastian Hess
har tidigare arrangerat de populära Electronic summer- och winter-festivalerna på
Brewhouse. Förra året bestämde de sig för
att lägga ner konceptet och i stället satsa på
andra typer av upplägg.
– Jag vill göra olika arrangemang, jag vill
inte göra samma sak upprepade gånger. Det
måste vara speciellt på ett eller annat sätt.
Tanken är alltid att göra en helkväll av det.
Det handlar om att gå in och planera på detaljnivå. Jag vill att man som besökare ska
komma ihåg det på ett speciellt sätt, säger
Henrik Wittgren.
Enligt Henrik Wittgren är musiklivet i

Göteborg bra, men däremot har intresset för
liveband svalnat under hans mångåriga arrangörskarriär. Hans målgrupp är något äldre, vilket han är medveten om, och därför vill
han hellre satsa på mindre arrangemang till
antalet och göra dem på bästa möjliga sätt.
– Inom en genre som är så pass nischad
som synthen är, så kan jag känna att jag gör
skillnad. Det är betydligt svårare att göra
skillnad som person i en annan genre, men
nu känns det verkligen som att jag bidrar till
Göteborgs musikliv, säger han.
Henrik Wittgren beskriver sig själv som
otroligt musikintresserad och ofta bokar han
band som han själv lyssnar på. Men det bästa
med arrangörsyrket menar Henrik på är att
få möjligheten att vara en del av ett projekt
från början till slut och det stora sociala nätverket det skapar.
– Min drivkraft är det kreativa. Men jag
gillar också direktkontakten med folk. Det
är så roligt att träffa alla på plats och man får
också en direkt återkoppling på ett sätt man
inte får i många andra yrken, säger han.
Nästa projekt för Henrik Wittgren och Sebastian Hess är minifestivalen We all feel better in the dark på Musikens hus den 12 januari. Det är ett koncept med fem liveband där
Covenant, Zynic, Me the tiger, Avantgarde
och My killing game spelar. Kvällen startar
med en talkshow som kallas Electronic café.
– Det blir mindre intervjuer med artisterna och lite tävlingar. Som ett radioprogram
ungefär, fast live. Det är alltid roligt att göra
något annorlunda. Just en talkshow har vi
gjort två gånger innan och det har varit väldigt uppskattat.
JENNIFER LAST

De hyllar Örgryte med flaggan i topp
År ut och år in skiftar flaggan vid Sankt
Sigfrids plan skepnad. Jarl och Ylva Kihlberg är hjärnorna bakom många människors förgyllande tillvaro.
Pensionärsparet Jarl och Ylva Kihlberg har
varit gifta sedan 1962. Deras historia börjar i
Brighton när de 1958 träffades för första gången. Ylva jobbade som Au pair och Jarl var där
för en kurs i det engelska språket. Det var när
de flyttade till huset i Örgryte för 20 år sedan
som deras egentliga intresse för flaggor växte
sig större än vad de själva hade kunnat ana.
På tomten står nämligen en flaggstång och det
hela började med att Jarl tyckte att var aningen
tråkigt att enbart hissa den svenska flaggan.
– Idén kom egentligen från en vän till oss
och vi kände att det vore trevligt att ta efter
den. Till en början hade vi ett par olika som vi
bytte mellan, nu har vi säkert 25 stycken, säger
Jarl Kihlberg.
Paret Kihlberg har olika flaggor för varje
årstid. De köper dem på Flaggfabriken national vid Skeppsbron och designar samtliga
själva utifrån skisser som de sedan lämnar in
för tryck. Fyra adventsflaggor, en för jul, en för
nyår, en för påsk. ”Håll i hatten” står det när
det blåser, ”singing in the rain” när det regnar.
De har även flaggor med texterna ”var glad”,
”var positiv” och ”våren är här”. Dessutom har
de på senare tid hissat Norges och Finlands
flaggor på deras respektive nationaldag.
– Vi gör det för Örgryte och för att göra

Jarl och Ylva Kihlbergs flaggstång har blivit uppmärksammat för alla flaggor som genom
åren synts vaja där.
Foto: Jennifer Last

människor glada. Jag har hört folk på bussen
prata om att de ska titta vilken flagga som är
hissad när de åker förbi vårt hus, säger Ylva
Kihlberg.
Uppmärksamheten växte sig snabbt stor
kring parets flaggstång. Jarl Khilberg har blivit
kallad ”the flag man” av ryska konsulatet mitt
emot, dit de även blev bjudna på te och kaka.
Titt som tätt trillar det in gåvor från anonyma
personer. Det rör sig oftast om vykort, blommor och chokladkartonger, men nyligen fick
de även en flaggpunch av en okänd flaggbeundrare.
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– Den gåvan var fyndig, den blev jag väldigt
glad för. Men vi vill tacka Stefan och Maggan
och alla andra som har gett oss gåvor. Vi sporras att inte sluta, säger Jarl Khilberg.
Även Ylva är tacksam över uppskattningen
de fått och planen nu är att få till en bättre
systematik för alla flaggor.
– Det känns som att vi har lyckats nå ut till
många och det tyder på att de ser flaggorna
och uppskattar dem. Det gör verkligen att vi
vill fortsätta. Men vi behöver ett bättre system
när vi har så här många flaggor. Det får vi jobba på, säger hon.
JENNIFER LAST
NR 12 • december 2018

MÄRKESBÅGAR

50 % RABATT
Vi gör plats för 2019 års modeller!

Välkommen till oss på liVara omsorg!
Vi erbjuder högkvalitativ hemtjänst med personlig karaktär.
tillsammans utformar vi stödet utifrån dina behov och önskemål.
Du styr, vi stöttar.
Hemtjänst för dig
som bor i Örgryte-Härlanda

För mer information,
vänligen kontakta oss på
telefon: 0700-99 29 91
email: info@livara.se
Webbsida: www.livara.se
Vi är godkända
att utföra hemtjänst
i Göteborgs stad.

JULKLAPPSTIPS!

S BOOMERANG I SUPERDRY
RAY-BAN I NEW BALANCE I MICHAEL KOR I
PA CERRUTI 1881 I VERSACE
SKAGA I EMPORIO ARMANI I FEMINA I VES I
WILLIAM MORRIS LONDON
CAT I PILGRIM I METRO I TRIPLE X I
. 2018-12-31.

Gäller utvalda märkesbågar t.o.m

, VÄLKOMMEN IN!

FLER ERBJUDANDEN I BUTIKEN

KVÄLLS- OCH NATTPLAGG
FRÅN HAJO OCH BRANDTEX
MYSDRESS

GRATIS SYNUNDERSÖKNING

STRL S-3XL

PYJAMAS
STRL S-7XL

VÄRDE

395:-

Synundersökningen avser glasögon och utförs av legitimerad optiker.
Inget köptvång. Intyg, recept remiss etc. debiteras. Gäller t.o.m. 2018-12-31

NATTLINNEN

Boka din synundersökning enkelt på:

STRL S-3XL

www.optikkallaren.se

VÄLKOMNA!
Fina kvaliteter • Bra priser • Alla storlekar

OLSKROKEN Redbergsvägen 17, Tel: 031-19 84 70
LERUM Brobacken 3, Tel: 0302-138 83
BACKAPLAN Backavägen 2 (Coophuset), Tel: 031-23 98 88

Boka
synundersökning
idag!

MAJORNA Stigbergsliden 22, Tel: 031-780 60 18
KYRKBYTORGET Eketrägatan 11 Tel: 031-23 86 30

S–XXXXXXXXL
Lillhagsv. 50, buss 52 & 53. Tel. 51 87 40
Vard. 10–18. Lörd. 10–14. Sön. 11–15
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KÅLLERED Eken Center Ekenleden 3, Tel: 031-795 22 30
KUNGSBACKA Borgmästaregatan 8 Tel: 0300-56 32 80
MÖLNLYCKE Allén 4, Tel: 031-50 88 95
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Välkommen!
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Hembion i Olskroken – julen 1963

Kunde man ha ”bio” hemma i Olskroken
vid julen 1963, när varken video, DVD
eller datorer fanns?
Nja, man kunde ha en liten filmduk,
eller en vägg med ljus tapet och inte alltför störande mönster. Och så lät man en
projektor visa film, med eller utan ljud.
En 60 meters filmrulle varade i cirka en
kvart. Rullarna ur ens egna kameror var
15 meter långa och rymde inte ens fyra
minuter film.

jektorerna av märke Agfa, Kodak eller Eumig
visade hemma i bostäderna. En långfilm var
på en 60-metersrulle nedklippt så man på
en kvart bara fick se smakprov ur den. Det
var inte direkt filmernas handling, utan det
var att se Hollywoods stjärnor som var det
viktiga.
Vi kunde också åka i pappas svarta Volvo
PV 444 de fem milen upp till Göta, hitom
Trollhättan, för att se dessa filmsnuttar på
en lite rejälare filmduk i en kåk som egentligen värmländska Rottneros bruk ägde. På
filmduken kunde man se Susan Hayward och
Clark Gable i den vackra färgfilmen ”Möte i
Hongkong”.

I

nnan vi går vidare i ämnet hembio, kan
vi konstatera att i början av 1963 hade
Olskroken två riktiga biografer med film
varje kväll, samt en weekend-bio. De ”riktiga”
var Flamman med 684 sittplatser och Östra
Bio med 208 platser. Båda var vid Redbergsvägen.
Lördagar och söndagar visades film även
på Redbergsgården (243 platser) på Danska
Vägen. I dess annonser var adressen Redbergsplatsen, som dess neonskylt skimrade åt
i rejäla gröna versaler.
Östra Bio, i det sedermera rivna huset på
Redbergsvägen 14, hade inte tillkännagett
någon nedläggning. Med alla biografer hade
det svårt, när folk stannade hemma och såg
på TV. Efter sommaruppehållet ’63 förblev
Östra Bio stängd.
Vad som i stadsdelen Olskroken gjorde
avsevärt större skillnad var att det första
gamla Olskrokstorget det året blivit bortröjt,
åtminstone vad stånden för den klassiska
torghandeln beträffade. Torgytan skulle tas
i bruk för anläggningen av trafikplatsen
Olskroksmotet.
Fisk- och grönsakshandlare hade provisoriskt fått flytta sina stånd till Lagerströmsplatsen, närmare Norra Gubberogatan – ett
provisorium som blev tjugo år långt.
Fontänen med skulpturen av de två kämparna, som vill krossa varandra med stenar,
flyttades och ställdes som prydnad i den lilla
parken upp åt Sankt Pauli kyrka i stället för
på torget. Men, men… noga räknat så var
inte alls hela torget borta, vad ett antal viktiga
butiker och företag beträffade!
Varuhuset EPA (Enhetspris AB) behöll
länge sin officiella adress Olskrokstorget 1.
Ja, under hela 1960-talet, och då Sverige i
slutet av decenniet införde postnummer, var
Olskrokstorget ännu en livaktig adress.
Faktiskt ända in på 70-talet var Olskrokstorget den adress som gällde för Pressbyrån, Taxi, Bil-Bud, Olskrokens Möbelaffär,
Oscaria skoaffär, Dahlins verkstad, NecåAgenturen, Olskrokens Sängkläder, Cinno
Bilreservdelar, Olskrokens Symaskinsaffär
(med agenturen för märket Pfaff ), Ljuskopia,
Skandia Färg & Tapets filial och för kyrkoherde Karl Särg med flera privatpersoner.
EPA hade åtta göteborgska varuhus, men
det var i Olskroken som mamma, pappa och

BEVARAD. Den lilla prydnadsspegeln från Göta Bio och Radiosalen, i sin modernistiska
50-talsdesign, tillvaratogs vid nedläggningen en höst på 60-talet och hamnade till att börja
med i en tvårummare i Olskroken.

HOLLYWOOD-GLIMT. Det enkla idolkortet på Susan Hayward från 1955 var aktuellt även
1963 i foajén till Radiosalen i brukssamhället Göta, en halvtimme norr om Olskroken.

jag handlade klappar inför julen ’63, fastän vi
då var guldhedsbor. Mamma hade sina rötter
i Kroken och Gullbergsvass. Ännu vid 42
års ålder – alltså 1963 – hade hon en roligt
tjejkväll varje månad hos någon klasskamrat
från åren i Ånässkolan.
Julens väldiga ost – en lagrad cheddar –
inköptes hos Falbygdens Ost på Kobbarnas
Väg 4. Butiksinnehavaren Folke och hans
anställda lät oss provsmaka åtskilliga sorter,
även om vi från början visste vilken vi skulle
ha. Bröd kunde, av
trogen lojalitet på
HISTORISKT
morfars sida, vara
med Sören Skarback
från själva Red– författare med
bergsbageriet. Detta Göteborg i fokus

låg i konditor Utters regi låg på Ånäsvägen 5.
Akvariefiskarna där hemma fick sin föda,
både sprattliga mygglarver och torrfoder,
från Olskrokens Fågel- och Akvarieaffär på
Borgaregatan. Nja, om inte just den julen så
i alla fall året därpå, då min syster Gunilla
redan i övre tonåren bildade familj och blev
olskroksbo på Bondegatan 4.
Dessa gamla kåkar på Borgaregatan och
Bondegatan är sedan länge rivna och ersatta
med nya fina bostadshus, jämnåriga med nya
torget – vars strålande jul nu i år är
dess 36:e.
För att återgå till detta med
”hembio”, så var det verkligen inga
långfilmer som de smattrande pro-

Man kunde som åttaåring få ett intryck att
den vänliga men vackra Susan Hayward var
en sorts idealkvinna att i vuxnare ålder söka
en göteborgsk motsvarighet till. Men filmsnutten man såg, alltså 1963, var från 1955.
En bit upp i tonåren, kring 1970, kunde man
snarare tycka att självständiga tjejer som Jane
Fonda var idealet.
En på sin tid storsäljande 60-meters film att
se var ett ihopklipp av det bästa från fotbollsVM i Sverige 1958. Den var i svartvitt och
utan ljud, men det gjorde i sammanhanget
inte så mycket. Där sågs Kurre Hamrins
dribblingsmål mot tyskarna på Nya Ullevi.
Dessförinnan hade Sverige i kvartsfinalen i
Stockholm slagit Sovjet med 2-0, efter att
Örgrytes Agne Simonsson gjort båda målen.
Lokalen i Göta hade riktig foajé, med
biljettkassa, och kallades egentligen Radiosalen. Där hade folk lyssnat på dansmusik från
Stockholm, London och Köpenhamn. Och
lyssnat på Ingos boxningsmatcher mot Floyd
under tre nätter 1959, 1960 och 1961. Ingo
vann den första och Floyd de två andra.
Vad som mest visades hemma hos folk,
förutom tecknade filmer av Walt Disney, var
dock familjernas egna filmer. Semesterglimtar kunde vara kul. Men när de visade bara
sina släktingar i föga intressanta situationer,
så blev det lite gäspigt. Sånt visades i regel i
julhelgen.
Nåja, för en andraklassare var väl jullovet 1963 som alla andra, men med snö så
det räckte och blev över. Med risk att verka
cynisk vill jag påstå att mordet på John F.
Kennedy i Dallas den 22 november inte
precis överskuggade svensk advent, jul och
nyår. Tragedin hade en dämpande effekt, men
jul är alltid jul.
Vi såg mycket på TV, enbart i svartvitt
och bara en enda kanal. Den så kallade TVkannan för kvällskaffet köpte vi hos Olskrokens Bosättning på Redbergsvägen. Mammas
klasskamrat Greta Jennevik jobbade där från
unga år och ända till pensionen.
Butiken fick inför julen ’63 in en minnestallrik med Kennedys porträtt i profil, grönt
emot vit botten.

Gamla och ogiltiga pengar räddar liv
Runt om i Sverige finns det fortfarande
många ogiltiga sedlar som inte lämnats
in i tid för att kunna användas. Totalt
rör det sig om 5,9 miljarder kronor. Nu
samlar Världens Barn in pengarna du har
kvar i byrålådan.

De pengar som nu finns ute i landet är obrukbara att handla för, men kan få sitt värde igen
då Radiohjälpens insamlingskampanj för Världens Barn nu tar emot pengarna och växlar in
dem hos Riksbanken. Många små sedlar kan
6

göra stor skillnad i det arbete som genomförs
runt om i världen.
– Radiohjälpens kampanj Världens Barn
förändrar livet för hundratusentals barn, säger
Evy Jonsson, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn. Genom den bidrar
vi till ökad hälsa, skolgång och trygghet. Men
insamlingen är också ett sätt att visa empati.
Så många människor ger av sin tid, sitt engagemang och sina tillgångar. Det gör någonting
med oss själva. Vi är med och förändrar vår
värld till det bättre!

De pengar som kommer in genom kampanjen ger stöd till barn som befinner sig i akuta
och svåra situationer, men förebygger även att
barn alls ska hamna i utsatthet.
Med de pengar som skänktes till kampanjen
förra året görs nu insatser för omkring en miljon barn och unga.
Världens Barn har möjlighet att växla in
gamla sedlar hos Riksbanken utan avgift. Om
man som privatperson önskar växla in sedlar
betalar man en avgift på 100 kronor.
Var med och låt dina gamla sedlar göra skill-
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nad! Lägg sedlarna, ej mynt, i ett kuvert och
sänd till:
Världens Barn
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Kampanjen för Världens Barn är ett unikt
samarbete mellan Radiohjälpen, SVT, Sveriges
Radio, UR och 14 av Sveriges mest etablerade
organisationer. Tillsammans med omkring
45 000 frivilliga från hela landet ger kampanjen förutsättningar att stärka tusentals barns
rätt till hälsa, skola och trygghet.
ÖHP
NR 12 • december 2018
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Handelsbanken Örgryte
önskar er alla en
riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Varmt välkomna till oss på Handelsbanken Örgryte för att prata om dina eller ditt företags bankaffärer.
Istället för att skicka julkort ger vi ett bidrag till Stadsmissionen.

Världens
bästa julklapp
TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3899kr 1999kr
12 MÅNADER

6 MÅNADER

ORD PRIS 5988 KR

ORD PRIS 2999 KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

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

499kr 1999kr
10-KORT

12 MÅNADER

ORD PRIS 999 KR

ORD PRIS 2988 KR

Erbjudandet gäller t.o.m. 24/12 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för
slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej Nordic Wellness Exclusive, Kinna och Hönö.

Prästgårdsängen 1
031 – 703 59 60
www.handelsbanken.se/orgryte

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25/12 2018
om du inte sätter igång det själv tidigare.

VARMT VÄLKOMNA TILL NORDIC WELLNESS ÖRGRYTE Töpelsgatan 7, 010-155 52 62, nordicwellness.se
NR 12 • december 2018

Örgryte&HärlandaPosten

7

Ett gott gäng snackar ihop sig – Skårskolan klass 3C.

Foto: Jennifer Last

En RIKtigt härlig handbollsfest

Varje år anordnar Redbergslid IK en
handbollsturnering där alla skolor i
Örgryte/Härlanda får delta. I år var
rekordmånga klasser på plats för att slåss
om titeln som stadsdelens bästa handbollsklass.
Så länge Daniel Westerberg, ungdomsansvarig
i Redbergslid IK, kan minnas har den klassiska
handbollsturneringen arrangerats. Han själv
har varit i föreningen i två och ett halvt år och
den senaste tiden har antalet handbollsaktiva
barn och ungdomar ökat märkbart.
– Vi jobbar jättemycket med att få ungdomsverksamheten att utvecklas. Vi satsar
väldigt mycket på rekrytering ute i skolorna
och den här turneringen är ett sätt att hypa
handbollen överlag, säger han.
Klassturneringen ägde rum den 3 och 4 de-

cember i Rosendalshallen. Under turneringens
första dag deltog tolv klasser från årskurs två
och på plats den andra dagen fanns inte mindre än 20 klasser från årskurs tre.
– Det är rekord, mer än dubbelt så många
klasser i jämförelse med förra året. Det är väldigt häftigt, säger Daniel Westerberg.
Visst krävs det att man har en viss handbollserfarenhet för att få en turnering med 20
klasser, där eleverna är nio och tio år, att gå
ihop. Daniel Westerberg sköter allt det administrativa arbetet och gör ett spelschema som
innehåller fyra gruppsspelsmatcher som därefter följs av semifinaler och final. Matcherna
spelas i två gånger sju minuter, där tjejerna
spelar första halvlek och pojkarna spelar den
andra.
– Det är en rekommendation från hand-

FULL FART. Hanna Bovin (till vänster) och Ellinor Norman är glada efter att Skårskolan 3C
har gjort mål.
Foto: Jennifer Last
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bollsförbundet, att tjejerna och killarna delas
upp. Jag tror att tjejerna vågar lite mer och
tar för sig på ett helt annat sätt och på så sätt
blir det mycket roligare för dem, säger Daniel
Westerberg.
Enligt Daniel Westerberg skapar tävlingsformen ett helt annat engagemang och han är
otroligt nöjd över 2018 års resultat.
– Det är så roligt att se hur engagerade alla
är, även lärarna. Det är betydligt större tryck
här än när A-laget spelar i Lisebergshallen. Vi
vill visa upp handbollen för det är en fantastisk
sport. Det ska vara en fest och det är viktigt att
barnen får prova på det. Och såklart vi vill få
nya handbollsspelare i stadsdelen, säger han.
Melvin Skarin och Totte Hernqvist går i
klass 3C på Skårskolan. De båda är aktiva i
andra sporter, Totte går i parkour och Melvin

spelar fotboll. Handboll har de inte spelat mer
än på skolans idrottslektioner.
– Det har varit jätteroligt idag. Hittills har vi
vunnit alla matcher och skulle vi vinna finalen
skulle det betyda allt, säger Totte Hernqvist.
Melvin Skarin håller med om att det är roligt att vinna, men enligt honom är det inte
det viktigaste.
– Det bästa med den här turneringen är att
man får lära känna alla i klassen lite mer, säger
han.
Även Alex Hansson, Ilsa Haradinaj, Alfred
Falkmer och Elvira Johansson går på Skårskolan i klass 3C och samtliga är nöjda med
dagen.
– Det viktigaste är att ha roligt och det har
vi haft hela dagen, säger de.
JENNIFER LAST

KUL. Från vänster, Melvin Skarin, Totte Hernqvist, Ellinor Norman, Elina Bassari och Filippa
Johansson från Skårskolan klass 3C.
Foto: Jennifer Last

Örgryte&HärlandaPosten

NR 12 • december 2018

r
e
l
l
e
m
a
r
Julka

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

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

KIAS SERVERING
Bondegatan 5
031 84 40 04

BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING
Akademibokhandeln
Apoteket
Beauty by Reale
Cumpane
Cykelkungen
Electromobil

10%
RABATT

på alla käppar
och tillbehör!
HJÄLPREDAN
Olskrokstorget 14
031-26 68 10

Evanette
Fiskbodarna, Asperöpojkarna
Fiskbodarna, Knippla Fisk

Julklappstips!

Fjällmans Begravning
Folktandvården

Halva priset på 10-kort
(träna på alla klubbar i Sverige)
NORDIC WELLNESS
Redbergsvägen 2
010-155 52 58

Freja Blommor
Hjälpredan Rehabbutik
ICA Supermarket
Erbj. gäller t.o.m. 24 december 2018

Johanssons Skor
Kailis Sushi
Kias Servering
Knit & Purl
Lekextra
Leonardo Tapas & Lounge
Life Hälsobutik
Lilla Restaurangen
Mer än Ost
Myrorna
Nordic Wellness
Nordiska Hemtextil
Närhälsan
Olskrokens Frukthall
Olskrokens Skrädderi

3 snittamaryllisar

179:-

Ord.pris 95:-/st

FREJA BLOMMOR
Redbergsvägen 7
031–25 86 80

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

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

LETA EFTER
SYMBOLEN!

Varmfodrad damkänga
från Rieker

800:-

AKADEMIBOKHANDELN OLSKROKEN
Redbergsvägen 12 | Tel. 031-84 45 70

JOHANSSONS SKOR
Redbergsvägen 8
031-25 37 77

WWW.olskroken.se
Facebook.com/olskrokengbg

Ägarbyte blev nystart för butiken
Sweets and Cigars har fått nya ägare.
Nu vill de utvecklas och bli både bättre,
fräschare samt utöka sortimentet.

Det var tidigare i somras som vännerna Ghassan Sawa och Hikmat Mouniargi bestämde sig
för att ta över den lilla tobaks- och godisbutiken på Redbergsvägen. Ägarbytet blev officiellt i augusti och både Ghassan och Hikmat
var fast beslutna om att en uppfräschning av
butiken var högsta prioritet.
– Det var svårt i början, vi hade så otroligt mycket att göra. Vi bestämde tidigt att vi
skulle renovera men vi visste inte exakt hur vi
ville ha det. Allting kostar pengar, så vi tänkte
noga igenom alla detaljer och tog en sak
i taget. Nu är vi nästan klara. Målet var
Vi
att fräscha upp hela lokalen och det
tycker jag vi har lyckats med. Det är
viktigt att kunderna ser skillnad, säger
Ghassan Sawa.
Ghassan Sawa och Hikmat Mouniargi har
varit vänner i många år, men aldrig jobbat
tillsammans innan. Ghassan jobbade tidigare
på en pizzeria i centrala Kungsbacka, där han
var delägare och pizzabagare i 13 år. Enligt
Ghassan kom den där perioden i livet när han
kände att han ville byta bransch och testa något annat.
– Att jobba i butik innebär mycket mindre
stress och bättre tider. Det här är något helt
annat men jag gillar det väldigt mycket. Jag
får en helt annan kontakt med kunderna och
gillar att ge bra service, säger han.

En stor del av Sweets and Cigars kundkrets
är stamkunder, något som enligt Ghassan är
en trevlig del av jobbet då han kommer närmare kunderna på ett helt annat sätt. Men
både Ghassan och Hikmat är överens om att
de hela tiden vill utveckla butiken för att locka
nya kunder. Bland annat ska de göra en storsatsning på e-cigaretter och då Hikmat har en
utbildning som barista vill de även investera i
en kaffebar.
– E-cigaretter har blivit en trend och det är
många som vill testa det i stället för att röka.
Många kommer in och frågar om det. Vi har
redan ett litet utbud av e-cigaretter och juicer
men det är något vi vill satsa mer på. Sedan
vill vi kunna erbjuda ett riktigt gott kaffe,
på säger Ghassan Sawa.
Sweets and Cigars har ett utbud
på över 250 olika cigarrer och det är
främst på grund av dessa som butiken
nu ger sig nu in i högsäsong. December
är den bästa månaden på året då kunderna
enligt Ghassan Sawa mer ofta än sällan köper
cigarrer i julklapp till nära och kära.
– Just cigarrer säljer riktigt bra under sommaren också, men det är en väldigt vanlig
julklapp. Det är skönt att vi i princip är klara
med renoveringen nu när julhandeln börjar.
Vi kan slappna av lite mer och koncentrera oss
på utbudet i butiken. Vi har halverat antalet
godissorter för att kunna satsa på ett bredare
sortiment och vi försöker alltid hålla nere priserna för kundernas skull, säger han.

Ol
krokes-n

JENNIFER LAST

PÅ PLATS. Ghassan Sawa på Sweets and Cigars på Redbergsvägen i Olskroken.

Foto: Jennifer Last

Föreningen jobbar för att bo ihop
Ett mångårigt projekt börjar klarna.
Föreningen Bo ihop Östra Kålltorp
kan nu börja se fram emot ett gemenskapsboende i Tallhöjden, även om
inflyttningen lär dröja ett tag till.

VILL BO BRA. Agneta Johansson, ordförande för BoihopÖstraKålltorp.
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Foto: Jennifer Last

Enligt Agneta Johansson, ordförande för
BoihopÖstraKålltorp, finns behovet för
kollektivboende i alla stadsdelar och huvudföreningen Bo ihop jobbar med att
få ut konceptet i hela Göteborg. BoihopÖstraKålltorp grundades för ungefär sju
år sedan och man har sedan dess arbetat
hårt med markanvisningen. Efter flera års
överklaganden har det nu vunnit laga kraft
och kommunen har beslutat att vägen
kommer byggas under år 2019. Därefter
kan man ansöka om bygglov.
– Markanvisningen är klar. Vi vet att
huset kommer vara där. Som det ser ut
nu kan det bli aktuellt med inflyttning år
2022. Det är samhällsekonomiskt och ett
väldigt klokt sätt att bo på, säger Agneta
Johansson.
Agneta Johansson menar på att det speciella med Bo ihop är att det är en form
av kollektivboende med arbetsgemenskap.
Man lagar mat ihop, äter ihop, har hand
om odling, sköter viss service och umgås
opretentiöst. I huset finns stora gemensamma ytor för matsal, vardagsrum, biorum, träning - eller vad man gemensamt
kommer överens om, och samtidigt har
man ändå sin egen något mindre lägenhet.
– Att bo på det här sättet är så himla attraktivt. Ju mer man pratar om det, desto
större blir intresset. Man har andra människor omkring sig som man kan ha en
vardagssamvaro med utan krav och man
har också möjlighet att själv påverka hur

Örgryte&HärlandaPosten

man vill ha det, säger hon.
BoihopÖstraKålltorp har runt 100
medlemmar i föreningen, varav fem sitter i styrelsen. Många bor i området redan
nu, medan andra kommer utifrån och har
ofta en anknytning till stadsdelen på ett
annat sätt. 60 lägenheter kommer finnas
till förfogande och föreningen har ett eget
kösystem. Ett villkor är att man ska delta
i en studiecirkel om den här typen av boende. Ett annat villkor är att man absolut
vet innebörden av ett gemenskapsboende.
– Man ska ju vilja bo på det här sättet,
vara intresserad av andra människor och
kunna kompromissa. Det kommer inte
utan ansträngning. Tanken är ju att vi ska
jobba ihop även när vi bor där, annars faller hela konceptet, säger Agneta Johansson.
Gemenskapsboendet på Tallhöjden är
för människor över 40 år utan hemmavarande barn. Något man ibland får synpunkter på.
– Självklart är barn välkomna och det
kommer finnas gästrum med plats för
gäster med barn. Vi vill absolut att barnbarnen ska kunna vara där. Men boendet i
sig riktas mer till de som är ensamstående
eller inte längre har barnen boende hos sig.
Och det är inte heller ett direkt barnvänligt område, säger Agneta Johansson.
Med nybyggen brukar oftast höga hyror
komma på köpet. Men i Östra Kålltorps
förening jobbar man hårt för att det ska
vara ett hyreshus med överkomliga hyror.
– Vill att det även ska vara ett alternativ för dem som kanske inte har en massa
pengar. De ska också kunna bo här, säger
Agneta Johansson.
JENNIFER LAST
NR 12 • december 2018
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god jul

Hitta dina julklappar hos oss!

Köp inga
onödiga
klappar!
Köp
nödvändiga.

”Med dessa två, blir
du ojämförbar. Du blir
helt enkelt underbar”

Julens öppettider:

Hjärtligt välkomna till Olskrokstorget 14
Tel: 031-26 68 10

Mån - Fre 17-21 dec kl.10 - 1830
Lör 15 & 22 dec kl.10-16 I Sön 16 & 23 dec kl.11-15

www.hjalpredan.se

ÖPPET TISDAG–FREDAG 10–17

Tel.031 - 031-25 00 80

Jul på Nordiska Hemtextil
Svenska mjuka klappar till bra priser !
Herrmorgonrockar
Velourfrotte
Franskt linne
Bäddset 1099.-/set

75.-

599.-

2 set 1500.-

BambuCotton
Badlakan &
Handdukar
T.o.m. 9/12

Dammorgonrockar

20%

349.-

Duntäcken &
dunkuddar
T.o.m. 16/12

20%

Beställ ditt
vörtbröd till julen!

Strykfria Dukar
& löpare

Extra öppEt lördag 22 dEc. Kl. 9.00-17:00

Välkommen in!

Sönd. i Dec.
12-16
Vard. 10-18
Lörd. 10-15

Fr.

Redbergsv.15 Olskroken

NR 12 • december 2018

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)

75.-

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

Vi finns även på Mariagatan 17 och på www.cumpane.coop
Örgryte&HärlandaPosten
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”Här vill jag vara!” – och så
hamnade Åke på Danska Vägen
Prisade.

Åke Tellqvist satte sig på skolbänken
som 50-åring och utbildade sig till begravningsrådgivare.
I höst har hans nyetablering slagit upp
portarna bakom extremt stora fönster
längs Danska vägen i Lunden.
– Jag vill att företaget ska stå för en
rejält synlig verksamhet och siktar på
att utveckla. Även om jag fått varningar
om en kanske överetablerad och relativt
kontrollerad marknad.

Alvhem Årets
Avenyföretag 2018
Årets Avenyföretag 2018 har nu
utsetts och utmärkelsen går i år till
Alvhem, som utmanar och utvecklar
den traditionella mäklarbranschen.
Det är sjunde 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.
– Vi är oerhört glada av att ha Alvhem i
Avenyområdet. Nytänkande behövs inom
alla branscher och områden. Att kombinera mäkleri och butik är genialiskt och
butiken i sig har nu blivit en destination.
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.
I samband med utdelningen av Årets Avenyföretag delades även specialpriset Årets
nykomling ut till salongen Klipparna som
på kort tid tagit Södra Vägen med storm.

”Himledalens begravning” är ett namn hämtat
från den lilla orten, mellan Viskan och Ätran,
utanför Varberg där Åke Tellqvist härstammar
från. Han påpekar emellertid att han de senaste 25 åren varit bosatt i Göteborg.
Hans egen bakgrund kan ses som lite brokig
eftersom Åke arbetat som trafikpolis i 16 år
(1988–2004) och därefter kört långfärdsbuss,
med sol-, mat-, och skidresor till utlandet.
• Nu har du sadlat om igen?

– Jag hade faktiskt funderat på begravningsbranschen under flera år. I samband med en
bussresa till Norge satt jag och googlade på
utbildningar och hittade en kurs hos Sensus
studieförbund som intresserade mig.
Efter två intensiva terminer är Åke Tellqvist,
51, numera begravningsrådgivare med egen
firma.
– Det var mer att läsa än vad jag trodde från
början. Och med facit i hand en väldigt bred
utbildning som ger stor kunskap inom många
områden.
Kursen omfattade ämnen som begravningskunskap, juridik, filosofi, administration, försäljning och service, livsåskådning, och inte
minst psykologi; att möta människor i sorg.

Den 15 april bytte den offentliga primärvården i
Västra Götalandsregionen namn tillJuryns
Närhälsan.
motivering:

för ditt förtroende!
• Varför placera verksamheten längs
Danska vägen?

– Jag och min sambo bor i samma fastighet sedan tre år tillbaka. Och jag har gått
förbi lokalen många gånger och sagt till mig
själv...”här vill jag vara”! Och nyligen blev den
ledig.
Åke Tellqvist ser stora möjligheter med så
många närliggande entreprenörer som kan
hjälpa varandra.
– I omedelbar närhet finns mäklare, blomsteraffär, catering, kyrkor, kapell, en stor kyrkogård, och stenhuggerier. Jag har redan inlett
samarbete med några. Vilket också hyresvärden (Stena) uppskattar.
• Kan man erbjuda en viss nisch som

Himledalens Begravning är en ny aktör på Danska Vägen.
begravningsbyrå?

– Det gäller snarare att vara allsidig. Och
tillgänglig samt öppen. I dag består begravningar av cirka 80 procent kremering och 20
procent jordfästningar. Det handlar också om
att kunna arrangera alla sorts begravningar;
som såväl traditionella, mångkulturella och
ceremonilösa, betonar Åke Tellqvist.
Sedan tidigare har den förre polisen och

Foto: Helene Fasth

busschauffören från Halland haft som ”hobby” att köpa och avveckla dödsbon (inklusive
fastighetsförsäljning), vilket är en stor efterfrågan när anhöriga inte vill/orkar engagera sig.
– Jag har en försäljningslokal i Kviberg för
detta ändamålet, berättar Åke Tellqvist som
också snart hoppas kunna anställa en medarbetare i Lunden.
KJELL-OVE ”KOA” ANDERSSON

Fastighetsmäklaren som gjorde sitt kontor till inredningsbutik. Nytänkande och
nischade tar de och utvecklar den traditionella mäklarbranschen. Fantastiskt bemötande, unikt koncept och service ut i
fingerspetsarna.
Engagerar sig i stadsutveckling i allmänhet och i Södra Vägen i synnerhet.
Årets Avenyföretag inspirerar oss andra
genom ett genuint engagemang, med sin
kvalitet, sin proffsiga kommunikation och
sin servicekänsla. 
ÖHP
Kriterierna som de nominerade företagen
bedöms utefter är:
4 Nytänkande och innovation
4 Marknadsföring
4 Exponering och skyltning
4 Kundbemötande och service
4 Resultat och tillväxtpotential

Juryn består av Avenyföreningens styrelse
(med de nominerade företagen exkluderade).

NTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

17.00

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

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

24–26/12
stängt
narhalsan.se/
ekmanskavardcentral
31/12–1/1
stängt

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

DROP-IN
6/1 FÖR
stängt
TBE-VACCINATION :

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

JULÖPPETTIDER

g

Vardagar 9-16

Program 031-365 50 60
Bibliotek 031-365 50 70
Kålltorpsgatan 2
www.goteborg.se/kaken
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I övrigt 9-16
gäller
Vardagar

ordinarie öppettider.

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Den 1
Västra

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

Tack
för
ditt
förtroende
Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral

Örgryte&HärlandaPosten

Närhälsan Ekmanska
Närhälsan
Lillkullegatan 21
Redbergsv
Öppet: mån–fre 08.00–17.00
Öppet: må
031-747 92 60
031-345 0
BVC på Ekmanska
BVC på Mu
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narhalsan.se/
ekmanskavardcentral

narhalsan.
olskrokenv

Det är inte
kul när något
saknas.
Vi på Aqua Dental vet hur jobbigt det är när något saknas,
inte minst när det gäller tänder. Därför har vi specialiserat
oss på att inte bara underhålla leenden men också på att
återskapa dem.
Lördagen 15 december och 12 januari bjuder vi in till öppet
hus med temat tandimplantat på vår klinik i Olskroken. På
plats kommer du kostnadsfritt och på tu man hand få träffa
en erfaren tandläkare som berättar mer om hur implantat
kan användas för att ersätta förlorade tänder. Du kommer
så klart också få chansen att ställa alla de frågor du har,
till exempel vilka förutsättningar du har eller hur lång tid en
behandling skulle ta.
PS. Behöver vi nämna att platserna är begränsade?
Ring och boka din på 010 - 188 00 00.

aquadental.se
Redbergsvägen 13A | Östra Hamngatan 52

En blixtrande upplevelse
i kolsvarta Delsjöskogen
För några fredagar sedan var jag ute på
ett riktigt äventyr. Vid 18.00-tiden tog
jag bilen ut till parkeringen ovanför Bertilssons stuga. Där var det kolsvart och
öde. Lite kusligt till och med. Vandringen
påbörjades nedför backen i mörkret. Som
tur var hade min kompis pannlampa och
jag själv var utrustad med en ficklampa,
modell mindre.

• Jonas Pilblad nämnde ju lite om det här
med att samla ihop lite kollegor på jobbet. Att göra något bra tillsammans?

– Jag har i alla år haft med mig olika vänner. I år gjorde jag det till en After work. Fick
med mig 15 personer från olika avdelningar på
Garmin. Vi har tränat tillsammans varje torsdag lunch ända sedan i våras, alla var väldigt
förväntansfulla inför kvällen och mycket nöjda
efteråt.

E

fter drygt en kilometer vek vi av in i
Delsjöskogen. Men, vad var målet och
vad var det som var på gång?
Jo, det var trail-loppet Skatås Mörkaste som
avverkades under fredagskvällen. En tävling
som arrangeras av IFK Göteborg Orientering.
Deltagarna kunde välja på två banor i mörkret.
En som var sju kilometer och en som var tolv
kilometer. Tuffa banor som går mitt inne i skogen på allt från större stigar till små djurstigar.
Allt utmärkt med reflexmarkering.
Jag talade med Jonas Pilblad, elitorienterare
i klubben och en av de i laget som tog hem Tio
Mila orienteringen i år.

• Vad tyckte du om banan i år?

– En mycket spännande sådan som erbjuder maximal variation. Man måste hela tiden
vara uppmärksam på terrängen och det handlar mycket om hur fort man vågar springa. Att
få klättra i uppförsbackarna, flyga fram i terrängen och kasta sig utför i nerförsbackarna i
mörker är en härlig, kittlande känsla. För mig
som trailrunner är det en riktig utmaning.
IFK Göteborg Orientering har ju flyttat in
i nytt klubbhus och passade på att lägga startområdet där.
• Hur kände du att det fungerade?

– Jättebra. Arrangörerna lyckades skapa en
härlig stämning så att många valde att stanna efteråt. Själv gick jag runt och myste med
popcorn ända tills sista löparen gick i mål. En
sak till. Riktigt bra fixat med starterna och
bansträckningen vilket gjorde att många gick
i mål samtidigt. Både de som sprang sju och
tolv kilometer.

• Vad säger du om årets upplaga?

– Vi alla i teamet var verkligen jättenöjda
med loppet och hela arrangemanget. Det var
en fin stämning hela kvällen och det fina vädret gjorde ju sitt till också.
– Glädjande var också att det var rekorddeltagande. Hela 890 startande löpare. Intresset är och var mycket stort och vi jobbar för
att kunna ta emot ännu fler nästa år utan att
rubba på den höga kvaliteten som vi vill hålla.
– Det var jämnt fördelat med deltagare mellan sju- och tolvkilometersbanan. En rolig grej
var att många företag valde att göra detta till
en gemensam företagsaktivitet, ett perfekt alternativ för att främja friskvård och hälsa.
Ja, det är bara att hålla med. Det var en riktigt kvalitetsfredag som deltagarna, arrangörerna och vi som var ute i den friska novemberfredagen fick uppleva.
Vill du redan nu ladda för Skatås Mörkaste
eller rentav ta Skatås trippeln 2019 så får du
datumen här: Skatås Ryggar 2 juni, Skatås
Sjöar 24 augusti och Skatås Mörkaste den 15
november. Något att se fram emot.
En av många deltagare som var riktigt nöjd
med Skatås Mörkaste var Ida Enstedt som
avverkade sina sju kilometer på lite drygt 44
minuter.

Ja, det var garanterat inte bara Ida Enstedt
och hennes kollegor på Garmin som var nöjda.
Även vi i publiken kände oss belåtna med kvällen.
För min kompis och mig var det en fin
känsla att stå ute i den tysta och kolsvarta Delsjöskogen tills det plötsligt blixtrade till i skogen då löparna, med sina starka lampor, vällde
fram där vi stod strategiskt placerade i backen
upp mot rastplatsen vid Östra Långvattnet.
Efter dryga halvtimman, när den sista löparen passerat, vandrade vi försiktigt ned över
stock och sten till Kapten Bertilssons väg och
vidare till en öde parkeringsplats.
En finfin början att fira helg på…

PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– Skatås Mörkaste är årets roligaste Trail- veckan tillsammans med likasinnade vänner – som håller koll på
lopp. Jag har sprungit loppet de senaste fyra där man både får springa i skogen och umgås
friluftslivet för oss

EN UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA – Skatås Mörkaste.

åren och älskar arrangemanget. Att få avsluta

Foto: Skatås Mörkaste

över en alkoholfri öl är väldigt trevligt.

Lägg en röst på ”Naturlekplats i Skatås”!
Känner du till det här om ”Göteborgsförslaget”. Att du kan vara
delaktig vad det gäller utvecklingen av Göteborgs kommun.
Det innebär att du går in och registrerar dig och lämnar ditt
förslag eller gillar ett förslag som redan är noterat där. Får respektive förslag mer än 200 röster så kommer förslaget att tas upp av
ansvarig politisk nämnd.
Det finns en hel del intressanta förslag som ligger inne på kommunens
hemsida. Bland annat finns det ett
om att bygga en ”Naturlekplats i
Skatås”. Ett alldeles utmärkt förslag
som garanterat kan locka ännu fler
till Skatåsområdet. Inte minst barnoch ungdomsfamiljer. På hemsidan
finns det bra förslag på fyra olika
14

platser som en sådan kan uppföras
på och då i anslutning till Skatås
Motionscentral. Du kan även se
några exempel på hur en sådan plats
kan utrustas.
Respektive förslag måste nå minst
200 röster under en tremånadersperiod för att tas upp av kommunen.
Beträffande ”Naturlekplatsen i Ska-

tås” måste den få fler än 200 röster
innan den 21 januari 2019. Den 28
november hade förslaget nått upp
till 58 procent.
Vill du stödja det här utmärkta
förslaget gå in på goteborg.se/kommun o politik/så kan du påverka/
har du ett bättre förslag/Göteborgsförslaget och klicka dig sedan vidare.
Din röst kan vara avgörande!
För att ge sin röst eller lägga ett
nytt förslag går du in och registrerar
dig och ”öppnar ett konto”. Ja, du
kan läsa mer på hemsidan om Göteborgsförslaget.
Stig Andersson
Örgryte&HärlandaPosten

SÅ BRA DET BLEV! Som du kanske noterat så har det varit ett stort
arbete med att byta ut bron som går över Delsjöbäcken vid Orangerigatan/Delsjövägen. Vad bra och snyggt det blev! Ett lyft för alla
boende i området och för oss som passerar in i Örgryte via Delsjövägen. Bron kommer endast vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik.

Foto: Stig Andersson
NR 12 • december 2018

T!
A
N
PP

Nu på ny adress

STORA ÅVÄGEN 1
SISJÖN

NYÖ

”EN SMAK AV ITALIEN
I CENTRALA ÖRGRYTE”
Vi erbjuder frukost, lunch, fika, catering och event.
Varmt välkomna!

Töpelsgatan 7 | Göteborg | Tel: 031-40 28 20
Mån-Fre: 8.00-20.00 | Lörd: 9.00-18.00

www.mangiaitaliano.se

Välkommen till Olivia Hemomsorg
Vi erbjuder dig hemomsorg i form av hemtjänst, avlösning,
ledsagning, personlig assistans och stöd som utgår från ditt hem.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Varma hälsningar

VARDAGAR
SÖNDAG 11-15
11-15
VARDAGAR10-19
10-18 || LÖRDAG
LÖRDAG 10-16
10-16 || SÖNDAG

Välkommen!

”Vi är godkända
att utföra hemtjänst
i Göteborgs stad”
Emma Karlsson,
Regionchef

Malin Grönesjö,
Teamchef

För mer information:
Telefon: 031-14 43 03 | E-mail: hemomsorg-goteborg@olivia.se

STORA
STORA ÅVÄGEN
ÅVÄGEN 1,
1, ASKIM
ASKIM || HOLMENSHERR.SE
HOLMENSHERR.SE

www.oliviahemtjanst.se
NR 12 • december 2018
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FOLK VI MÖTER

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

En Thörnström i kök
Han spelade ishockey och dansade klassisk balett.
Men matlagning lockade honom mest.
Som 14-åring klev Håkan Thörnström in på Park Aveny Hotel och frågade om han
fick sommarjobba i köket – utan ersättning.
Vad som hände därefter är en sannsaga i gastronomiska tecken; med ansvar för
bland annat Nobelmiddagar och återkommande stjärnor i ansedda krogguiden Guide
Michelin.
Vad han uppskattar mest på julbordet?
– Sillar, kalvsylta, och grönkål, blir svaret.

Håkan Thörnström.

Foto: Helene Fasth

FEM SNABBA
• Vad lägger du för ingredienser på din
egen hemmapizza?

– Tomtatsås, buffelmozzarella, lök,
skinka, och ruccola.
• Dina tre favoriter på julbordet?

– Sillar, kalvsylta, grönkål.
• Dina tre favoriter bland snapsar?

– OP Anderson, Hallands fläder, Fernet
Branca.
• Vad består din egen frukost av?

– Gröt, mackor, juice, ägg, kaffe.
• Vad ska man bäst odla på sin egen
lilla täppa/balkonglåda?

– Örter, örter, örter...

THÖRNSTRÖMS
FAVORITER
Vi bad Håkan Thörnström ranka sina
”tre-i-topp” beträffande råvaror och annat som hör kök och matlagning till.

KÖTT
Entrecote, kalvbräss, fläsklägg.
FISK
Piggvar, gös, vårmakrill.

SKALDJUR
Ostron, hummer, räka.

FÅGEL/VILT
Dovhjort, anka, kyckling.

POTATISRÄTTER
Råstekt, gratäng, kokt nypotatis med smör
och salt.

SOPPOR
Potatis/purjolöksoppa, löksoppa, hummersoppa.

SILLAR
Björkösill, senapsill, gammal matjesill.
KALLSKURET
Kalvsylta, salami, cognacsmedwurst.
OSTAR
Gryére, Peccorino, hushållsost.

HUSMANSRÄTTER
Stekt fläsk med löksås, kokt oxbringa med
pepparrotsås, kort torsk med äggsås.

PASTARÄTTER
Spagetti och köttfärssås, lasagne, tortellini
med tryffel och grädde.
GRÖNSAKER
Sparris, rå blomkål, kronärtskocka.

ROTFRUKTER
Jordärtskocka, kålrot, potatis.

FRUKTER
Plommon, citron, mogen mango.
DESSERTER
Creme brylé, äggost med björnbärssylt,
citronsorbet.
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Vid 51 års ålder är Håkan Thörnström inte len, några mil norr om Göteborg.
Håkan hade slutat med ishockeyn, där han
enbart en respekterad och ofta anlitad stjärnkock med egna restauranger utan också famil- i KBA 67 tidigt var backkompis med blivande
jefar, gift med Anne, 46, pappa till döttrarna NHL-proffset Calle Johansson, och börjat
Clara, 19, Elin, 14, och Ida, 11, och aktiv dansa klassisk balett liksom tre år yngre systern Pia.
idrottsförälder.
– Baletten
Familjen är
krävde dubbelt
sedan tolv år
så tuff träning
bosatt i Kållsom hockeyn.
torp,
med
Och en exnärhet till fottremt hård disbollsplanerna
ciplin, minns
på Härlanda
Håkan. Det är
Park och ridväl lite så jag
anläggningen
formades som
som drivs av
människa. Jag
Göteborgs
höll på med baletten i fem år.
Fältrittklubb (GFRK).
Vad hände då det där sommarlovet? Jo,
– Vi bor strategiskt bra för familjens verk14-åringen klev in till kökschefen Valter Ceder
samhet, konstaterar Håkan.
Vi träffas emellertid i centrala stan, på Tek- på Park Aveny och frågade om det fanns ett
nologgatan i Johanneberg, där Håkan ägt och uppdrag som så kallad ”nisse” i köket.
– Ceder gav mig chansen. Jag hängde sedan
drivit Thörnströms kök sedan valborgsmässomed i Park-köket i stort sett hela sommaren.
afton 1997.
Det är tidig förmiddag och inga kastruller
• Utan ersättning!?
som slamrar, grytor som puttrar, eller stekbord
– Yes. Fast när kockarna hörde detta när jag
som fräser. Däremot bakar Håkan krogens skulle sluta samlade de ihop lite pengar till
eget vörtbröd och vispar en sås.
mig...
– Ursäkta, säger han, att vi fick skjuta fram
Kockresan mot gastronomiska höjder hade
vårt möte en timma. Jag var tvungen att åka börjat. Efter nian väntade två års studier vid
iväg för att reparera en trasig kaffemaskin och livsmedelteknisk linje på Ester Mosessonhjulen på en rullvagn. Ingenting som sköter gymnasiet, den så restaurangskolan. Kombisig självt. Och annars hade vi inte fixat julru- nerat med sommarjobb på Marstrand och så
schen.
småningom anställning på hotell Panorama i
Under fyra veckor serverar Thörnströms närheten av den nya bostaden på Eklandagakök 3 600 julbordskuvert, fördelat på lunch, tan.
middag, och catering. Restaurangen klarar
1985–86 gjorde Håkan Thörnström värn60–70 gäster vid varje
plikten. Givetvis som
sittning och upplägget VAD HAR HÅKAN
förstekock på en paär givetvis baserat på
trullbåt i flottan med
ett helt eget koncept. THÖRNSTRÖM
utgångspunkt
från
Är man stjärnkrog så ABSOLUT HEMMAVID? Berga/Muskö utanför
är man.
Stockholm.
• I kylskåpet?
– Mjölk, ost, bacon.
– Först ville de
• Krävs verkligen
• I skafferiet?
skicka upp mig till Boatt baka eget
– Sylt, kaffe, knäckebröd.
den för att lumpa. Men
vörtbröd som finns
• I kryddhyllan?
jag vägrade, eller påpeatt köpa i vartenda
- Svartpeppar, chiliflakes, persillade.
kade åtminstone att jag
bageri?
– Det anser vi. Liksom att göra vår egen kunde vänta ett år för att garanterat hamna
plommonsylt och äpplemust. Och även, med inom flottan.
Utvecklingen fortsatte med nya anställningviss hjälp, tillverka husets egen snaps.
Håkan Thörnström styr verksamheten med ar och allt högra befattningar inom olika etaengagemang och finess. Åtminstone i köksre- blerade kök; Akvarell i Halmstad, Högvakten
gionen där vi noterar en svart tavla med bud- och Socitetshuset på Marstrand, tillbaka till
Göteborg och Panorama samt Rubinen och
skapet: ”Släng inte mat!”
Han påpekar också noga att han och hus- Parantes.
Håkan älskade att laga och äta mat. Gärna
trun Anne är 50/50-ägare av rörelsen. Där
kockutbildade Anne är vd, som sköter admi- exotisk och någonting extra utanför vardagen.
nistration, ekonomi, och marknadsföring.
• Vilken är annars din favorit när det gäl– Jag är verkligen imponerad över hennes
ler husmanskost?
driv och ansvarsfulla insats i vårt dagliga ar– Stekt fläsk med löksås!
bete, säger maken.
Våren 1997 väcktes drömmen om att starta
Från julen 2018 backar vi nu bandet till som- eget. Men den erbjudna lokalen låg lite avsides
maren 1981 då unge herr Thörnström gick på vid en första anblick.
sommarlov i väntan på att börja nionde klass.
– Egentligen en adress som ligger åt helvete.
Familjen hade flyttat från Biskopsgården, till Vem hittar hit!? Fast lokalen hade potential för
Mölndal och Onsala, och bodde nu i Stenkul- att vara en lyxkrog. Och tiden kändes mogen

Och så försöker jag vara
på plats i Scandinavium och
följa Frölundas hockeymatcher så ofta jag kan

Örgryte&HärlandaPosten

att stå på egna ben. Jag var 29 år och hade arbetat som kock sedan jag var 15.
Så skapades Thörnströms kök – men samtidigt ett slitgöra med 80 timmars arbetsvecka
för att stärka ett helt nytt varumärke.
• Vad är viktigast med att driva en restaurang?

– Bra råvaror, starkt engagemang, och att
rekrytera rätt och kompetent personal.
Under åren har verksamheten utökats med
Privata Rum på Postgatan och Studio Thörnström på Viktoriagatan. Med även hembesök/
gästspel, matskola och föreläsningar. Samt givetvis alla officiella uppdrag som kan läsas mer
om i faktarutan här intill.
• Nobelmiddagen, som du ansvarade för
2005 och 2006, är aktuell i dessa dagar?

– En långbänk som börjar med ett telefonsamtal i maj och avslutas med en trerätters
meny för 1 350 gäster sju månader senare.
• …och med en massa förbehåll?

– Åtminstone några. Rådjurssadel ska inte
serveras eftersom det görs dagen före Nobelmiddagen. Dessutom går man igenom de tre
senaste årens menyer för att undvika matkrockar.
• Och därefter?

– Sätter man ihop tre menyer och presenterar för Nobelstiftelsen som proväter och beNR 12 • december 2018

ket – förstås
TIPSA KOA!

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

ETT BLANDAD URVAL
FRÅN THÖRNSTRÖMS
OMFATTANDE CV
(...som sannerligen är en långläsning):
4 Svensk mästare samt VM-fyra i ostronöppning 1989.
4 Medlem i det svenska kocklandslaget
1988-96.
4 Jurymedlem i olika nationella och
internationella matlagningstävlingar 19962003.
4 Jurymedlem i tävlingen ”Årets kock” i
Sverige 2005–18.
4 Thörnströms kök tilldelas utmärkelsen ”Bästa dessertrestaurang” i Sverige
2005.
4 Ansvarig för Nobelmiddagarna med 1
350 gäster 2005 och 2006.
4 Ansvarig för kung Carl Gustafs 60-årskalas med 560 gäster på slottet 2006.
4 Ansvarig för 100-årsjubilerande SKF:s
galamiddag i Göteborg med 1 700 gäster
2007.
4 Ansvarig för kronprinsessan Victorias
och prins Daniels galamiddag med 300
gäster 2010.
4 Erövrar första stjärnan, av hittills åtta,
hos ansedda Guide Michelin (2011-18).
En milstolpe i karriären.
4 Thörnströms kök utses till årets restaurang i Sverige 2011.
4 Vinner prestigefyllda tävlingen av 2013
års ”Kockarnas Kamp som visas i TV 4 och
följs med stort intresse.
4 Tilldelas guldmedalj av Sveriges gastronomiska akademi 2013.
4 Tilldelas Werner Vögeli-trofén för 2014.
Som sagt är detta endast ett blandat urval
av meriter och utmärkelser.

New York har varit en stor inspirationskälla
för Håkan Thörnströms utveckling.
– Jag blir lika ledsen varje gång jag lämnar
New York och tvingas åka hem. USA är ett bra
matland som inspirerar över huvud taget. Och
tvärtom, tydligen. I vår ska Anne och jag till
Aspen, där hon bodde länge, för ett ”svenskt
gästspel” under två kvällar med vardera 50 gäster. Planeringen är igång där det bland annat
ska flygas in skaldjur.
• Vad svarar du om jag säger buljongtärning?

AGNETA BANKS
BALETTSKOLA
Björkekärr

Barnbalett • Klassisk balett
Dansaerobics
Barn tonår, vuxna & 65+
Nya elever testar två
lektioner innan man binder
sig för terminen
– se hemsidan för mer info.

agneta.bank@telia.com
www.barndans.nu

0738-09 51 11

Svenska
sjöräddare smiter
från jobbet.
Tack alla arbetsgivare som låter våra sjöräddare
släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går.
Läs mer på sjoraddning.se

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

– Nej, tack. Jag kör betydligt hellre mina
fonder.
• LCHF, 5-2-diet, Viktväktarna...!?

– Ingenting jag dömer ut, absolut inte. Men
för mig personligen är ett dagligen någorlunda
sunt leverne viktigast. Jag har lyckats hålla min
En visp, en bunke och bakom det hela stjärnkocken Håkan Thörnström.

Foto: Helene Fasth
vikt på 90 kilo i många år även om jag tillett kök.
Ny hos bringar hälften av dygnets timmarViibjuder
Vi bjuder digdig
Tandblekning
25
29som
år som
stämmer sig för vilket av förslagen man föredrar. Recepten ska varaPrimärtandvården?
exakta,
• Hur
ser
mathållningen25
ut–för
Tandblekning
29–framtiden?
år
inteinte
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nu endast
30% rabatt– Det
varitvarit
hos hos
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– nuär–endast
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redan
mycket diskussion
om
ekopå två år på en gratis
vid första under1.995
kronor! på två
år på en
gratis
1.995
kronor!
Trenden
drar
mer
• Ställdes samma krav när du ansvarade för kung Carl Gustafs 60-årsundersökning!
sökningenlogiska varor och hållbarhet. undersökning!
och mer mot rätter baserade på grönsaker där
middag?
köttbiten mer blir ett tillbehör än huvudingre– Inte på samma sätt. Men kungens adjutant var här och provåt några
Ny hos
Vi bjuder dig
diensen. Tandblekning
gånger...
Primärtandvården?
25 – 29 år som inte

AKUTTANDVÅRD
AKUTTANDVÅRDINOM
INOM 24
24 TIMMAR
TIMMAR
AKUTTANDVÅRD
24 TIMMAR
God Jul & Gott NyttINOM
År!
Ny hos
Primärtandvården?

Tandblekning
AKUTTANDVÅRD INOM
– nu endast
30% rabatt24 TIMMAR

Akuttandvård – boka online eller ring!

varit hos tandläkare
Akuttandvård
online eller
ring!
– nu endast
30% rabatt– boka
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037

på två år på en
vid första under1.995
kronor!
I väntan
på julbord
nyårssupéer
hargratis
vi
2011 belönades Thörnströms kök med sin första stjärnaPRIMÄRTANDVÅRDEN
i Guide Miche1och
Telefon:
031-255037
undersökning!
ÖPPETTIDER
MånKaggeledstorget
– tor: 7:30 –19 Fre:
8 –16 Lör:
10 – 15
sökningen
alla våra olika favoriter och smaker. I Thörnlin – en utmärkelse man årligen försvarat sedan dess. 2013 vann Håkan den

ÖPPETTIDER Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15

vid första undersökningen

1.995 kronor!

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

AKUTTANDVÅRD
24 TIMMAR
God Jul & Gott NyttINOM
År!
AKUTTANDVÅRD - BOKA ONLINE ELLER RING OSS!
ring!dig 25-29 år
Vi bjuder
Ny hos Akuttandvård – boka online eller
bjuder
TANDBLEKNING
som Vi
inte
varit dig
hos
Primärtandvården?
PRIMÄRTANDVÅRDENTandblekning
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
25 – 29 år som inte
tandläkare
på
2 år på en
nu
endast
tandläkare
endast
30% rabattMån – tor: 7:30 –19– nu
ÖPPETTIDER
Fredag:
8 –16 Lördag: 10 –varit
15 hos
Söndag:
Stängt
på tvåGRATIS
år på en gratis
KRONOR!
vid 1.995
första under1.995 kronor!
undersökning!
www.primartandvarden.se UNDERSÖKNING!
sökningen

AKUT
TANDVÅRD
INOM 24H

ströms kök styckas hela lamm och
all fisk köps
www.primartandvarden.se
AKUTTANDVÅRD - BOKA ONLINE ELLER RING OSS!
hel och filéas på stället.
www.primartandvarden.se
Akuttandvård
–
boka
online
eller
ring!
Årets julklapp
oss
till
erdig 25-29 år
Håkan ansvarar aldrig längre för en egen så
– Varje framgång är en fjäder i hatten i en tuff värld som matlagning
Akuttandvård
– bokafrån
online
eller
ring!
Vi bjuder
AKUT
TANDBLEKNING
som
inte varit hos
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
Telefon:
031-255037
kallad station
i köket, men1 vistas
i restauranghandlar om. Självklart är det viktigt att restaurangen har ett högt renommé.
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 valfri
Telefon:behandling
031-255037
kr för undersökning
eller
tandläkare på 2 år på en
-500
nu endast
TANDVÅRD
ÖPPETTIDER
Mån
–
tor:
7:30
–19
Fredag:
8
–16
Lördag:
10
–
15
Söndag: Stängt
ÖPPETTIDER
Mån
–
tor:
7:30
–19
Fre:
8
–16
Lör:
10
–
15
Eventuell
ATB
dras
vid
besök.
en två till tre kvällar i veckan.
• Lagar du mat även hemma åt familjen?
GRATIS
1.995 KRONOR!
INOM
24H
Hos
oss
erbjuds
du
en
modern
och
trygg
tandvårdsupplevelse.
UNDERSÖKNING!
www.primartandvarden.se
– I stort sett varje dag står Anne eller jag vid spisen. Vi köper aldrig färdig• Hinner du odla ditt stora idrottsinwww.primartandvarden.se
www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80
stekta köttbullar eller tar hem frysta färdigrätter från affären.
tresse?
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
• Har du stött på några motgångar?
– Det sker genom döttrarnas engagemang
Årets Mån-Tors
julklapp
från Fredagar
oss till
er
ÖPPETTIDER
08:00-17:00,
08:00-15:00
inom fotbollen och ridsporten. Och så försö– Oh, ja. 2001 var ett extremt år. Min första fru och jag skiljdes. Företa500 kr för undersökning eller valfri behandling
ker jag vara på plats i Scandinavium och följa
get var konkursmässigt. Verksamheten följde konjunkturen och samhället
Eventuell ATB dras vid besök.
Erbjudandet
gäller t.o.m.
februaritandvårdsupplevelse.
2019.
Frölundas hockeymatcher så ofta jag kan. Om
i övrigt. Exempelvis representation minimerades. Gästerna uteblev och jag
Hos oss erbjuds du
en modern
och15trygg
inte annat för att jag är sponsor/samarbetstvingades permittera personal. Dessutom låna pengar av mamma och pappa
www.primartandvarden.se
031 modern
- 745 85 80
Hos oss erbjuds du• en
partner och behöver vara aktiv gentemot övoch själv återgå till 85-timmarsveckor utan att egentligen lyfta lön mer än
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
och
tryggMån-Tors
tandvårdsupplevelse.
ÖPPETTIDER
08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00
riga inom klubbens nätverk.
att kunna betala det nödvändigaste.
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 Tel. 031-25 50 37
Fast ibland är det viktigare att baka vörtbröd
• Hur känns det när kanske kökets bäste försvinner?
ÖPPETTIDER Mån-Tor 07.30-19.00 Fre 8.00-15.00
och reparera en trasig kaffemaskin.
– Man hör först olyckskorparna i branschen kraxa för att därefter knyta
www.primartandvarden.se
KJELL-OVE ”KOA” ANDERSSON
näven i fickan och sporras att gasa ännu mer än tidigare. Sådan är jag.
prestigefyllda tv-tävlingen Kockarnas Kamp.
• Vad uppskattar du mest?
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Vi kör ut...

Stans
läckraste
Julmat!

Varmt välkomna
till oss på
Danska Vägen!

med fri leverans
(vid minst 15 st.)

Julbuffé eller Jultallrik 160:Rökt lax med sparris · Skaldjurspaté · Hjortronsås
Varmrökt lax · Romsås · Ägghalva med räkor · Inlagd sill
Senapssill · Potatis · Rökt julkalkon med katrinplommon
Senapsgriljerad julskinka med grov julsenap · Rökt julkorv & cornichons
Köttbullar · Rödbetssallad · Cocktailtomat · Babybellost · Vörtbröd · Smör

Stor Julbuffé 210:-

Samma innehåll som ovan, smakfullt garnerat & upplagt på serveringsfat.
Dessutom ingår även: Rökt hjortstek med rönnbärsgele
Skagenröra med kräftstjärtar
Krämig Brieost med kex, oliver & fikonmarmelad

Jansons Frestelse

Med Snowgoggles från ZEISS blir du en
vinnare i pisten, oavsett väderlek.
Baserat på mångårig optikexpertis och ZEISS
etablerade kvalitet, har ZEISS skidglasögon
utvecklats speciellt för alpin vintersport.
De ger 100 procent skydd mot solens UVA- och
UVB-strålar upp till 380 nanometer.

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

En viktig faktor för alla glasögonbärare; Clip-in för
skräddarsydda glasögonlinser kan enkelt monteras
i ZEISS snowgoggles.

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

Öppet
alla
dagar

GULDLÄGE

Fler modeller för dam och herr finns i butiken.

ZEISS Snowgoggles

Redbergsgården

pris fr. 1 495 kr
Inkl clip-in med enkelslipade glas
Danska Vägen 76, Tel 031 25 42 45
www.optikercarlberg.se
Öppet mån-fre 10–18

Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

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

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

pris fr. 1 995 kr

EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!

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

MÅNADENS ERBJUDANDE!
1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!

Vi köper även upp
dödsbon, röjer och
städar bostaden.

Kort hår
125:- Ord. pris 250:Mellanlångt hår 140:- Ord. pris 280:Långt hår
160:- Ord. pris 320:Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 28 januari 2019

Himledalen Begravning
Danska vägen 81 | Göteborg | 031-18 00 17
www.himledalen.com
18

Danska vägen 79 • Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
031-84 62 97
0736-14 61 53
Örgryte&HärlandaPosten
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50%

Begränsat antal!

STRESSLESS® DUBLIN
fåtölj inkl. pall

9.990:-

(965:-/mån*)
(ord.pris 19.990:-)

MELLANDAGSKLIPP

Vi tjuvstartar mellandagsrean med massor av erbjudanden.
Upp till 50% RABATT på soffor, fåtöljer, matgrupper, sängar
och mycket mer. Välkommen in!

14.990:-

GÖTEBORG

14/12

8.990:(874:-/mån*)
(ord.pris 10.990:-)

(1.420:-/mån*)
(ord.pris 17.990:-)

DANSKA VÄGEN 96

TJUVSTART!

Gäller alla tyger & färger!
PRIME 3-SOFFA

VOX SOFFA
FR

SVENSKAHEM.SE

ADRESS

Danska vägen 96
416 59 Göteborg

TELEFON

ÖPPETTIDER

Mån - Fredag: 10 - 18 Julafton & juldagen: Stängt
Lördag: 10 - 16
Annandagen: 11 - 16
Söndag: 11 - 16
Nyårsafton & nyårsdagen: Stängt

031-51 95 50
Gäller t o m 3/2 2019 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: 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.

Belåten gick frälsningssoldaten hem
Expressens löpsedlar utlovade en kvalificerad gissning om julvädret. Över Mona,
Margit och mig, där vi gick i vimlet inne i
stan, var himlen gråruggig.
Vi hade inte shoppat på Black Friday
utan väntade till efter skyltsöndagen
med att så smått trigga igång julkänslan.
Köplusten värmde, men det var råkallt
ändå.
Frälsningssoldaten som passerade oss,
bärande sitt blåsinstrument i styvt svart
fodral, log igenkännade.

HEMÅT.
Frälsningssoldaten var
nöjd med
sin eftermiddag men
såg snett
bakifrån lite
småfrusen
ut, om det
så kal�lade kroppsspråket i
hastigheten
tolkades rätt,
just i början
av den tidiga
skymningen.

Foto: Alice
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ttrycket ”Håll grytan kokande”,
som betyder att man ska lägga
några slantar i Frälsningsarméns
insamlingsbössa i form av en upphängd
gryta, är inte lika allmänt känt nu som under
1900-talet. Men det är en kär tradition. Pappmuggar i all ära; visst kan man droppa en
slant i sådana, men Frälsis är något kärt man
känner igen och så vet man att slantarna då
verkligen går till goda ändamål, socialt arbete.
Min kompis Mona, som är soldat i ordets
militära betydelse, har inget emot att Frälsis
kallar sina medmänskligt arbetande medlemmar för soldater och i viss mån lär ha
gradbeteckningar. Det är ju kamp som kamp,
för den goda sidan.
Frälsningssoldaten tycktes nöjd och belåten
där han passerade oss, möjligen på hemväg
så dags mot aftonen. Men trots sin stolta
hållning och den strikta svarta uniformskappan verkade han, när vi nu såg honom snett
bakifrån, nästan huttra till och vara småfrusen, han också. Han hade med tre andra stått
och spelat andliga låtar vid Domkyrkan och
fått ett skapligt klirr av mynt i grytan.
Det är sådan tradition att om jag säger att
det var i går eller för tio eller tjugofem år
sedan, så vore det ingen skillnad. Energiknippet Mona och gamla Margit och jag har i den
detaljen svårt att veta vilket år som var vilket,
om vi ser på foton jag har knäppt, där advent
med sin accelererande julhandel går i repris,
hur den än förnyas.
Även om vi stöder Frälsis mycket mer
genom att handla hos Myrorna – den stora
loppmarknads- eller snarare second hand-butiken vid Olskrokstorget – så är insamlingsbössan liksom trygg att återse varje advent.
Då märks den som bäst, fast den förstås finns
hela året.
Men Olskrokstorget... jo, det var dit som
vi nu tog spårvagnen från Domkyrkans
hållplats. Det skulle bli gott att sätta sig
med en fika inne i värme vid Redbergsvägen
och sedan gå runt på torget. Kanske också
få provsmaka några av julens delikatesser i
fiskbodarna och köttboden.
– Biografen Flamman, log Margit när vi på
Redbergsvägen klev av den rätt fulla vagnen
och fick bions karaktäristiska snyggt glasade

Radomska

byggnad i blickfånget snett uppåt. Tänk att
på nyårsafton blir det trettisex år sen den
stängdes, suckade hon nostalgiskt.
Margit berättade, medan vi fikade, faktiskt
om bion och julen 1945. Då var Mona och
jag långt ifrån födda, men Margit hade varit
tonåring redan och gått på flickläroverk. Allt
andades framtidstro.
Under det jullovet jobbade hon både före
jul och under nyårsrean extra på Kålltorps
Varumagasin, som saluförde glas, porslin,
husgeråd och silver. Nog var det fart i butiken
där på Björcksgatan då kring helgerna. Och
annars hade man ju inte behövt någon tillfällig extra personal.

Allt detta hade amerikansk medelklass råd
med, enligt vad som visades på filmduken.
Så vi insåg att vi svenskar, som följde i deras
fotspår och knegade och utbildade oss, snart
också skulle se en väldig standardökning,
tillade hon.
Nog blev det så. Och kring 1970 var
Sverige kanske som rikast. Eller är rikedomen
reellt sett större i dag? Men numera har ju
klyftorna i samhället vidgats. Det blir allt
större skillnad mellan rik och fattig, enligt de
lite äldre bedömare som för några decennier sedan trodde att jämlikheten nästan var
uppnådd. Julhandeln ska åter slå rekord, men
vad säger siffrorna egetligen om hur samhället
mår?
– Just utanför Flamman, på Gradmansplatsen som det heter, stod Frälsningsarmén
ibland och spelade. Alltså innan det nuvarande Olskrokstorget fanns, sa Margit. Det
var särskilt en soldat Gustafsson som spelade
helt fantastiskt på det där blåsinstrumentet,
som väl heter horn.

Bra ruljangs var det också på Kålltorps
Frukthörna, där en kusin till henne var fast
anställd i några år, fram till sitt giftermål.
En jultradition var att sticka ner avbrutna
bitar av kanelstänger i en oskalad apelsin, så
doften av frukt och kanel blandades hemma
i bostäderna med doften av skinka, julgran,
stearin, stekt korv, lutfisk… och cigarretterna
– Och belåten gick soldaten sedan hem,
som ”herrn i huset” rökte.
replikerade Mona leende vid jämförelse med
Det fanns en tablettask som hette Roden senaste av dessa svart uniformerade mubin Hood, men väsentligare var att denne
sikanter vi sett. (Jo, åren flyter samman när
pilbågshjälte stred för rättvisan i matinéer på
bio. För barnen hörde det liksom till att gå på man tänker på det.)
Som en kompromiss mellan nytt och gamjulmatiné, och gärna då på Flamman.
– Flamman, det var var lyx och flärd i unga malt gick vi denna eftermiddag i advent 2018
in på Myrornas. Det som säljs hos Myrorna är
flickors ögon, intygar Margit. I synnerju inte gammalt i betydelsen
het om filmerna var från
BETRAKTELSER
slitet, utan det är nästan
Hollywood. USA hade
som nytt. Fast en del äldre
de modernaste köken, lyxi- av Alice Radomska
prylar är av intresse just
gaste sovrummen, bredaste – författare
och konstnär
därför att de är gamla.
bilarna.

Traditioner i folkkära toner
n Det senaste dygnet har vi hört
det sjungas att ”Natten går tunga
fjät runt gård och stuva”.
I skolorna är det faktiskt eleverna själva som har önskat Luciasångens klassiska gamla text med
de omoderna orden tillbaka. För
tio år sedan var den äldre texten
nästan utrotad och ersatt av den
modernare, med minskad atmosfär
och känsla som följd.
Nu öser radion julsånger över
20

oss – det accelererar för varje dag.
Även där hävdar sig vacker tradition mycket bra mot det bjällriga
väntandet på jultomten och klapparna, även om givetvis också tomten är en varmt vacker figur.
Julen – i glädje och för somliga
sorg – är känslig och vacker. Minnet av de bortgångna lever än i senaste julsången ”Denna glittrande
julen”, komponerad av Håkan
Stahre där gränsen mellan Småland

och Blekinge irrar oregelbundet i
barrskogen.
”Denna glittrande julen” sjungs
i radio av Linda Rosenberg. Erfarne Håkan Stahre ingår annars i
Trasthes orkester, och det händer
väl att Stahre och bandets sångare
Ingemar Trasthe kallas för Staren
och Trasten.
Det bjuder de på. Inte minst så
här före jul.
Alice Radomska
Örgryte&HärlandaPosten

– Titta här! sa jag till Mona. En kartong
med prima skoborstar och tuber och burkar
med skokräm. Det vore väl idealiskt för dig
som är inbiten militär.
– Du, log hon. Skoborstar får staten och
skattebetalarna hålla mig med. Så jag lägger
nog slantarna på något roligare. Och förresten
är det viktigaste för kängorna att gnida in
dem med fett. Då håller dom vätan ut... men,
kolla här! Wow! Bomullsbody med halvpolokrage, låt se... det står polyester, ull, viskos,
elastan... tänk vad många sorter man kan
mixa ihop ett så här elastiskt och gott tyg av.
– Luciakrona, funderade Margit. Men
sådan har förstås Veronica (dotterdottern)
redan.
– Du ska baka lussekatter till dom, va? sa
Mona.
– Jo, så blir det väl när jag ändå ska dit, sa
Margit. Och en presentkorg fullknåkad med
godis från Sweets & Cigars här på torget är
alltid välkommen att ta med sig.
Jag själv kollade in en del välaktade böcker.
Det var romaner som Patricia Cornwells
”Trace”, Ivar Lo-Johanssons ”Lyckan” och
Agatha Christies ”Begravningar är farliga”.
Och en stor ”Svensk fyrlista 1990”... men
tyvärr utan bilder och bara med listning av
fyrarnas positioner och tekniska egenskaper,
för inbitna seglare.
Vi gjorde en del second hand-fynd och
handlade sedan på torget mest ätbart. Så även
om man skulle varit ute i god tid och köpt
åtminstone de första julklapparna, så blir man
väl inte riktigt på hugget förrän i sista veckan
före jul. Alltså som vanligt.
TOMTEN
OCH
TRASTEN.
Medan
renarna
kopplar av
på pizzerian
i närheten,
bjuder
jultomten
som vanligt
Koltrasten
på smular
av ost och
bröd.

Foto: Alice
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Inför julens festligheter har
vi fyllt diskarna med godsaker.
Noga utvalt
av både
smak
och kvalité.

Gnistrande julklappar

Vi
rimmar
vår egen
skinka!

hittar du hos

Guldsmedshuset!

Butiken med det lilla extra

Smakrika
presenter
blir man
alltid glad av!

Fint kött, ovanliga ostar
och delikatesser

Julklappar
finner
ni
hos oss.

Göteborgsvägen 34, Sävedalen
kotthall.savedalen@gmail.com | Christina 0708-66 14 19
www.kotthall.se
Följ oss på FB och Instagram för att se vad som händer.

Göteborgsvägen 21 Sävedalen

www.guldsmedshuset.se info@guldsmedshuset.se 031-265798
tisdag - torsdag 10-18 fredag 10-16.30

lördag 8/12, 15/12, 22/12 10-14 måndag stängt

Nära dig genom hela livet.
PÅ DIN VÅRDCENTRAL får du trygg kontakt genom

hela livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt
dåligt är det oss du först kontaktar.

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

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

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

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

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

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv
var du vill lista dig på narhalsan.se.
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Din egen vårdcentral
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Varmt
välkomna
till oss i
Munkebäck!
Malin Amdell i blomsteraffären Flores Milia på Bögatan.

Foto: Jennifer Last

Malin landade
i en blomsterbutik 400KR
Malin Amdell öppnade blomsteraffären
Flores Milia på Bögatan för ett år sedan.
Nu riktas drömmen mot fler butiker.

Flores Milia, eller tusentals blommor direktöversatt från latin, är blomsterbutiken där säsongen bestämmer vad som ska vara i fokus.
Alla helgons dag, fars dag, jul, alla hjärtans
dag, påsk, studenten. Nästan varje månad är
en högtid i butiken.
– Jag har alltid varit intresserad av färg och
form och vill ha ett fokus på dekoration. Det
finns ett blomsterår och jag följer årstiderna
traditionsenligt. Jag håller stenhårt på det, att
inte börja med julblommor för långt innan jul
till exempel, säger Malin Amdell.
Malin Amdell har tidigare jobbat som flygvärdinna i hela 17 år. Samtidigt som hon flaxade runt i världen, visste hon innerst inne att
hon ville utbilda sig inom blommor. Drömmen
om ett eget företag har funnits sedan 2010.
Då tog hon tjänstledigt för att gå utbildningen
som gav henne alla grundkunskaper som krävdes för att senare kunna kalla sig florist. Men
då tajmingen inte var helt på sin plats svalnade
drömmen och hon fortsatte flyga världen över
ett tag till. Visst trivdes hon bra, men när flygbolagets bas i Göteborg plötsligt lades ner och
hela personalstyrkan blev uppsagd var det helt
enkelt på tiden att satsa igen. Malin började
leta lokaler och till slut hittade hon det som då
var Bö blommor. Efter lite tjat från Malins sida
blev lokalen till salu och någonstans mellan ett
och två år senare var affären så gott som färdig
och Malin hade äntligen fått rätten till att sälja
blommor i sin egen butik.
– Jag kastades in i försäljningen i november
22

förra året. Det var en tuff period eftersom allt
hände på en gång, men det blev bra. Jag älskar
den här miljön. Det är en så friskt att jobba
med växter. Det är givande.
Att vara oerhört social och egenföretagare
går kanske inte alltid hand i hand. Malin gör
allt själv, från inköp och bokslut till hantering
av varor, exponering och försäljning. För henne har det blivit lite av en utmaning.
– Jag tycker det har gått bra ändå. Jag pratar mycket med kunderna och det blir oftast
väldigt spännande möten. De flesta som har
hittat hit är stamkunder och bor i området så
de kommer in ganska ofta.
I sitt utbud följer Malin trender inom mode
och inredning. För henne handlar det om
att satsa på mer exklusiva blommor som inte
finns överallt. Att hitta något ovanligare, från
Brasiliens regnskog exempelvis. Malin besöker
Partihallarna tre till fyra gånger i veckan och
handplockar sina varor för att få ett så nära
perfekt sortiment som möjligt.
– Det är jätteviktigt för mig. Att få handla
det jag vill ha i min butik och det jag står för.
Sedan är jag lyhörd för vad kunderna vill ha
och köper in en hel del växter och snittblommor på beställning. Det har visat sig vara väldigt lyckat.
Malin jobbar långsiktigt och vill att Flores
Milia ska bli väletablerat i den familjära lokalen på Bögatan. Däremot lever drömmen vidare och i framtiden hoppas hon kunna starta
fler butiker.
– Jag hade absolut velat öppna en butik till
någon gång. Det är min ambition och mitt
mål. Att Flores Milia ska finnas på fler ställen.
JENNIFER LAST

RABATT
PÅ OAKLEY & RAY-BAN
SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45
Erbjudandet gäller under en begränsad period och kan ej kombineras med andra rabatter.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Örgryte&HärlandaPosten
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Monster

2 för 40:-

Nu är butiken fylld
med julens alla godsaker
– välkommen in till oss
och alla juldofter!

Royal Energi

2 för 10:-

Läkerol

Kexchoklad

2 för 20:-

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

IS
LÖSGOD

90/hg

7

Munkebäckstorget 1 | Göteborg | Tel. 0761-76 73 80

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

Våga vara annorlunda

D

för att kunna skicka utkastet till intervjun till
et var en gång en man som sökte jobb
honom. Mannen svarade, liksom en gång tidigare,
som tidningsbud. Han hade alla de rätta
att han inte hade någon e-postadress. Journalisten
kvalifikationerna och passade perfekt till
tittade förvånat på honom och sa sedan: ”Tänk
jobbet. Intervjun gick bra och mannen erbjöds
vad du hade kunnat bli om du
tjänsten. När han tillfrågades
LIVSCOACHEN
haft en e-postadress.” Manom sin e-postadress svarade
Alexandra Tittus
nen funderade en stund och
han att han inte hade någon
– din personliga
svarade sedan: ”Ja ... jag hade
eftersom han inte heller hade strateg och bollplank
kunnat bli ett tidningsbud!”
någon dator. Misstroget sa
Ibland försöker vi så envist att rätta oss efter
hans blivande chef: ”Hur är det möjligt?! Alla har
vad alla andra gör. Men är det verkligen alltid så
en e-postadress!” Och utan e-postadress kunde
nödvändigt? Vad skulle hända om du vågade gå
han inte få jobbet.
din egen väg, göra saker på ditt eget sätt och pröva
Besviken och utan många kronor på fickan
vad som skulle hända? Traditioner och vanor i all
stod mannen åter ute på gatan. När han såg sig
ära, men tänk om du vågade prova något nytt, ja
omkring såg han en affär som sålde tomater i
kanske till och med därmed vara annorlunda...?
lösvik. Han tog sina sista kronor, köpte en låda
Året lider mot sitt slut. Hur många nya saker
tomater och sålde dem vidare med vinst. Så köpte
provade du under 2018? Alla älskar vi och känner
han en låda till och sålde även den med vinst.
oss bekväma med det bekanta även om det som är
Efter ett tag hade han råd att köpa en lastbil och
bekant inte alltid är det bästa för oss. Du kanske
blev så småningom stans tomatleverantör.
Beundrad och respekterad intervjuades mannen är bekant och bekväm med ett extra glas vin varje
kväll, även om du vet att det inte är bra för dig
en dag om sina stora framgångar. När intervjun
var klar bad journalisten om mannens e-postadress och att du hellre borde ta en kvällspromenad för
att rensa huvudet. Eller du kanske sitter bekvämt
i soffan varje kväll och tittar på det bekanta favoritprogrammet, samtidigt som du ibland drömmer
om att kunna spela gitarr. Vad skulle hända om
du lämnade det bekvämt bekanta och i stället tog
kvällspromenaden eller tog en kurs i gitarrspel?
Tänk om Einstein ändå hade rätt när han sa att
“definitionen av galenskap är att göra samma sak
igen och igen och förvänta sig andra resultat.”
Vilka resultat förväntar du dig av 2019? Vad behöver du GÖRA annorlunda? Eller vad skulle hända
om du vågade VARA annorlunda?
ETT GOTT SLUT OCH ETT GOTT NYTT
Spec: Auktoriserad för HONDA
Spec: Auktoriserad för HONDA ÅR!

Vi utför
service och
plåtreparationer
på samtliga
bilmärken.
Vi utför
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service och
plåtreparationer
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God Jul & Gott Nytt år!

Vi har öppet samtliga vardagar
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Norra Gubberogatan 12

Salong Nicole
Sofiagatan 6

Tel: 25 23 39

Tel. 84 20 60 el. 073-735 00 93

Stängt Jul- & Nyårsafton samt röda dagar under
Här
finns jul och nyår! d.v.s. 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 & 1/1
gott Tack för det gångna året – God Jul & Gott Nytt År!
– Nguyen Phi
om P- ALLTID BILLIGT – ALLTID BRA
Mellandagarna öppet precis som vanligt
platser!
TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 20 ÅR!

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

God Jul & Gott Nytt År!

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

Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas gemenskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo,
musik m.m. Program finns för avhämtning.

Tel. 0702-56 03 11

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

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 Seniorerna Björkekärr
Månadsmöten kl 16.00 på Björkekärrshus
4 Veckans aktiviteter: Tisdagar: gym och
boule. Onsdagar: tävlingsbridge och canasta.

Kontakt Inga-Lisa Elzer 031-21 23 41

SPF Skår

HELGÖPPET: Jul- och Nyårsafton 9–14
Juldagen, Annandag Jul och Nyårsdagen stängt

REDBERGSGÅRDEN
Danska Vägen 110 • Tel 031–84 74 76
KONDITORI
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Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp
under synnerligen gemytliga former varje måndag och torsdag kl 11, året om. Ring Hans
Westberg, 84 24 52 eller kom dit.
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.

Kulturhuset Kåken

Han

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!

Isblommans Pensionärsförening

Öppnar åter
Öppnar
åter
månd 12
7 jan
månd
jan
klockan
12.
kl. 12.00

OLSKROKENS
BIL
AB AB
OLSKROKENS BIL
AB
OLSKROKENS
BIL
Ånäsvägen44
84 76
76 00
00
Ånäsvägen44 • Tel 84
Ånäsvägen44 • Tel 84 76 00

PÅ GÅNG

Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
4 Månadsmöten tisdagar kl. 12.00 i Örgryte
församlingshem (buss 62). Efter en kort
föreningsinformation följer föredrag eller annan underhållning. Därefter blir det kaffe med
smörgås. Kostnad 80 kronor. Välkomna!
För mer information se www.spfseniorerna.
se/skar
Mer info, Hans Lindberg 073-034 70 90.

Örgryte&HärlandaPosten

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. Lokalen rymmer ett begränsat
antal gäster. Anmälan till föreningsmöten görs
fredagen eller måndagen före mötet kl 9–11
till värdinnorna nedan. Med mail och sms går
det bra när som helst före måndag kl 11.
Vibeke Carlander tel 0709 90 51 40   vibeke.carlander@comhem.se
Ulrika Öberg tel 0703 67 96 79 ulrika.
oberg45@gmail.com
4 Om Du får förhinder meddela detta senast
mötesdagen kl 8 – 8.30 till samma nummer
eller mail-adress. Entréavgiften till mötena
under hösten är oförändrat 40 kr.
Tag gärna med vänner.
VÄLKOMMEN!

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

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

Örgryte-Härlandas Träffpunkter
Välkommen till ett gott liv på äldre dar
– i gemenskap med andra!
4 Ekparkens träffpunkt
Lillekullegatan 23 031-365 60 22
4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36 031-365 68 14
4 Lundens träffpunkt
Danska vägen 61 A 031-365 64 27
4 Björkekärrs träffpunkt
Rosendalsgatan 10 031-365 55 25
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ZOO
GÖTEBORGS ZOOLOGISKA

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.

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

STORT URVAL
HUNDTÄCKEN!

Vi har
inackordering
av smådjur,
fåglar och
reptiler

Undulater
395:-

Reﬂexvästar
fr. 69:Vi har massor
av reﬂexer och
blinkreﬂexer!

Dvärgpapegoja
800:-

Dvärghamstrar
fr. 195:-

STÖRST I STAN PÅ REPTILER

– vi har terrarium och alla tillbehör!

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

TRISSLOTTER
I POTTEN

UTKÄMPADES
MELLAN
ENGLAND
OCH KENYA

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

SKRIVER

FÖR-

LÄKARE FÖR

HANDLAR-

SVÅRT FALL

UPPGIFT
KARL-

INNERLIG
HYLLNING

ÄPPEL-

JOHAN-

TRÄD

SVAMP
GAST-

Vinnarna meddelas per post.

RONOM

Lös krysset och skicka in det
senast 5 december till
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
– märk kuvertet ”KORSORDET”
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n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Martina Wetterlund
Wranglesgatan 5 B, Göteborg
4 Ingrid Sahlin
Lundgrensgata 8, Göteborg
4 Olle Sernhag
Barbro Hörbergs Gata 9, Göteborg
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Förra månadens lösning:

SYND OM

LIVS-

�����������������������������������������������������������������������
Telefon:
�����������������������������������������������������������������������

TYCKA

FÖR

Slutförsäljning av pepparkakor • Fredag 21/12 – start 07.30
50% RABATT PÅ JULKONFEKT!
(Gäller ej pepparkakor)

Kolla hemsidan
www.pepparkaksbageriet.se
för aktuella erbjudanden
denna dag

GOD JUL
& GOTT NYTT ÅR!
St. Sigfridsgatan 146
Tel. 031-401 045
www.pepparkaksbageriet.se
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Vi öppnar åter 14 januari 2019.
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Jul i gemenskap
Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Kom som du är och fira

Jul i gemenskap
Cykelkök 27-28 december klockan 11-15, för årskurs 6-9
Fixa, laga, pimpa din cykel.
Kålltorpsskolan
Julmarknad 22 december klockan 12-15 för alla åldrar
Lotterier, loppis, café, musik och teater.
Kålltorps fritidsgård
Spelfest 27-30 december och 2-5 januari, för årskurs 6-9
Massa nya spel och premiär för nya pingisbordet!
Kålltorps fritidsgård
Lundenhallen 26-30 december, 9-16 år
Öppet hus med massa roliga aktiviteter. Café.
Lundenhallen
Musik och danskväll 29-30 december klockan 17-21, 13-16 år
Torpahallen

Dagen bjuder på mingel, mat och underhållning.
Det finns en lekhörna för de minsta, och de får
även en liten julklapp vid slutet av dagen.
Du är välkommen 24 december mellan klockan
12.00 - 16.00. Vi äter tillsammans klockan 13.00.
Plats: Kålltorps fritidsgård, Virginsgatan 13
Vill du hjälpa till eller bidra med underhållning? Ange då
detta vid anmälan. Anmälan sker till Sofia Aldén,
jul@orgryteharlanda.goteborg.se eller telefon 031-365 69 09
Julfirandet är kostnadsfritt

kalendarium.goteborg.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.

Här får du stöd och hjälp:
Är du
utsatt?

Kontrollerar någon
dina pengar?

Socialkontoret
Kriscentrum för kvinnor
Kriscentrum för män

Blir du kallad
fula ord?

Nås via Göteborgs Stads
kontaktcenter, 031-365 00 00
eller på goteborg.se

Blir du
slagen?

Socialjouren
031-365 87 00 (efter kontorstid)
Kvinnofridslinjen*
020-50 50 50 (dygnet runt)
* Har tolkar på många olika språk, syns inte
på telefonräkningen och du får vara anonym.
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KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Björkekärrs församling

Kvalitetsmattor sedan 1970!

JUST NU:
EXTRA FÖRMÅNLIGA
PRISER!

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Söndag 16 december
10.00 Högmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 18 december
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar Olinder
Fredag 21 december
19.00 JULENS SÅNGER En kväll med våra
käraste julpsalmer och annan stämningsfull
julmusik. Gospelkören Inspirit, Barnkören
Draget, Solister, Julbandet, du själv
Söndag 23 december
10.00 Högmässa, Björn Nilsson
Måndag 24 december
11.00 Samling vid krubban, Ragnar Olinder
23.00 Julnattsmässa, Björn Nilsson
Tisdag 25 december
07.00 Julotta, Ragnar Olinder
Onsdag 26 december
10.00 Högmässa, Björn Nilsson
Söndag 30 december
10.00 Högmässa, Ragnar Olinder
Söndag 31 december
17.00 Nyårsbön, Björn Nilsson
Tisdag 1 januari Nyårsdagen
19.00 Nyårsmässa med förbön, Lars Olsson
Söndag 6 januari
10.00 Högmässa, Lars Olsson
Tisdag 8 januari
19.00 Veckomässa med förbön, Lars Olsson
Söndag 13 januari
10.00 Upptaktshögmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 15 januari
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar Olinder
Söndag 20 januari
10.00 Högmässa, Lars Olsson
Tisdag 22 januari
19.00 Veckomässa med förbön, Lars Olsson
Söndag 27 januari
10.00 Högmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 29 januari
19.00 Veckomässa med förbön, Ragnar Olinder

I tre generationer har Fjällmans
stöttat andra i stort och smått. Tack
vare våra egna fl
orister, jurister och
Etab 1970
transporter kan vi arbeta omtänksamt över hela Göteborg. Oskar Fjällman

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

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

Olskroken 031-19 46 90
Sävedalen/Partille 031-26 55 22
Torslanda 031-92 02 20
www.fjallmans.se

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

Härlanda
Högsbo
Lundby
Majorna

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

Olskroken
Sävedalen/Partille
Torslanda
Västra Frölunda

www.fjallmans.se
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Sankt Pauli kyrka
Torsdag 13 december
18.30 Luciahögtid i kyrkan. Sankt
Pauli ungdomskör och Vokalensemble. Fri entré
Söndag 16 december
11.00 Högmässa, Tredje söndagen
i advent P-O Olsson
18.00 Vi sjunger in julen! Körer
VOiCES med musiker.
Onsdag 19 deccember
13.00 Bibelsamtal inför söndagen
Bennsten
18.30 Veckomässa P-O Olsson
19.30 Apostlagärningarna – bibelstudium med P-O Olsson.
Söndag 23 december
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten
Måndag 24 december
11.00 Samling vid krubban, Daniel
Bennsten
17.00 Julbön, Björn Larsson
23.00 Julnattsmässa, Björn Larsson
Tisdag 25 december
11.00 Högmässa, Owe Johansson
Onsdag 26 december
11.00 Högmässa ”Martyrerna” Larsson
18.00 Minns du sången? Musikgudstjänst med Sankt Pauli
damkör m musiker
Söndag 30 december
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten
Måndag 31 december
17.15 Nyårsbön, Daniel Bennsten
Tisdag 1 januari
11.00 Högmässa, Björn Larsson
Onsdag 2 januari
17.30 Bön för församlingen
18.30 Veckomässa Bennsten
Söndag 6 januari
11.00 Högmässa, Daniel Bennsten
18.00 Musikgudstjänst
Onsdag 9 januari
031-19 46 90
18.30 Veckomässa, Björn Larsson
Söndag 13 januari
031-26 55 22
11.00 Högmässa, Björn Nilsson
031-92 02 20

031-29 06 36

Härlanda kyrka
Torsdag 13 december
09:00 Morgonmässa, Carlheim,
Johansson

Örgryte&HärlandaPosten

Söndag 16 december
11:00 Söndagsmässa, Gripenby, Carlheim, Lindh,
Lindström
18:00 Sjung in julen: konsert med Härlanda Oratoriekör, Lindström, Gripenby
Onsdag 19 december
18:30 Veckomässa, Gyll, Bomb
Toesdag 20 december
09:00 Morgonbön
Söndag 23 december
11:00 Söndagsmässa, Rubenson, Molin
Måndag 24 december
11:00 Samling vid krubban, Gyll, Molin, Mannerström-Molin, Julkör
17:00 Julbön, Gyll, Ekestubbe, Jönsson
23:30 Julnattsmässa, Gyll, Molin, Julkör
Tisdag 25 decmber
07.00 Julotta, Gyll, Ekestubbe, Jönsson
Onsdag 26 december
11:00 Annandagsgudstjänst, Rubenson, Molin
Söndag 30 december
11:00 Söndagsmässa, Gripenby, Lindström
Tisdag 1 januari
11:00 Nyårsmässa, Gripenby, Lindström
Söndag 6 januari
11.00 Trettondagsmässa med julspel och stjärnfest, Carlheim, Rubenson, Lindström
Torsdag 10 januari
09:00 Morgonbön
Söndag 13 januari
11:00 Söndagsmässa, Rubenson, Molin

Örgryte nya kyrka
Torsdag 13 december
19.30 Luciahögtid, Skåristerna, Miniorkören,
Diskantkören, Hvitfeldtskas kammarkör,
Lundgren, Bagge, Andersson, entré
Söndag 16 december
11.00 Högmässa, Lönnblad, Hildén, M Lindbäck
sång
Söndag 23 december
11.00 Högmässa, Leijon, Lundgren, Skårs kyrkokör
Söndag 23 december
18.00 Sjung in jul, M Leijon sång, P Hellqvist cello,
A M Leijon, sång och betraktelse, Persson
Måndag 24 december
08.00 Hell dig Julafton, Johansson, Hildén
Måndag 24 december
17.00 Julbön, Andersson, Hildén
Måndag 24 december
23.30 Musik i julnatten, Z Hunjak sång, M Stoykosky violin, Andersson, Persson
Tisdag 25 december
07.00 Julotta, I:son Lundin, Hildén
Söndag 30 december
11.00 Högmässa, Leijon, Persson
Måndag 31 december
17.30 Nyårsbön, P Reingardt sång, A Kwiatkowska
violin, Leijon, Persson
Söndag 6 januari
11.00 Konsertant högmässa, Jutvik, Hildén, Örgryte kyrkokör
Torsdag 10 januari
18.00 Reflexmässa, Jutvik, Hildén
Söndag 13 januari
11.00 Gudstjänst, Andersson, Hildén
Skårs kyrka
Söndag 16 december
11.00 Gudstjänst, Andersson, Persson
Måndag 24 december
11.00 Samling vid krubban, Lönnblad, Lundahl,
Odenman
Tisdag 25 december
11.00 Högmässa, Jutvik, Lundgren, Skårs kyrkokör
Onsdag 26 december
11.00 Gudstjänst, Ånestrand, Lundgren, K Ålåker
tvärflöjt
Tisdag 1 januari
17.00 Nyårsgudstjänst, Leijon, Persson
Söndag 13 januari
11.00 Högmässa, Leijon

Örgryte församlingshem
Måndag 24 december
14.30–17.00 Julfirande med julgröt och kaffe
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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!

!
Salong Glamours
Medicinska Fotvård
Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Varför inte ge dina
fötter en behaglig
start på vintern?
Boka gärna
en välgörande
behandling hos mig.
God Jul
& Gott Nytt År!
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, Att. Helene Fast
Martinsson, Båtsman Lustigs Gata 27, 422 57 Hisings-Backa. OBS – kontant betalning. Önskas fotografi i retur, bifoga påskrivet och
frankerat kuvert. MEN om du e-postar annons@ohposten.se så är det kostnadsfritt!
FAMILJ
o Uppvaktning
undanbedes0:–
o Grattis
(endast text)
0:–
o Grattis + foto
0:–
o Förlovning
0:–
o Vigsel
(endast text)
0:–

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

0:–

o Tack
o Månadens Ros

0:–
0:–

0:–
0:–
0:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

50:–
50:–
50:–
50:–
50:–
50:–

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!
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Rut 50% • Garantier
Bästa referenser finnes
Har funnits sedan 1989

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

flitigafruar@gmail.com
Tel: 0736-94 84 31
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MARKNADSPLATSEN

Nordens Ark

annons@ohposten.se

-djurparken
som gör skillnad!
MOTOR KÖPES

SÖKES
4 Söker en docka från cirka slutet av 50-talet.
Hon heter ”Peggy” är 19 cm lång.
Marita 073 320 12 15

Köpes
4 Bilar köpes fr. 500–70 000 kr, allt av intresse även def. hämtas kontant även husvagnar
och skåpbilar.
Ring Johan, 073-761 44 78

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


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


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


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

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
timme från
Göteborg
skyltar m.m.1Garanterat
bäst betalt
för era
saker! Kostnadsfria
hembesök.
även
15minuter från Köper
Smögen
hela dödsbon inkl. städ. e-post:
varortillsalu@
Foto: Tom Svensson
Tel 072 341 58 54
speedmail.se

Vi söker fler
jobbsugna veteraner
Ring 031-21 77 30
www.veteranpoolen.se
goteborg.ostra@veteranpoolen.se
30

Örgryte&HärlandaPosten

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

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1
NR 12 • december 2018

Boka
första
Boka ditt
ditt första
samtal
app
samtal via
via vår
vår app

Tel. 031-444 000

| Telefontider till samtalsterapimottagningen: Tis-Fre 10.30-12.30

Årets bästa
julklapp
TRÄNA GYM, KONDITION
OCH GRUPPTRÄNING PÅ
ALLA KLUBBAR!

HELÅRSKORT

50%

RABATT

3290
ORD. PRIS 6 461 KR

6 KLUBBAR
I GÖTEBORG

BONUSPAKET INGÅR
VID KÖP AV HELÅRSKORT
Sportväska med
vattenflaska,
fem veckokort
och respass.

VÄRDE
1 324 KR

STC BACKAPLAN

STC LÅNGEDRAG

STC BJÖRKEKÄRR
STC GÅRDA

STC MÖLNDAL

STC ÅBY

STC GÅRDA - Norra Kustbanegatan 19, Göteborg
STC BJÖRKEKÄRR - Smörslottsgatan 26, Spåntorget

Köp ditt kort online: www.stc.se

