
Ge bort den fi naste
presenten man kan få, 

träningsglädje
och god hälsa.

Världens bästa julklapp

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

Välkommen att boka en tid!

www.tandvardsgruppen.org

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

031 – 21 23 46 031 – 25  77 19

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •
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Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!
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30% rabatt 
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1.995 KRONOR!

Vi bjuder dig 25-29 år 
som inte varit hos 

tandläkare på 2 år på en 
GRATIS 

UNDERSÖKNING! 

PRIMÄRTANDVÅRDEN     Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
ÖPPETTIDER Mån-Tors 08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00

Hos oss erbjuds du en modern och trygg tandvårdsupplevelse.
www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80
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Årets julklapp från oss till er 
500 kr för undersökning eller valfri behandling

Eventuell ATB dras vid besök.
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Erbjudandet gäller t.o.m. 15 februari 2020.

Hos oss erbjuds du en modern
och trygg tandvårdsupplevelse.
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GÖTEBORGS ZOOLOGISKAGÖTEBORGS ZOOLOGISKA
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STÖRST
I STAN
PÅ REPTILER!

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

Glayol
Salong

Nu också brudhåruppsättning och makeup!
Boka tid för slingor eller färgning, så bjuder vi på klippning

eller en hårprodukt i samband med behandlingen!

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

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.

Presentkortet kan inte bytas 
in mot kontanter.

Ge en klapp som syns!

Hjälp någon få en bättre syn på det mesta – ge bort ett presentkort.

Danska Vägen 76, Tel 031 25 42 45
www.optikercarlberg.se
Öppet mån–fre 10–18
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Här kan du hämta
Örgryte & Härlanda Posten:

Aqua Dental på Redbergsvägen 
13A i Olskroken • ICA Kvantum 

Munkebäck • ICA Stabbetorget • 
Coop Nära på Trätorget • Lejonet 

& Björnen på Danska vägen • 
ICA Supermarket Olskroken • Lidl 
Olskroken • Kulturhuset Kåken • 
Biblioteket Kåken • Coop Frigga-
gatan • Active Wellnes • Handels-
banken Prästgårdsängen • SEB 
St. Sigfridsplan • Sally Bazar på 

Ånäsgatan • Träffpunkten 
i Kallebäck

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

redaktionen@ohposten.se
annons@ohposten.se

www.ohposten.se

Örgryte
Härlanda

annons@ohposten.se

Åskan slog ner och orsakade svåra skador 
med efterföljande brand och släckning 
i Göteborgs mest populära begravningska-
pell, Östra kapellet. Det var 18 månader 
sedan… vad har hänt sedan dess?

Renoveringar har ägt rum och först nu är 
resultatet färdigställt. I november återinvig-
des kapellet. 

Det var på Valborgsmässoafton (30 april) 2018 
som olyckan inträffade. Ett kraftigt åsknedslag 
träffade innertaket på kapellet, som uppfördes 
1861. Ingen människa kom till skada men bran-
den och det efterföljande släckningsarbetet för-
störde stora delar av byggnaden. Saneringsarbeten 
och ett återställande som tar upp mot ett år, hade 
begravningschef Katarina Evenseth räknat med. 

– Ett och ett halvt år tog det, vilket var betydligt 
längre än vad vi trott, säger Katarina Evenseth nu. 
Saneringen tog längre tid än man räknat med och 
röklukten var svår att få bort. Takkonstruktionen 
var tvunget att bytas ut och den var komplicerad 
att återskapa och det tog tid att få igenom bygglov. 
Först i januari i år kunde renoveringen påbörjas. 

– Det är en gammal konstruktion och det var 
i tight samråd med Länsstyrelsen som vi kunde 
komma fram till ett godkänt utseende, säger 
Evenseth. Vissa förändringar gjordes i byggnadens 
utseende, till exempel har koppartaket nu bytts ut 
mot skiffertak. 

– Det är mer miljömässigt och det stämmer 
överens med det ursprungliga taket från när ka-
pellet först byggdes, säger hon. Då var det nämli-
gen skiffertak och det var först på 1900-talet som 
koppartaket sattes dit. Förutom det nya taket så 
har förändringar skett även invändigt. Bland an-

nat finns nu väggmålningar som varit gömda se-
dan 1950-talet, de kom fram vid saneringen då 
gipsskivor togs bort från väggarna för att förhin-
dra skador av släckvattnet. 

– Målningarna var jättemörka och dystra 
men de var inte skadade av branden, säger Even-
seth. Beslutet togs att restaurera målningarna som 
hade mörknat av sot från tiden när kapellet värm-
des upp med koks. En konservator anlitades som 
lade många timmar på att rengöra och restaurera 
enligt konstens alla regler. De ursprungliga nyan-
serna kom fram och nu pryder målningarna ka-
pellet fint, berättar hon. 

Det är inte mycket som har gått förlorat i bran-
den, tack vare att den blev släckt i god tid. 

– Takkonstruktionen var väldigt genial och svår 
att återskapa då vi har andra byggnormer och helt 
annan teknik idag än 1861, men resultatet har 
blivit väldigt bra, tycker hon. 

Under hösten blev renoveringen klar och under 
allhelgonahelgen hölls öppet hus för allmänheten. 
Första begravningen hölls den 11 november och 
därmed återinvigdes kapellet. 

– Det var flera hundra som kom på öppet hus 
och det finns ett stort intresse från många håll, 
säger Evenseth. 

Nu är kapellet uppbokat precis som förr med 
begravningar och i och med att det varit så om-
skrivet efter branden så har ännu fler fått upp ögo-
nen för byggnaden, tror hon. 

För att förebygga att något liknande ska kunna 
hända igen så har kapellet nu förstärkta larm, 
material har valts mer medvetet och innehåller 
brandskydd. En brandingenjör har varit inblan-
dad för att höja säkerheten. Men några garantier 
finns inte.

– Vi hoppas att detta var första och sista gång-
en, säger begravningschefen.  

Jennifer Hajdic

Om Östra kyrkogården
4 Östra kyrkogården invigdes 1860 av domprosten Peter Wieselgren. Stadsarkitekt J H Ström-
berg ritade kyrkogården som oregelbunden parkkyrkogård med höjdvariationer efter naturens 
förutsättningar. Den västra kullen är unik med varierad miljö, gestaltning och många praktfulla grav-
vårdar.
4 Året efter (1861) stod Östra kapellet färdigt för att tas i bruk. Den 1 februari 1890 ägde den för-
sta eldbegängelsen rum på det då nybyggda krematoriet som låg på Östra kullen på kyrkogården. 
Detta var Göteborgs första krematorium. Det fanns kvar ända fram till 1951 då Kvibergs kremato-
rium togs i bruk.
4 På Östra kyrkogården finns många ”kända Göteborgare” begravda – köpmän, skeppsredare, 
industriidkare, präster, skådespelare, konstnärer, författare, idrottsmän m.fl .
4 Antal gravplatser: 17 717 samt en askgravlund.
4 Yta: 25 hektar.
4 Antal begravningar under 2017: 397. 
4 Via svenskakyrkan.se går att söka på Östra kapellet för att se nytagna bilder på byggnaden 
inifrån. Källa: Kyrkogårdsförvaltningen

Efter ett och ett halvt
år är kapellet återställt

HAR ÅTERUPPRUSTATS. Här slog åskan ner på Valborgsmässoafton 2018 och begravningskapellet på Östra kyrkogården skadades svårt. Åter-
uppbyggnade visade sig bli mycket svårare än vad man trott, men nu står kappellet där – nästan i sin forna glans. Foto: JenniFer HaJdic
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Kungsportsavenyen 18   Göteborg   031-18 22 00   goteborg@sothebysrealty.se   www.skeppsholmen.se

Går ni i säljtankar?
Jag har i dagarna förmedlat ett vackert 20-talsradhus på Sankt Sigfridsgatan. Visningarna var mycket välbesökta med nästan 40 familjer på visning och det hela resulterade 

i ett rejält prisrekord på gatan. Jag har efter försäljningen fortsatt kontakt med de kunder som fortfarande söker ett boende i ert område. Vi på Skeppsholmen Sotheby’s 
International Realty har specialiserat oss på livskvalitet och drömboende och har under 27 år optimalt marknadsfört våra kunders hem och skapat branschens starkaste 

varumärke inom premiumbostäder. Vi erbjuder en kraftfull marknadsföring där din bostad kommer att synas på ett 20-tal sajter, inhemska såväl som internationella. 
Vi vet att dagen kommer då du vill förändra ditt boende och samtidigt passa på att göra en bra affär. Då vill vi gärna finnas där och hjälpa till med en lyckad försäljning!

 
Varmt välkomna att kontakta mig för rådgivning, värdering och försäljning. Magnus Helin, 0739-82 80 39, magnus.h@skeppsholmen.se

Såld

Kassan tel: 031-708 62 00, lorensbergsteatern.se  facebook.com/lorensbergsteatern
LORENS BAR & RESTAURANG öppen i samband med föreställning, bordsbokning via kassan

Jonas Gardell - Queen of f*cking everything! t o m 14 dec • Hellmans Drengar - Melojulfestival 8-17 dec 
Nötknäpparen 20-22 dec • Peter Carlsson och Kjell Gustavsson 24-25 jan • Vardagsmat Spelas av och till 27 jan-22 april 

Radikal optimist med Anders Jansson 2 feb • 10cc 3 feb • Changes - Thomas di Leva tolkar David Bowie 7 feb 
Tenori 18 feb • Mamma ljuger - Sanningen om din uppväxt 26 feb • The Ukulele Orchestra of Great Britain 4 mars 

Bo Kasper Orkester 6-8 mars • Lisa Nilsson - Kvinnan som är jag 9-11 mars • Pernilla Wahlgren har Hybris 13 mars-4 april 
Kjell Enhager - Levla ditt liv! 17 mars • Berglund Harryson Wells - Originalet på turné 25 mars • Ta det som en  

man med Hampus Nessvold 29 mars • Russel Howard 5 april • Fredrik Lindström - Mänskligheten 17-18 april
Sven Ingvars 23 april • Brendan Schaub 27 april • Snövit - The Musical 2 maj 

Art med Rheborg, Schyffert & Andersson 7-17 maj • Peter Pan & Wendy 13-14 juni • Johnny Cash Roadshow 27 sept

27–30 DECEMBER

BORTAS JOSEFINE ANDERSSON LASSE BEISCHER DICK KARLSSON

17–18 JANUARI
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Från 

875 kr  
inkl. moms

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE

PARKERING

erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80

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

Från
875 kr
inkl. moms

VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Ojdå – är vi redan framme vid  decem-
ber 2019! Jajjamänsan - och här är vår 
egen skraqttprofessors tankar inför 
årets sista dagar!

Inför julen:
– Ska ni ha någon jultomte i år?
– Nej, vi nöjer oss med granntomten!
– I år tänker jag lacka mina julklappar!
– Då får jag önska GOOD LACK!
– Jag tänker äta jullunch på Stena-färjan 

till Danmark. Hoppas dom har GOTT OM 
BORD!

– Kan du beställa en landgång?
– Är sillen dålig i år?
– Ja, den skall läggas in till jul!
– Har ni biltillbehör? Kan jag beställa en 

HJUL-tallrik?
– Stå rak!
– Det går inte, jag har ätit LUT-fisk!
– Vem hjälper dej med att sätta upp 

julgransbelysningen?
– Ett av mina sladd-barn!
– Tände Du ljusen den första advent?
– Nej,vi hade SLÄKT hemma!
– Jag tänker baka lussekatter!
– Då kan jag komma som GÄST!

HHH

Nobelaktuellt:
– Får man röka på Nobelfesten?
– Nej, där är frack och NO SMOKING!
– Blir det dans i Gyllene Salen?
– Ja, där TWISTA DE LÄRDE!
– I år delas två Nobelpris i litteratur ut, 

medan förra året var det NO BELPRIS i 
Litteratur!

– Vad tror du att Svenska Akademien 
hade till sitt försvar att tilldela Peter Hand-
kne Litteraturpriset?

– NOBEL ART OF SELF-DEFENCE!
HHH

I mörkret måste man reagera snabbt – ja, 
då får man ha bra reflexer!

HHH

Var i Göteborg är det minst halt?
– Nära Sandarna!

HHH

Man måste ta det lugnt och inte ha nån 
BRODDSKA!

HHH

– Tänker Du läsa PISA-rapporten?
– Ja, det lutar åt det!

HHH

Varför skickades han till Norrland? Jo, han 
fick användning för sparken han fick!

HHH

Carmen spelas på Göteborgs-Operan i 
december: Ja, Carmen får man inte för-
BIZET!

HHH

Vem skall ansvara för lottningen till 
Fotbolls-EM nästa år?

– Någon som är van vid dragningar!
HHH

– Varför har du köpt en FIAT?
– Jo, det finns önskemål att vi ska 

köra MINDRE BIL!

Energi, glädje, svett och allsång alstras 
varje måndagskväll från deltagare på ett 
omtyckt gympapass på Kärralundssko-
lan. Ett pass som pågått varje år i 18 år 
och där två nittioåringar imponerar med 
sin spänstighet.

Salen är mysig och fräsch, känns nyrenove-
rad men samtidigt gammal på ett mysigt och 
välbekant sätt. Atmosfären kastar en tillbaka 
till skoltiden. Väggarna är gamla med träpa-
nel och ribbstolar och längs med väggarna står 
låga sittbänkar utplacerade, det kunde varit 
när som helst i tiden från 70-talet och nu… 
men golvet ser nytt ut och lyser upp och inspi-
rerar till rörelse. 

– Lokalen renoverades för tre år sedan un-
gefär och då byttes golvet ut och blev så här 
fint, säger Anna-Klara Zetterström. Hon är in-
struktör och har lett gympapasset i 18 år, utan 
avbrott. Som barn tränade hon gymnastik och 
hon jobbar nu som fysioterapeut. En kompis 
på utbildningen ledde pass och tipsade Anna-
Klara om att bli instruktör, vilket hon nappade 
på och detta blev hennes första.  

Några minuter innan gympan startar, börjar 
volymen höjas i lokalen. Men inte av musik 
utan av samtal och glada hälsningar mellan 
deltagarna. En stor grupp män i övre medel-
åldern samlas i en grupp och pratar högljutt. 

– Det kan vara lite som att få tyst på en skol-
klass när jag ska starta passet, för alla står och 
tjötar med varandra innan, säger Anna-Klara 
och skrattar. Det är många som känner varan-
dra och som varit med i många år. Stämningen 
är familjär. 

Först var det enbart för män men sedan någ-
ra år tillbaka är även kvinnor välkomna på pas-
set. Det är fortfarande övervägande män som 
deltar och kanske fem till sju kvinnor. Efter-
som det var ett manspass från början så känner 
sig männen hemma här, tror Anna-Klara. 

– Det är en trogen skara som har vuxit och 
det är många som är kvar sedan starten 2001. 
Från början var det cirka 15 men nu är 50 
personer inskrivna, även om det inte blir så 
många som kommer varje gång, säger hon. 

Många är äldre, runt 50 och uppåt. Två är 
fyllda 90. Anna-Klara försöker till viss del an-
passa rörelserna för att passa deltagarnas ålder.

– Det är inte för mycket hopp och ensidig 
belastning, utan snarare mycket balans och 

benstyrka, vilket är bra för åldrande kroppar. 
Men jag kör mycket tempo och har inga döda 
punkter. Hon är imponerad av hur bra de 
hänger med, säger hon. 

En av de lite yngre deltagarna är 40-åriga 
Cristina Cusicanqui Stenberg. Hon bor i Hi-
sings-Backa men åker ända hit för att träna. 

– Jag har varit med i Ling i många år. Det 
fanns pass i Backaskolan förut men de har lagt 
ner. Jag tycker det är jättekul med gruppträ-
ning och jag har även gått på yoga, men jag 
trivs bättre med gympan för det är lättare att 
hänga med i rörelserna och ledarna instruerar 
bra, säger Cristina.  Hon tränar flera gånger 
i veckan, på måndagar och onsdagar på Kär-
ralundsskolan, tisdagar i Haga och torsdagar i 
Rosendalsskolan på nybörjargympa. 

– Alla pass är lika kul! säger hon. 
– Vi kommer över på rygg och kör lite 

mage. Svanken i golvet hela tiden! instruerar 
Anna-Klara en bit in i träningstimmen.

Hon har ett stort leende hela tiden och ser 
ut att trivas. 

– Man kan ju som ledare tröttna lite på sig 
själv, men jag får energi när jag är här av gen-
svaret från deltagarna, säger hon efteråt.

Musiken är medryckande och mer modern 
än man kan föreställa sig för målgruppen. Det 
är svensk hiphop blandat med pop och så en 
riktig klassiker som That’s amore. Då bjuder 
herrarna i gruppen på körsång när de sjunger 
med i refrängen. 

”When the moon hits your eye like a bit 

pizza pie that´s amore…. That´s amore” ekar 
det i lokalen. Något liknande har nog aldrig 
upplevts på någon av stans gymkedjor. 

– Här är ett gäng galningar ska du veta, sä-
ger en kvinna när hon springer förbi. Eller sa 
hon gamlingar? Hon själv är 73 men vill gärna 
framhålla att det är många med riktigt hög ål-
der som deltar. 

– Ser du han därborta i vitt, han är 90 år! 
säger hon imponerat.   

Plötsligt är passet slut, en timma har flugit 
iväg. Anna-Klara informerar lite om kom-
mande terminsslut. Egentligen är dagens pass 
det sista för i år men det har blivit förlängt en 
vecka och slutar först nästkommande måndag. 

– Då blir det efterfest! utbrister någon. El-
ler aw…. fast säger man så efter jympa? Det 
borde ju bli aj, säger nån annan. Fast det blir ju 
faktiskt aw (after workout), säger Anna-Klara 
och skrattar. 

Och så överraskas den svettiga instruktö-
ren av att en av deltagarna kommer fram och 
räcker över en vackert inslagen present. Anna-
Klara öppnar paketet och drar fram godsaker i 
form av vin och fina ostar. Det är gruppens av-
slutningspresent till sin omtyckta ledare. Hon 
ser glad och rörd ut.

– Jag kommer fortsätta så länge det går, jag 
får så mycket tillbaka av deltagarna. Jag blir 
glad när jag kommer hit och det känns alltid 
härligt efteråt, summerar Anna-Klara efter trä-
ningens slut. 

Jennifer Hajdic

Om Lingförbundet
4 Lingförbundet är en av Göteborgs största gymnastikföreningar med drygt 1300 medlem-
mar. Verksamheten har runt 90 grupper som håller igång i gymnastiksalar och idrottshallar 
runt om i Göteborg med omnejd. Lingförbundet står för ett växande utbud av olika tränings-
former för vuxna och seniorer samt genomtänkt breddgymnastik för barn. Föreningen är en 
del av Svenska Gymnastikförbundet. 

– Gymnastik åt alla, är vårt motto. Vi bygger på tradition, rörelseglädje och föreningskäns-
la. Det låter som att vi är ett förbund men vi är en förening och vi tycker att det är värdefullt, 
säger Petra Rodås som arbetar på kansliet.  

Allt är baserat på den ideella tanken, glädjen, känslan i att vara medlem i en förening. 
– Vår styrka är att vi finns i många områden och vi vill gärna finnas nära där folk bor. Det vi 

erbjuder är redskapsgymnastik för barn och unga samt gruppträning för vuxna. Tradition är 
viktigt i Ling och vi försöker finnas länge på samma ställe. Vi har till exempel en ledare som 
varit aktiv i 44 år, säger Petra. Hon säger att det absolut svåraste är att skaffa ledare och vill 
gärna uppmuntra till det. 

– Även om man inte har varit gymnast så går det att lära sig, det räcker med intresse och 
vilja att engagera sig. Självklart är det en fördel med erfarenhet men det är inget hinder om 
man saknar det. Det är aldrig för sent att lära sig. 

Aktuell information om träningspass och lokaler finns på lingforbundet.se
 Källa: lingforbundet.se

Här står rörelse på schemat
EN RIKTIG KÖRARE. Inne i Kärralundsskolans gymnastiksal är det fullt ös när gympagänget samlas. Foto: JenniFer HaJdic
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Vi tillsammans.

Göteborg Redbergsvägen 17        Tel: 031-19 84 70  

Göteborg Backavägen 2         Tel: 031-23 98 88

Göteborg Kyrkbytorget        Tel: 031-23 86 30

Göteborg Stigbergsliden 22        Tel: 031-780 60 18 

Lerum Brobacken 3 Allén 4                  Tel: 0302-138 83

Mölnlycke Allén 4         Tel: 031-50 88 95

Kållered Eken Center         Tel: 031-795 22 30   

Kungsbacka Borgmästaregatan  8     Tel: 0300-56 32 80

För öppettider gå till: 
www.optikkallaren.se

2014 gick Optikkällaren och 
Glasögonmagasinet samman. 
Nu är vi 21 butiker från Luleå i norr 
till Malmö i söder. Välkommen in! 

REA
MÄRKESBÅGAR
Upp till 80 % rabatt på utvalda bågar!

Dessutom kostnadsfri synundersökning 
vid köp av glasögon                                Värde 395 kr

Fast pris 500 kr/st

Vinterkampanj Gäller tom 
191231

Julkampanj
Gäller fram till den 31 december

Årskort:  2990 kr (ord. pris 4200 kr)

3 mån:   950 kr (ord. pris 1500 kr)

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

Autogiro:  2 månader gratis

www.helahalsan.com
031-707 32 32

Biljetter 031 708 71 00 
www.stadsteatern.goteborg.se

En nutida saga om kärlekens försonande kraft

Premiär 13/12 Stora Scen 
Regi MELANIE MEDERLIND
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HISTORISKT

För cirka 150 år sedan började man så här 
års stöpa ljus på gårdarna runt om i Ör-
gryte socken. Efter det avklarade arbetet 
med storbyken – vinterhalvårets stora 
tunga tvätt – var ljusstöpningen lätt och 
rolig för döttrar och pigor.

Men det var inte bara ett nöje utan 
också en skyldighet. Varje gård skulle 
inför julhelgen, i förhållande till gårdens 
värde, skänka ett visst antal vaxljus till 
Örgryte kyrka.

vi kan lite slarvigt kalla det 
stearinljus, men noga räknat var det 
vaxljus, alltså av vax från bikupor. På 

1860-talet var stearin ännu inte aktuellt. Det 
man till vardags hade i stugorna var talgljus, 
som osade fränt och droppade besvärligt. Vad 
man skulle ge till kyrkorna var fina vaxljus 
med doften rätt så behaglig.

Talgljus kroknade så lätt, att man inte 
gärna satte dem i en stake förrän precis när de 
skulle tändas. Men tillgången på bivax var ju 
begränsad och kostnaden skulle varit kännbar 
ifall man hela vintern skulle haft vaxljus till 
kvällsbelysning.

Det var heller inte så att varje gård hade 
egna bikupor. Vaxet behövde man i regel 
köpa, inte minst från bönder från Landvet-
ter på marknadsdagarna på göteborgska torg. 
Om man ändå hade besvär eller helt enkelt 
inte ville stöpa ljus, så tillverkade Dicksons 
på Överås sådana i överflöd. Från Dicksons 
kunde andra örgrytebor köpa prima ljus till 
självkostnadspris och ge vidare vad kyrkan 
förväntde.

Att ge kyrkan en slant i fattigbössan, i stäl-
let för att ge ljus, kunde också vara möjligt 
om man uppgav praktiska stöpningssvårighter 
som skäl.

Den brittiskt ättade familjen Dickson hade 
relativt professionell utrustning för ljusstöp-
ning, levererad från en firma i Middlesbrough 
i länet North Yorkshire (som på den tiden var 
norra delen av ett administrativt ännu icke 
uppdelat Yorkshire).

Att Dicksons i sina sedermera berömda och 
året runt lagom tempererade växthus hade 
den vita art av ros som är Yorkshires symbol, 
får anses vara en tillfällighet, då släkten inte 
härrör därifrån utan från Kelso i Skottland.

Dicksons slottslika villa Överås vid 
Danska Vägen var nästan splitter ny, tagen i 
bruk 1861. Kvällstid var den vackert upplyst 
av tända ljus i många fönster, även i tornet. 
Detta medförde ett ansvar, inte bara att alla 
i huset hade skaplig koll på de små lågorna, 
utan att någon hade specifikt ansvar en dag, 
och en annan person var vakande öga nästa 
dag.

Den välsnidade krubba med vackert må-
lade figurer av trä som Dicksons hade – med 
Josef, Maria, Jesusbarnet, tre vise männen, 
herdarna, några får och någon häst eller åsna 
– har jag inte kunnat utröna formatet av. Den 
fanns i entréhallen och var ju ingen liten sak 
som kunde rymmas på ett vanligt hörnbord. 
Men jag ger mig inte in på att gissa figurernas 
storlek.

Nå väl, de välstöpta vaxljusen från 
Dicksons och andra sockenbor kom att tindra 
vackert i Örgryte kyrka, i synnerhet i julottan. 
Även en hårdhudad dräng kunde då bli fuktig 
i ögonvrån av rörelse, har det sagts. Och de 
heta ljusen doftade trivsamt. Sedan är det ju 
klart att det var (och är) evangeliet, bibel-

texten och psalmerna som är det väsentliga, 
medan de vackra attributen ”bara” förhöjer 
intrycket.

För belysning hemmavid, även när man 
i mörkret gick en sväng till ladan, var det 
förstås lyktor man hade. Man eldade särskilda 
oljor och då vanligen tran i dessa.

Det var goda år för sillfisket. Trankoke-
rierna, i anslutning till sillsalterierna, var 
många till antalet i bland annat Frölunda och 
Torslanda socknar, så tran var billigt och bra 
för beslysningen i tiderna innan elektricite-
ten fanns. Dock luktade tranet strongt och 
stanken ”satte sig” i kläderna.

Före ljusstöpningen, så här framåt mit-
ten av december, hade kvinnorna som sagt 
avklarat halvårets tvätt, byken. Fina gamla 
målningar visar hur man dragit slädar med 
tvättkärl ut på isen, där karlar hackat upp en 
vak att få tvättvatten ur. Alltså i nordligare 
trakter.

Här i Örgryte fanns kring tionde december 
inte några hållfasta isar på Delsjön och Här-
landa tjärn, utan det blev till att ligga på knä 
på bryggorna och till stor del ha nävarna ner i 
det kalla, kalla vattnet. Det var föga populärt 
bland traktens pigor, även om de kunde ha 

tjo och tjim och lite brännvin i varm saft.
Man kunde förstås vid bryggan ha ett litet 

hus speciellt för tvätt. Hade man ingen bryg-
ga kunde man ha brygghus i alla fall. Ordet 
brygghus kommer noga räknat av den äldre 
betydelsen att brygga gårdens öl där, men det 
var som helhet en byggnad eller tillbyggnad 
där uppvärmning av vatten skedde och det 
blev en föregångare till tvättstugan.

I trakten Olskroken, som framemot 1870 
blivit att betrakta som arbetarstadsdel med 
gator och hyreshus, sköttes tvätten mycket 
riktigt i brygghuset. Men det var också där 
som lutfisken inför julen låg i blöt.

I mindre skala kunde där även brännas 
brännvin på potatis eller vad man kommit 
över. Och där kunde när som helst på året 
förvaras en kista med ett lik, innan kistan 
skulle fraktas till begravningsakten.

Ett problem för Olskroken var dock 
tillgången på vatten. Den var länge rätt så 
bristfällig.

Efter tvätten och ljusstöpningen, då lant-
gårdarnas karlar började slakten, tog fruntim-
ren itu med julbaket. Julbrödet bakades med 
finare mjöl än det ganska grova bröd man åt 
till vardags. Och man var nästan konstnärlig 
när man bakade kusar, kronor, kringlor och 
allt vad det hette. Särskilt tolvhålakringlan var 
knepig att få perfekt.

Frun i huset hade inte varit med vid 
storbyken. Kanske inte ens ljusstöpningen. 
Men vid julbaket var det vissa bröd hon helt 
enkelt måste vara med om att skapa. Att kavla 
var pigornas och kanske döttrarnas uppgift, 
men frun skulle delta i baket och åtminstone 
trycka några äppelbitar, mandlar eller annat i 
degen. Enligt vidskepelsen kunde hon annars 
stå brödlös nästa jul.

Traditioerna var gamla, men på 1860-talet 

syntes också tecken på nyare tider. Genom 
norra Olskroken gick tåg på rälsen sedan 
1856, om än det vid premiärturen i advent 
det året inte funnits längre sträcka än Göte-
borg–Jonsered att trafikera.

Tågen ångade förbi den dystra Skansen 
Lejonet, som dock i månljusa kvällar efter 
snöfall säkert kunde te sig sagolik att passera. 
Runt skansen hade barn också sina vildaste 
snöbollskrig, i tider då vinterlovet var två må-
nader långt. Anpassat till det gamla bonde-
samhället med dess jordbruk var sommarlovet 
desto kortare.

Snöbollskrigen kunde urarta till att tågen 
bombarderades med dessa vita bollar, vilket 
järnvägens banvakter och Skansen Lejonets 
förrådsvakter fick hålla koll på. Det var heller 
inte önskvärt att busungar förlade denna 
vilda lek på Judiska begravningsplatsen där 
intill och tog skydd bakom gravstenar och 
trampade på gravar hur som helst.

Visst fanns Judiska begravningsplatsen re-
dan då, och ända sedan sent 1700-tal, fastän 
det i österländsk stil fantasieggande kapellet 
inte byggts förrän 1864.

Skansen Lejonets fönster och gluggar var 
emellertid mörka och dystra. Inga tända 
vaxljus i adventsnätterna där, inte.

Tro inte på romaner som återger de 
allra vitaste vaxljus i enkla stugor. Vaxljus 
är naturligt gula – om de inte genomgår en 
blekningsprocess, som vanligt folk verkligen 
inte lade möda på. För att bli någorlunda vita 
skulle vaxljusen helst förvaras flera månader 
i kyla.

Vaxljus finns att tillgå än i dag. Och de 
”äkta” gula är faktiskt dyrast. Men de levande 
ljus vi har i fyrarmade stakar nu i advent är 
väl nästan alltid av behändigt stearin och i 
sällsynta fall ljus av paraffin (av petroleum).

Adventsstakarna i fönstren är förstås tryggt 
elektriska med sina små lampor.

Men är dessa elljusstakar lika trygga i dag 
som för förra generationen? Finns så kallade 
S-märkta saker ännu? Det har ju faktiskt hänt 
att ofattbart billiga kinesiskt tillverkade stakar 
börjat osa riktigt bränt, och rent av fattat eld.

Var vaksamma med ljus, levande eller ej, 
under brandkårens tre alltför hektiska nätter: 
Lucia, julafton och nyårsafton. 

Och God Jul på er, allihopa.

VAXLJUSENS 
HÖGBORG. Hit 
till Örgryte kyrka 
hade gårdsä-
garna plikt att 
donera ett antal 
välstöpta ljus 
inför julhelgerna.
 Foto: Sören Skarback

n Veckan efter midsommar i år blev nyheten 
föga uppmärksammad i semesteryran, men 
Länsstyrelsen förklarade då Judiska begrav-
ningsplatsens kapell på Stampen (Friggagatan 
24) för byggnadsminne.

Byggnaden i gult tegel i morisk stil från 
1864, påminnande i stilen om spanska syna-
gogor, ska därmed ”bevaras för all framtid”.

Beslutet motiverades med att kapellet har 
ytterst få motsvarigheter inom Norden. Åtskil-
liga av dess gamla tegelstenar byttes dock vid 
en renovering 2007.

Runt om i landet finns drygt tvåtusen bygg-
nadsminnen.

HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus

Judiska begravningskapellet från 1864 är unikt i sin moriska stil och förklarades i somras 
som byggnadsminne där på Stampen.

Kapellet blev ett
byggnadsminne

Julen, vaxljusens tid i Örgryte kyrka

STÅTLIGT STÖPARSTÄLLE. På Överås vid 
Danska Vägen stöpte man vaxljus i sådan 
mängd att grannarna gärna fick köpa till 
självkostnadspris. Foto: Sören Skarback
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TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

1999kr
12 MÅNADER
ORD PRIS 2988KR

TRÄNA PÅ ALLA
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1999kr
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ORD PRIS 2999KR
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KLUBBAR I SVERIGE
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KLUBBAR I SVERIGE

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25/12 2019 om du 
inte sätter igång det själv tidigare. Mer info nordicwellness.se

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

Världens bästa julklapp
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Ge bort den fi naste
presenten man kan få, 

träningsglädje
och god hälsa.

Ånäsvägen 6 (Redbergsplatsen) | Tel. 031–388 00 55

 facebook.com/treatandteach   @treatandteach
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JULKLAPPSTIPS:
Presentkort på en
skön upplevelse

Treat and Teach önskar er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År!

Välkommen till Olivia Hemomsorg

Varma hälsningar

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.

Emma Karlsson,
Regionchef

Malin Grönesjö,
Teamchef

 www.oliviahemtjanst.se 

”Vi är godkända
att utföra hemtjänst
i Göteborgs stad”

För mer information:
Telefon: 031-14 43 03 | E-mail: hemomsorg-goteborg@olivia.se
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Barnbarnets text tillsammans med farmorns 
konst blev resultatet av en kurs som studerades 
för fem år sedan. Nu släpper Gunnel Atlestam 
boken Konstnär, maka, mor.

Fem år har gått sedan Gunnel Atlestam gick en kurs i 
att forska om kvinnohistoria. När man under kursens 
gång skulle välja en kvinna att forska om var valet en-
kelt: Farmor Ester Nilsson.

– Farmors konst har alltid varit runt mig. Det har 
krävts jättemycket forskning och jag har även försökt 
att skildra samtiden, hur samhället såg ut då, säger hon.

Boken presenterades på Människan i Kålltorp, på 
frivilligcentralen Knuten, den 6 november.

– Det var trevligt och bra. Det känns jätteskönt att 
den är klar.

Vi behöver backa bandet för att förstå vem Ester 
Nilsson, som bodde den sista tiden i sitt liv i Örgryte, 
var och vilka alster hon har lämnat efter sig. Ester föd-
des 1887. Familjen hade det tufft ekonomiskt. Som 
treårig flicka satt hon och tittade på när Carl Larsson 
målade. Redan då ville hon bli konstnär. Sedan gick 
tiden. Hon träffade sin man på skridskobanan i Slotts-
skogen, hon fick två barn, hon började Valands konst-
skola år 1922, fick mycket beröm och hade sin första 
utställning 1947. Samma dag som vernissagen omkom 
hennes yngste son i en olycka.

– Det kom hon aldrig över. Hon har hela tiden sagt 
att konsten är livet. Konsten blev hennes tröst och det 
är också något hon fick stor uppmärksamhet för in i 
det sista, säger Gunnel Atlestam.

Två år efter Ester Nilssons första utställning föddes 
Gunnel Atlestam. Gunnel blev inte konstnär, men följ-
de trots allt farmorns kreativa spår. Hon gick journa-
listutbildningen på Göteborgs universitet, var länge re-
daktör på personaltidningen för Renova och året innan 
pension arbetade hon som frilansjournalist – främst 
kring miljöfrågor. Dessutom har hon tidigare gett ut en 
receptbok samt en handbok i borgerliga begravningar.

– Men jag har aldrig skrivit en roman. Jag har lärt 
mig väldigt mycket på vägen. Framför allt önskar jag 
att jag hade pratat mer med min farmor när hon levde.

• Vad tror du att din farmor hade känt inför att du 

har skrivit en bok om hennes konst?

– Jag tror att hon skulle ha blivit jätteglad. På den 
tiden hamnade kvinnor lite i skymundan för sina män. 
Jag ser det som att hon har fått den plats hon förtjänar.

Jennifer Last

35 år sedan Tretiak bjöd på middag

TRÖJLÖS. Att målvakten Tretiak saknar sin CCCP-tröja här, beror på att han just hade gett 
bort den till en svensk liten målvakt. Foto: Sören Skarback

n Världsmålvakten Tretiak skrattade och lade 
en extra pirog på en pojkes tallrik. Det var på 
ryska konsulatet vid Sankt Sigfrids Plan som 
det festades i hockey-gemenskap 1984.

Mölndals IF:s unga pojkar hade i Scandi-
navium under dagen fått träna med Sovjets 
A-landslag. Även lägga varsin straff på Tretiak. 
Det var inte av artighhet han släppte in den 
puck, som en grabb klappade i mål via ribban. 
Men det var kul ändå. Visst förtjänade grab-
ben sedan under kvällen sin extra pirog.

Vår krönikör Sören Skarback hade för ett 
resebolag ryckt in som fotograf på ryssarnas 
nordiska matchturné. I Scandinavium och på 
andra arenor jobbade han vid rinkside med sin 
kamera, även för Redbergsbladets räkning.

I Sovjets avbytarbås härskade den fram-
gångsrike Tichonov, känd för sin allvarsamma 

uppsyn, hårda ledarstil och svarta lilla anteck-
ningsbok.

Målvakten Vladislav Tretiak blev vid Po-
seidon på Götaplatsen intervjuad på ryska av 
Göteborgs-Postens Szymon Szemberg. Men 
till festen vid Sankt Sigfrids Plan hade GP inte 
bjudits. Redbergsbladets foton därifrån gick ut 
även i rysk, tysk och kanadensisk press. Tjugo 
år därefter valde Kanada in Tretiak i hockeyns 
Hall of Fame.

De karlar, som för 35 år sedan var unga 
grabbar i Mölndals Ishockeyklubb, mindes 
säkert sina straffläggningar mot Tretiak, när 
de framför TV-apparaterna 2014 såg honom 
tända olympiska elden i Sotji.

Där fick han senare dela ut guldmedaljerna 
till Kanada som slagit Tre Kronor i finalen.

Alice Radomska

Forskningsprojekt blev
bok om farmorns konst

Gunnel Atlestam (ovan) och nedan hennes bok samt några av farmor Ester Nilssons verk. Foto: Privat
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BLANDADE KARAMELLER
FRÅN OLSKROKENS
FÖRETAGARFÖRENING

Akademibokhandeln

Apoteket 

Beauty by Reale

Cumpane

Cykelkungen

Electromobil

Evanette

Fiskbodarna, Asperöpojkarna

Fiskbodarna, Knippla Fisk

Fjällmans Begravning

Folktandvården

Freja Blommor

Hjälpredan Rehabbutik

ICA Supermarket

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
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Optikkällaren 

Salong Klipp-1

Slakthusets Köttbod

Sweets’n Cigars

Sven-Eriks Blommor

Tasty Bake
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LETA EFTER
SYMBOLEN!

Julkarameller!
Välkomna till Olskroken! Här hittar du allt du behöver!

Köp en julklapp som
verkligen behövs!

10% på alla
hjälpmedel
till köket

när du visar denna annons!

HJÄLPREDAN
HJÄLPMEDELSBUTIK

Olskrokstorget 14
Tel. 031-26 68 10

www.hjalpredan.se

LADIES NIGHT
- TORSDAGAR!

Bjud på dejt, eller ta med 
dina kvinnliga vänner.

Alla ladies äter
för halva priset!

Vi har dessutom extra
fi na priser i bubbelbaren.

VARMT VÄLKOMNA!

Vid större sällskap, ring 
gärna och boka bord.

LEONARDO
Tapas&Lounge

Redbergsvägen 9
Tel. 031-25 24 67

www.leonardogbg.se

REA
MÄRKESBÅGAR

FAST PRIS

500:-
Gäller utvalt sortiment.

Mer information i butiken.
Gäller t.o.m. 31 dec 2019

OPTIKKÄLLAREN
Redbergsvägen 17

031-19 84 70

God jul och gott nytt
år önskar vi alla från

Lekextra Olskroken! 

Öppettider i december: 
Vecka 50, mån–fre 10-18.30, 

lör 10-16, sön 11-15
Vecka 51, mån-fre 10-19, lör 

10-16, sön 11-15
23 dec 10-18 

24-26 dec stängt
27-28 dec 10-18 
29 dec stängt
30 dec 10-18
31 dec 10-14 

Ni vet väl att vi slår in era 
paket utan extra kostnad? 
Missa inte vår julkatalog 
med fi na erbjudanden och 

roliga leksaksnyheter! 

LEKEXTRA
Redbergsvägen 12

031-21 25 22

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

www.akademibokhandeln.se

SPELA, GISSA OCH VINN!
HINT

Kan dina lagkamrater gissa 
vad det är du försöker be-
skriva? Rita, tala, gör ljud 

och charader för att få fram 
vad du menar innan tiden 

runnit ut – men akta så ing-
en gissar fel. Det nya röda 

Hint innehåller 600 nya kort 
och två helt nya kategorier.

LADDA MED LÄSNING
FÖR LEDIGA DAGAR!

149:-/st
(Ord.pris 249:-/st)

Gäller böckerna Jag ser dig 
(Mari Jungstedt), En bur 

av guld (Camilla Läckberg), 
Kniv (Jo Nesbø) och Jamå-
honleva (Anders Roslund)
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ÅTERBLICK

Bland det sista som visades på Flamman 
innan den för alltid stängde på nyårs-
afton 1982 var Walt Disney’s tecknade 
klassiker ”Snövit och de sju dvärgarna”.

Långfilmen från 1937 dök i flera decen-
nier upp på matinéer, i synnerhet kring 
jul. Den är tydligt ihågkommen genom 
att en festlig sekvens med joddlingslåt 
blev inslag i traditionen Kalle Anka på 
TV, varje julafton ända sedan 1960.

vårt arkivs sista foto på Flamman 
medan den ännu var bio visar inte 
dess vackraste vinkel. Men det är 

dokumentärt, från cirka 5 oktober 1982. Som 
synes affischerades där för att ”Snövit” skulle 
bli matiné framåt jul.

Flamman, med sina 684 fåtöljer i salongen, 
hade öppnats hösten 1935 och hade mycket 
väl kunnat premiärvisa ”Snövit” som från 
Hollywood spreds över världen två år därefter. 
Men Flamman ägdes av en stor biografkedja, 
namngiven efter dess huvudbiograf Cosmo-
rama från 1908. Storfilmer fick hellre premiär 
på deras Cosmorama (Östra Hamngatan) eller 
senare på Draken (Järntorget). Men för ma-
tinéer och flerfaldigt upprepade nypremiärer 
fanns förstås Flamman att tillgå.

Bonniers Stora Film & Video-guide uppger:
”Walt Disney’s djärva satsning – en tecknad 

långfilm, då man dittills bara gjort korta – är 
fortfarande något helt enastående, en varm och 
rolig filmversion av den gamla sagan, gjord ännu 
bättre av Disney’s tilltag att ge dvärgarna egna 
personligheter.”

Jag kan tänka mig, men kan inte garantera, 
att den finns att hyra på video. Åtskilliga frag-
ment av filmen finns förstås att se och höra 
på YouTube, även i senare bearbetningar och 

dubbningar av lite skiftande kvalitet. Origial-
titeln är ”Snow White and the Seven Dvarfs”.

Snövit heter på tyska Schneewittchen 
(egentligen Lilla Snövit). Även i Tyskland är 
Disney-filmen en klassiker. Där visas den i 
jul i bland annat Berlin, Mönchengladbach 
och Stuttgart, medan svenska storstäder som 
Stockholm, Göteborg och Malmö väl inte tar 
upp den för nutida barn.

Olika generationer har hört olika röster 
dubbade till det tecknade. I vår numera gäl-
lande svenska version hörs Anna-Lotta Lars-
son som Snövit. Häxans röst är Helena Bro-
dins och bland dvärgarna känns Stig Grybe 
och Bert-Åke Varg igen.

Kikki Danielsson har privat joddlat Snö-
vits partajlåt vissa jular. Och Dansktoppens 
showiga sångerska Vibe Lauth gestaltar gärna 
styvmoderns vrede, då det sagts att ”Snehvide 

er smurrere end hende” (Snövit är snyggare än 
henne).

En ung tysk sångerska som ”växt upp med” 
Snövit och senare lånat sin röst till barnpro-
duktioner på CD är Linda Beringmeier i Del-
brück. Hon jobbar med erfarne producenten 
och låtskrivaren Robert Baitinger, förknippad 
med bland annat satsningar på Eurovision 
Song Contest.

Att vi inte hört Linda Beringmeier sjunga 
sin senaste singel ”Memory Lane”, beror väl 
på att schweizisk television i nuläget ännu har 
ensamrätten till den och inte har beslutat när 
och hur den ska användas. Robert Baitinger 
har där tonsatt en text av Sören Skarback och 
Lars E. Carlsson.

Det trogna paret Robert & Ulrike Baitinger 
kommer inte till Göteborg just över denna ju-
len utan håller på att bygga sig ett semester-
boende i Florida, där tyskamerikanske Robert 
bodde till tolv års ålder. (Jodå, han såg ”Snow 
White” där som barn.)

Ulrike Baitinger har som engelsklärarinna 
haft Linda som elev och ”upptäckt” henne. 
Det är sagt att Lindas röst inte är olik Texas-
bruden Tanya Tuckers. På hemsidan Robert 
Baitinger Home kan man klicka in på avdel-
ningen Samples & Videos, klicka vidare på 
Linda Beringmeier och höra hur hon sjöng in 
sin egen låt ”Live Your Dream” i hans studio.

Där går också att klicka på Sören Skarback 
och höra australiska stjärnan Tara-Lynn Shar-
rock sjunga ”Gone With the Wind” som han 
och Lars E. Carlsson från Norrköping är text-
författarna till. Även där är det filmanknyt-
ning, då denna klassiker (Borta med vinden) 
från 1938 besjungs. Med aktörerna Vivien 
Leigh och Clark Gable nämnda. (Vivien Leigh 

hade i tonåren förresten gestaltat Snow White 
i amatörteater.)

När Cosmorama 1952 började med det se-
dermera kända begreppet ”Cosmorama mid-
dagsbio” så var ”Borta med vinden” dess för-
sta film. Rejält lååång, med paus för inköp av 
godis.

Tittar man i adresskalendern för Flammans 
sista år, så anges på Redbergsvägen 19 inte bara 
Flamman. Där står också Svenk Filmindustri, 
biljettkassa, och Biograf AB Cosmorama, fi-
lial. De hörde förstås ihop. Förutom bion 
inrymde funkisbyggnaden två butiker och en 
vaktmästarbostad.

Redbergsbladets siste redaktör Stefan Lars-
son (före omvandlingen till vår tidning Örgry-
te & Härlanda 1994) gjorde en lång intervju 
med den i huset boende biografvaktmästaren, 
som vi kanske får anledning att vid tillfälle 
återkomma till.

Fastigheten ägs i dag av Finska Pingstkyr-
kan. Sömmerskan Marja Käkelä, kommande 
ut från kyrkan då jag passerade, säger att Snö-
vit på finska heter Lumikki och kan ses i den 
så kallade önskesången på YouTube. (Lumikki 
ja seitsemän kääpiötä.) Marja bodde inte här i 
trakten då byggnaden var bio.

Finsk kyrka. Trevligt. Men för äldre och 
medelålders redbergsbors förblir huset de gla-
da minnenas Flamman.

Olskrokstorget invigdes hösten 1983, men 
flera butiker och familjer flyttade in vid torget 
redan under våren det året.

Tänk att kära gamla Flamman av ekono-
miska skäl lades ner mindre än hundra dagar(!) 
före stadsdelens Olskrokens återuppvaknande, 
då den med splitter nya hus på nytt blev folk-
tät och en egen bio måhända skulle ha burit 
sig. Alice Radomska

SAGOLIKT. Linda Beringmeier – ”uppväxt med Snövit” – har lånat sin röst åt andra spännande musikproduktioner för barn.

SNÖVIT PÅ GÅNG. Biografen Flamman 
affischerade under hösten ’82 att det skulle 
bli ”Snövit och de sju dvärgarna” under 
vintern, eller som längst till nedläggningen 
på nyårsafton. Foto: Sören Skarback

Walt Disney’s Snövit & bion Flamman
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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.

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

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

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

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

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

Din egen vårdcentral

2009

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

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.

Handelsbanken Örgryte
önskar er alla en

riktigt God Jul & Gott Nytt År!
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STIKKAN PÅ SPÅRET

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

Till detta nummer lämnar vi Delsjösko-
gen och gör ett nedslag en bit därifrån. 
Dessutom inomhus och då närmare 
bestämt hos fotbollsklubben Qviding 
FIF i deras fina och moderna lokaler vid 
Härlanda Park. En förening som har en 
väldigt fin bredd på sin verksamhet, 
alltifrån A-lag, damer och herrar och där 
båda till kommande säsong kommer att 
spela i division 1, till massor av ung-
domslag för både flickor och pojkar. 

Jag vet att många av våra läsare har 
kopplingar till klubben och en tanke är 
att göra ett fylligt reportage om fören-

ingen någon gång under våren.
Målet med besöket för den här artikeln var 

att få en inblick i vad den trivsamma gruppen 
Qviding FIF Oldtimers står för och vad den 
jobbar med.

Först lite bakgrund. För att vara med i 
gruppen så måste man ha haft någon anknyt-
ning till klubben, antingen som spelare, 
ledare, tränare eller som funktionär. En och 

annan tillfällig gäst kan kanske smyga med 
vid enstaka tillfälle.

En person som måste nämnas i samman-
hanget är Janne Nilsson. Han är bland annat 
en av grundarna och initiativtagarna till bil-
dandet av Qviding FIF och Oldtimers. Janne 
Nilsson är ovärderlig med alla sina relationer 
och kontakter. Något som alla vittnar om i 
gruppen.

Varje onsdag samlas gänget på förmiddagen 
för trivsam samvaro. Självklart står kaffe och 
fikabröd framme. Vem som ordnar det? Jo, 
det hjälper alla till med genom ett rullande 
schema under köksmästare Kent Bodins su-
veräna ledning. Runt bordet snackas det om 
vad som händer i klubben. Säkert dryftas en 
och annan allmän och aktuell fråga ledamö-
terna emellan. Då och då berättas säkert en 
och annan god historia.

 
På de flesta sammankomsterna är det 
någon föredragshållare som har bjudits in. 
När jag var där höll Charlie Malmgren ett 
uppskattat föredrag om delar av sitt spän-
nande liv. Charlie har sina ”Rötter i Öster”. 
Till detta kanske vi kan återkomma i något 
kommande nummer. 

Leif Obert, som varit ordförande i 24 år i 
Qviding FIF, berättade med stolthet att de 
utan bekymmer lyckats få många intres-
santa föredragshållare till sina onsdags-
träffar.

– Javisst har vi det. Vi har en härlig 
blandning av ämnen och föredragshål-
lare, även om de med idrottsanknytning 
sticker ut lite grand. Men vi har även 
haft uppskattade besök av både en präst 
och en begravningsentreprenör.

Leif berättar vidare att de lämnar 
Härlanda Park då och då för att göra 
några nedslag utanför hemmaplan. 

– Jodå, vi gör en hel del utflykter 

tillsammans. Vi har t ex besökt Elvismuseet 
i Floda, hälsat på hos Idrottsmuseet och när 
det var aktuellt - utställningen om Titanic.

– Sedan har vi haft några trevliga resor 
utomlands, både till Danmark och Tyskland. 
Plus att vi givetvis ser några bortamatcher 
tillsammans. Vi kliver 
ombord på en buss, allt 
är fixat och klart. Senast 
tog vi oss till Halmstad 
och till bortamatchen 
mot klassiska Halmia. 

• Hur gick det i den 

matchen?

– Vinst med 3–0. Ge-
nom detta var vi obeseg-
rade för tionde matchen i 
följd. Segern gjorde att vi 
var serieledare efter den 
matchen, sade en stolt 
Leif Obert.

Hela gänget som är med i Qviding FIF 
Oldtimers är riktiga eldsjälar, som verkligen 
ser laget före jaget. Alla brinner för att hjälpa 
till både för klubben och för ungdomarna.

Jag frågade Erik Seeberg, lite av allt i allo 
och en av de drivande krafterna i gruppen: 
vad gör ni för att både trivas och må så gott, 
som det verkar, när man tittar ut i den väl-
fyllda lokalen?

– Vi har en hög närvaro och en fin social 
samvaro när vi träffas. För många av oss är 
det en av höjdpunkterna i veckan. 

– En annan bra aktivitet vi har för dem, 
som vill hänga på, är styrketräning tre gånger 
i veckan. Här måste jag berätta om en av 
killarna som är 80 år och som sade att det är 
först nu jag har börjat träna. Detta har gjort 
mycket nytta för mig. Kom ihåg: det är aldrig 
försent…

• Rent praktiskt, vad fixar och ordnar ni 

för klubben?

– Oj, det är massor som vi med nöje gör. 
På hemmamatcherna till exempel hjälper 
vi till vid entréerna. Vi ordnar med fika, är 
aktiva på städdagar och är det något som skall 
fixas eller repareras på Härlanda Park så har vi 

alltid någon ”specialist”, 
som kan rycka in. 

– Sedan har vi ju det 
här med Bingolotterna. 
Inte minst inför uppesit-
tarkvällen, som ju snart 
är här. Då turas vi om att 
stå utanför ICA Munke-
bäck, där det vimlar av 
folk. Där går lotterna åt 
som smör i solsken … Vi 
kanske säljer upp emot 
2 500 lotter. Ett värdefullt 
tillskott till klubben.

Jag funderade själv lite grand över det här 
med att ha tillgång till en sådan värdefull 
grupp i en klubb, framförallt i dessa tider då 
det ideella ledarebeståndet tunnas ut mer och 
mer. 

Alla har så mycket att stå i och tiden räcker 
inte till …

Det gäller att de ansvariga i föreningarna 
ser till att klubbarna förstår hur värdefullt 
det är att ha ett team av ideella personer och 
värna om desamma, som i Qviding FIF:s fall, 
35-40 eldsjälar, som kan fixa det mesta och 
där ingenting är omöjligt.

Dessutom till ett konkurrenskraftigt pris, 
det vill säga noll kronor!

FyRA ”TUNGVIKTARE” i Qviding FIF Oldtimers – från vänster: Eric Seeberg, Leif Obert, Kjell Carlsson (ordförande i Oldtimers) och Janne Nilsson. Foto: Stig anderSSon

Qvidings oldtimers lever verkligen för klubben



Allt för en stilfull 

NYÅRSAFTON

STORA ÅVÄGEN 1 ASKIM & KUNGSPORTSAVENYN 35 GÖTEBORG | HOLMENSHERR.SE 
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Årets Avenyföretag 2019 har utsetts. 
Årets pristagare blev Convendum som 
genom sin innovation och sitt nytän-
kande inom den traditionella kontors-
branschen blivit en självklar mötesplats 
på Avenyn.

 
Det är åttonde året i följd som Avenyfören-
ingen delar ut priset. Utmärkelsen ska lyfta 
fram goda exempel bland verksamheterna på 
Avenyn och kringliggande gator och även in-
spirera andra företag att utvecklas och satsa.

Nytt för i år är att pristagaren utsetts av en 
extern jury bestående av personer i Avenyom-
rådet och Göteborgs näringsliv. Priset delades 
dessutom ut av en riktig göteborgsprofil med 
stort hjärta för Avenyn och med ett ansikte 
nästan lika känt som gatan själv, Mickey Dee.

– Vi är väldigt glada över att tilldelas denna 
utmärkelse och att vi är en del i att skapa ett 
inspirerande område. För oss är Avenyn en 
given knutpunkt i Göteborg, i händelsernas 
centrum och en perfekt plats för oss att samla 
företag, organisationer och människor för 
spännande utveckling, säger Linda Engvall, 
platschef Convendum Avenyn.

– Det känns otroligt roligt och inspirerande 
att ha Convendum som en destination i Av-

enyområdet. Genom sitt nytänkande driver 
de hela tiden nya spännande människor och 
projekt till Avenyn och ger vårt område en 
ännu starkare position som Göteborgs givna 
mötesplats säger Jessika Wassberg, VD för Av-
enyföreningen.
 
MOTIVERING
Årets Avenyföretag 2019 är en destination 
och mötesplats som både driver intresse och 
många människor till Avenyn. I en traditio-
nell bransch är man nyskapande och nöjer 
sig inte med att vara lagom utan går all-in när 
det gäller service, tjänster och inredning på ett 
mycket insiprerande sätt. Genom att vara en 
pulserande plats med utrymme för kreativitet, 
företagsamhet och nya möten är årets vinnare 
en perfekt representant för Avenyn – Göte-
borgs mötesplats nummer ett! 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

Convendum Årets Avenyföretag 2019

Minns du vad som blev förra årets 
julklapp? Det är en vara som det finns 
gott om i en butik vid Olskrokstorget och 
som säljer mer än någonsin. Här finns 
ingenting nytt, men något för alla och 
intäkterna går till behövande. 

Lokalen är stor och välfylld. Med läge mitt-
emot Olskrokstorget och bara några steg från 
spårvagnshållplatsen. På hyllor och klädstäng-
er finns allt från julgranspynt och juldukar till 
festklänningar och porslin. Sedan två och ett 
halvt år ligger en av Myrornas secondhandbu-
tiker här och i år har butiken toppat sin försälj-
ning, till viss del tack vare det ökade intresset 
efter förra årets julklapp – det återvunna plag-
get. 

– Försäljningen gick upp efter förra julen, 
det märktes att intresset för second hand öka-
de. Det har nog varit väldigt viktigt för buti-
ken att det var just återvunnet som blev årets 
julklapp, tror butikschefen Alessandro Detas-
sis. 

Han har drivit butiken på Olskrokstorget se-
dan den öppnade för två och ett halvt år sedan 
och den säljer allt mer för varje år. Alessandro 
har alltid brunnit för gamla kläder och prylar 
och det var hans musikintresse som fick ho-
nom in på den vägen för längesedan. 

– Jag har alltid gillat gammal musik och 
mode från 50- och 60-talen. Då blev det till 
att köpa second hand. Där började allt, sä-
ger han. Tidigare var han butikschef på 
secondhandklädaffären Beyond retro 
och innan dess sålde han nyprodu-
cerade kläder i en butik i Haga från 
olika små klädföretag. Han var egen i 
tolv år. 

– Det är svårt att driva eget idag. Jag fick 

välja mellan att fortsätta med det eller att fort-
sätta vara gift med min fru, det gick inte att 
ha båda. 

Vetskapen om att pengarna går till folk som 
behöver hjälp lockade, när han tog jobbet som 
butikschef på Myrorna. Allt överskott går till 
Frälsningsarmén som lägger pengarna på olika 
former av välgörenhet för behövande. 

– Det kan vara allt från mat till hemlösa, 
till kvinnohus för misshandlade kvinnor och 
till barnhem. Det kan vara vem som helst som 
drabbas av svårigheter i livet som kan behöva 
ta del av Frälsningsarméns bidrag, säger han. 
Hans egen uppväxt i Italien var inte i ett eko-
nomiskt välbärgat hem. 

– Min pappa kämpade mycket med eko-
nomin och jag hade alltid ärvda kläder 
som barn. Han säger att det var svårt 
under tonårstiden då han önskade ha 
vissa plagg och märken som var tren-

diga då.
– Men jag insåg ganska snart att det inte 

var viktigt för mig egentligen.  

Istället prioriterar han att köpa hållbart el-
ler kvalitet och närproducerat om han någon 
gång köper något nytt. Alessandro tror att 
många idag funderar över hur planeten mår 
och vilken värld vi efterlämnar till kommande 
generationer och att det märks bland kunder-
na i butiken.

– Vi har många småbarnsföräldrar som 
handlar och de tar gärna med barnen hit ock-
så, som för att visa för dem att man kan handla 
på ett bra sätt, säger han. 

Han har märkt att barnen som följer med 
sina föräldrar hit också roas av det breda ut-
budet av varor. Det finns mycket att titta på, 
till skillnad från vanliga butiker som bara säljer 
en typ av vara. Men en annan stor kundgrupp 
som hittat hit är pensionärer. 

– De är mina favoritkunder, förutom små-
barnsfamiljerna, säger Alessandro. De kommer 
gärna in och småpratar en stund och återkom-
mer ofta. Han har märkt att butiken fungerar 
mycket som en mötesplats för ensamma män-
niskor eller sådana som bara har lust att prata 

med någon. Han tror att det är något som ge-
nomsyrar Myrornas butiker överlag. Han har 
också märkt att de äldre kunderna har intresse 
för en viss typ av vara som knappt någon an-
nan ser åt. 

– De står för en stor del av försäljningen av 
DVD-filmer, en vara som jag inte alls trodde 
på när jag började här, säger han. 

Det är alla typer av människor som kom-
mer in i butiken och ibland även sådana som 
inte mår så bra, som är påverkade eller som vill 
stjäla. Det händer att personalen måste ingripa 
och en gång uppstod en obehaglig situation. 

– Det blev hotfullt men personen kom till-
baka en tid senare och bad om ursäkt, så det 
löste sig bra, säger han. 

Vad gäller försäljningen har han märkt att 
kunder allt mer vill göra fynd på fina retropry-
lar, sådant som kostar lite mer. 

– Men vi har så många olika typer av kun-
der. Det kan vara sådana som har det knapert 
men även dem med bra ekonomi och som gil-
lar second hand, vi har dem som vill göra fynd, 
och vissa köper för att sälja vidare till ett högre 
pris. 

Någon julrusch har de inte, snarare har bu-
tiken alltid bra försäljning.  

– En kul grej vi har nu inför jul är hemliga 
julklappar, de säljer vi många av och det är 
perfekt att använda till julklappsspelet till ex-
empel, säger han. Vid kassan står de färdigt in-
slagna paketen som kostar 50 kronor och vars 
innehåll är hemligt. De säljer några hundra 
sådana paket fram till jul varje år.

– Vårt utbud är helt beroende av vad våra 
givare skänker till oss. Vi får mycket gåvor hit 
och det märks att det är många här i området 
som bryr sig, säger Alessandro. 

Jennifer Hajdic

AVENyFÖRENINGEN ÄR organisationen som arbetar på uppdrag av företagarna på 
Avenyn, Södra Vägen och delar av Vasastan att i samverkan med Göteborgs Stad utveckla 
området. Föreningen arbetar även med att marknadsföra Avenyn och dess sidogator som 
attraktiva stråk och mötesplatser för både göteborgaren och turisten.

VI PÅ
Ols-kroken

OLSKROKEN

”Det märks att det är många
här i området som bryr sig”

HAR KOLL PÅ LÄGET. 
Alessandro Detassis 
bakom disken i Myror-
nas secondhandbutik 
på Olskroken. 
 Foto: JenniFer HaJdic
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Apoteket
Redbergsvägen 4, Göteborg
Vardagar 8–19, Lördag 10–15
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

Erbjudandet gäller för dig som är eller blir medlem i Apotekets kundklubb 16–20/12 2019. 
Gäller ej vid köp av receptbelagda läkemedel, presentkort eller tjänster.

Just nu!
16–20/12

25%
vid köp över 350:-

MEDLEMSDAGARTack för ditt förtroende!

narhalsan.se

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

narhalsan.se/
bjorkekarrvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
torpavallenvardcentral 

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

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

narhalsan.se/
ekmanskavardcentral 

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

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

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral 

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

VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR 
OCH HELGER 

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

narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral 

HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Vaccinera dej hos Närhälsan Olskroken
– din kompletta Vaccinationscentral

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

Tack för ditt förtroende!
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HÄR ÄR VÅRA VÅRDCENTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

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

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:

Socialkontoret 
Kriscentrum för kvinnor 
Kriscentrum för män

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

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.

Kontrollerar någon  
dina pengar?

Blir du kallad  
fula ord?

Blir du  
slagen?

Är du  
utsatt?

Örgryte-Härlanda

Vinter ute – radio inne.

Kormaksson i fria radion
n Från isande kyla eller ruggigt regn och blåst 
är det fint att komma inomhus för lite pyssel 
nu i advent – och att under tiden lyssna på lite 
ovanliga radiokanaler.

Fria stationer runt om i landet kan på inter-
net höras här hos oss. Från Sveriges äldsta stad 
kan Radio Sigtuna presentera tidens nya låtar. 
Det är också möjligt att på Google klicka in 
och höra programmen i efterhand. Eller så kan 
vi från Radio Nostalgi nere i Fjärås höra 1950-
, 60- och 70-talslåtar med Elvis, Lill-Babs och 
Spotnicks.

Ingvi Thor Kormaksson, en jazzande is-
ländsk viking med minst tio CD-skivor bak-
om sig, hörs sällan i SR men på en del närradio 

online. Särskilt låten ”Catch a Lady” ger trots 
vintern en känsla av lilla jazzscenen i en varm 
tesalong i Blackpool, det collt jazziga semes-
terparadiset för brittisk medelklass, inte minst 
över jul.

IrisG, noga räknat Iris Gudmundsdottir, 
sjunger ”Catch a Lady” på sitt avspänt förfö-
riska sätt så som erfarne Kormaksson förväntar 
sig.

Mer traditionellt ”Glittrande jul” besjungs 
av Linda Rosenberg i en komposition av Hå-
kan Stahre. Och så hörs förstås, precis som i 
SR, den odödlige Bing Crosby, Dolly Parton 
och andra julfirare.

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!
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PRIMÄRTANDVÅRDEN  Kaggeledstorget 1   Telefon: 031-255037

ÖPPETTIDER  Mån –  tor: 7:30 –19   Fredag: 8 –16   Lördag: 10 – 15   Söndag: Stängt

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Ny hos 
Primärtandvården? 
30% rabatt 
vid första under-

sökningen

www.primartandvarden.se

AKUT 
TANDVÅRD
INOM 24H

TANDBLEKNING
- nu endast

1.995 KRONOR!

Vi bjuder dig 25-29 år 
som inte varit hos 

tandläkare på 2 år på en 
GRATIS 

UNDERSÖKNING! 

PRIMÄRTANDVÅRDEN     Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
ÖPPETTIDER Mån-Tors 08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00

Hos oss erbjuds du en modern och trygg tandvårdsupplevelse.
www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80

AKUTTANDVÅRD - BOKA ONLINE ELLER RING OSS!
Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
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– nu endast 
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God Jul & Gott Nytt År!

Årets julklapp från oss till er 
500 kr för undersökning eller valfri behandling

Eventuell ATB dras vid besök.
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PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 07.30-19.00 Fre 8.00-15.00

www.primartandvarden.se

Hos oss erbjuds du en modern
och trygg tandvårdsupplevelse.

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 februari 2020.

399:- för undersökning samt polering

FUNDERINGAR MED ALICE RADOMSKA

BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär

Rickard Jansson ler åt det glada minnet. 
Det var nästan ett halvsekel sedan, för 
det är från Lucia-tiden 1970.

Jodå, hans morbror satt som jultomte 
i en lokal, som påpassligt hyrts av en 
fotograf i en fabriksbyggnad i Skår.

Flygblad hade delats ut i hela Bö, Skår 
och Kallebäck om att familjer kunde få 
barnen fotograferade i tomtens trygga 
knä i den pyntade vindslokalen.

Tomterollen kunde ha passat Rick-
ard själv i dag, när hans äkta skägg 
blivit gråvitt. Det är dock inte till-

räckligt långt. Men inför julen 1970, när den 
riktigt tomten emallanåt tog sig en kaffepaus, 
fick Rickard i 25-årsåldern rycka tillfälligt in 
i rollen. Egentligen var hans ansikte för ungt. 
Men tydligen räckte det med dräkten och 
lösskägget han bar.

Bandspelaren i lokalen spelade stup i ett 
”White Christmas” med Bing Crosby och 
”Jingle Bells” med Jim Reeves. När vi nu, 49 
år senare, var några som satt i min stuga och 
pratade om det, så hördes förstås den gode 
Crosby även här.

Rickard Jansson hade som hjälpreda, allt-i-
allo, organiserat utdelnigen av A4-blad med 
reklam för tomten. Barn från mellanstadiet på 
Böskolan hade delat ut, mot en smärre ersätt-
ning. Fotostudion var kvickt och bra designad 
av två unga kvinnor från Valands målarskola.

Göteborgs Pepparkaksbageri, som redan 
då låg på Sankt Sigfridsgatan 146, såg till att 
ingen i den tillfälliga fotoateljén blev utan 
pepparkakor till saften eller kaffet. Men i 
min stuga häromdan var det mina hembakta 
lussekatter vi mumsade på. Hur många katter 
Rickard och mina kompisar Tanja och Agneta 
åt, höll jag givetvis inte räkning på, men 
bullfatet fick glädjande nog fyllas på efter en 
stund.

– Jag ska visa er några foton från tomte-

spektaklet, flinade Rickard och började gräva 
i sin rymliga djupa bag av hederligt gammalt 
poplin.

Vi fick således vid kaffebordet bläddra i 
ett fotoalbum. Ett sånt där typiskt från den 
tiden, med grön spiral av hårdplast i ryggen. 
Där var bilder på Rickards morbror Gösta, 
sittande i den vintrigt dekorerade vrån med 

barn i åldrarna mellan ett 
och sju år på knät.

Illusionen av kvällshim-
mel, hustak, skorsten och lite 
snö var skapad med hjälp av 
tegelmönstrad tapet, klister, 
masonit, bomull och lite 
annat färgat papper. Själva 
byggnaden som vrån inrym-
des i var av betydligt mer 
äkta tegel, dock lite sotigt 
och smutsgult sådant.

Att ta sig upp till fotogra-
fen och herr jultomten på 
vinden var för kundernas del 
inte ansträgande. Vinden var 
bara en enda trappa upp från 
en lagerlokal i marknivå.

Förutom tomtebilder 
syntes i albumet välkända 
vyer i skiftande årstider – det 
var spårvagnen av gammal 
sort passerande klassiska 
gamla Restaurang Lejonet på 
Redbergsvägen, kransned-
läggning på Tåns kyrkogård 
vid Danska Vägen och en 
trivsam trängsel på dans-
banan en sommarkväll på 
Torpakolonien.

Ett antal fotoaffärer – på 
Kungsportsplatsen, Kortedala 
Torg, Redbergsvägen och så 
vidare – hade också tomtar 

som barn inför julen 1970 fick sitta i knät 
på. Idén var egentligen amerikansk, hörde 
mer till varuhusen och spreds över världen 
genom långfilmen ”Miracle on 34th Street” 
från 1947.

Baserat på i princip samma manus, med 
en varuhustomte i knepiga och lite magiska 
situationer, gjorde Hollywood 1994 en film 
– ”Miraklet i New York” – som vi på senare 
år har sett i olika TV-kanaler. Det är en snäll 
story som man i julens anda gärna ser om 
igen. Gamle aktören Richard Attenborough 
är som klippt och skuren för tomterollen och 
Mara Wilson spelar den förnumstiga tösen 
som inte utan vidare tror på tomten.

Under tomteveckorna 1970 bestod Ols-
kroken ännu av de gamla landshövdingehu-

När jultomten satt på vinden – i Skår
sen, med nedervåning av sten och de två övre 
av trä. Den smått legendariska butiken Vi-
bergs Fotomagasin hade sin tomte bara de tre 
sista dagarna före jul. På den dåtida adressen 
Redbergsvägen 8, alltså. Intill Sko-Bäckmans. 
Och Mårdstedts Päls. Där finns numera det 
moderna Olskrokstorget.

Hade EPA på hörnet av Kobbarnas Väg 
någon tomte?

Nej, inte enligt de gamla olskroksbor jag ta-
let med. Stans mest kände varuhustomte inför 
julen 1970 fanns inte på dåtidens NK (som 
fram till året dessförinnan hetat Ferdinand 
Lundquists) och inte på Grand Bazar eller det 
då på Avenyn helt nya Domus.

Nej, tomten besökte man traditionsenligt 
hos varuhuset Meeths, som låg på Kungsgatan 
37-39, med stark betoning på damkläder och 
inte med något särdeles komplett varuhussor-
timent i övrigt.

Meeths var ju också känt för sin sofistike-
rade tesalong, vars pianist liksom tävlade med 
pianisten på konditoriet Bräutigams andra vå-
ning (Östra Hamngatan 50 B) om att bjuda 
på stans bästa musik till fikat.

Folk har ingen tydlig uppfattning om när 
Meeths upphörde. Men det klarade inte 
konkurrensen från den allt populärare Avenyn 
och det på sin tid sensationella Frölunda Torg 
och sedermera också Nordstans och nya Ols-
krokstorgets samlingar butiker av alla de slag.

Jim Reeves (avliden i Brentwood, Tennes-
see redan 1964) sjöng ”The Merry Christmas 
Polka”. Direkt därefter hördes den omtyckta 
frodiga Mahalia Jackson (1911-1972) med 
”Joy to the World”, ett snäpp åt gospel, med-
an jag i stugan häromdan slog upp påtåren.

USA:s jul är mycket lik vår egen. Jultomten 
Santa Claus tror de dock vara från Finland, 
vilket min väninna Tanja anser mer eller min-
dre bevisat. Det gamla påståendet att tomten 
bor på Nordpolen hör man inte längre. Men 
Tanja förväntas som sköterska jobba hela 
julen och får besöka sin mamma i Helsinki 
över nyår i stället.

Rickard Jansson, med erfarenheten av 
tomtestudion i Skår 1970, får väl bli tomte åt 
sin syster Birgittas barnbarn i Stenungsund. 
Kommer inte barnen till tomten, så som 
många gjorde till fabriksområdet i Skår, där 
tomtebilderna för 49 år sedan knäpptes, så får 
ju tomten lite mer traditionellt vara den som 
beger sig hem till barnen.

Vi betraktade en bild... med den höga 
skorstenen och tegelkåkarna i engelsk fabriks-
stil... och den typiska låga verkstads- och 
lagerlängan,

– Innanför det här fönstret hade vi ateljén, 
pekade Rickard.

Omgivningen har på senare år förändrats. 
Ett flertal höga hus har skjutit i höjden, inte 
minst på gamla Lyckholms mark och norrut 
på den forna Örgryte kommuns sida av 
Mölndalsån. Men även på göteborgska sidan. 
I synnerhet med en tredje Gothia Hotel-
skrapa borta vid själva Örgrytevägen.

Det nya vi ser inom närmare distans är inte 
i alla detaljer vackert. Men vackert var inte 
allt det gamla heller. Och tiden har sin gång.

Vi är i adventskalendern halvvägs till jul, 
minsann!

STOR LITEN STUND. Gossebarnet John i knät på tomten Gösta i den temporära fotostu-
dion i Skår 1970.

FABRIKSFÖRFLUTET. Höga skorstenen och 
tegelkåkarna i engelsk fabriksstil, med den 
typiska låga verkstads- och lagerlängan, 
väcker minnen av skilda slag. Ett hundra-
tal familjer lär minnas en jultomte där på 
vinden.
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Visning  
13 december.  
Välkommen!

En verklighet 
för livsnjutaren

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen.  
Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på www.bonum.se

Tänk att kunna börja lördagarna med en promenad  
i grönskande Skatås. Och på tillbakavägen stanna  
till på surdegsbageriet för att köpa hantverksbröd  
som du sedan avnjuter på terrassen eller den inglasade 
balkongen. I Bonum Brf Munkebäckslund är allt detta 
möjligt. Här bor du som fyllt 55 bekvämt utan att  
behöva tänka på gräsklippning eller att måla om huset. 

Välkommen till vår visningslägenhet fredagen den 
13/12 kl. 16-18, Ernst Torulfgatan 3D.

Läs mer och anmäl intresse på  
bonum.se/munkebackslund

Kontakta vår säljare:
Margareta Josefsson, 033-20 25 63 

Bonum Brf Munkebäckslund, Göteborg

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

Välkommen in!

Beställ ditt
vörtbröd till julen! 

Kobbarnas väg 4 (mittemot Systembolaget)

Extra öppEt MÅNdag 23 dEc. Kl. 9.00-16:00
(enbart beställda vörtbröd)
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1 000:- RABATT
på vårt bästa

progressiva glas
Varliux X/Xclusive

från Essilor

MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45

Gäller under en begränsad tidsperiod vid köp av kompletta glasögon. Kan ej kombineras med andra 
rabatter. Gäller ej bågar från Lindberg & Silhouette. Avikelser kan förekomma.

PÅ KOMPLETTA GLASÖGON VID 
KÖP AV TVÅ STYCKEN

SYNSAM MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1 

TELNR: 031-25 45 45

MUNKEBÄCK

(Gäller billigaste paret och går ej att kombinera med andra erbjudanden)

HALVA PRISET

Välkomna in till vårt
mysiga bageri & café.

Här sprider sig härliga juldofter
och naturligtvis är butiken välfylld

med julens  alla godsaker.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul!
Dennis & Åsa med personal   

Munkebäckstorget 8
Tel. 031-21 11 20

Mån-Fre 8-18 | Lör 8-16
www.portensbageri.se

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ MUNKEBÄCKS TORG!

Satsningen på Sound of Music 
blev succé under hösten. Till 
julen visar Lisebergsteatern 
musikalen ”Pippi Långstrump 
på de sju haven”. Premiär 20 
december.

Kålle Gunnarsson, som under flera 
vintrar satt upp jullovsteater i både 
Stockholm och Göteborg, är en-
treprenören bakom många famil-
jesatsningar. Kålle Gunnarsson har 
fått i uppdrag av Astrid Lindgren 
AB, som ägs av barnbarnen till den 
folkkära författaren, att dramati-
sera den klassiska barnfilmen. Han 
kommer även att regissera.

– Det absolut viktigaste är att jag 
använder mig av Astrids ord och 
ändrar så lite som möjligt, men det 
är en utmaning. När man skriver 
manus för film gör man på ett visst 
sätt, och när man skriver för tea-
ter gör man på ett annat. Men det 
känns väldigt skönt att kunna ha 
en tät dialog med Astrid Lindgrens 
barnbarn, så att allt blir rätt, säger 
Kålle Gunnarsson.

”Pippi Långstrump på de sju 
haven” i dag anses vara en klassisk 
svensk barnfilm.

Handlingen bygger på att Pippi 
tar med sig följeslagarna Tommy 

och Annika ut på en räddnings-
expedition, efter att Kapten Lång-
strump blivit fängslad av pirater.

Kålle Gunnarsson har satt upp 
flera föreställningar om Pippi 
Långstrump. Trots detta har han 
svårt att sätta fingret på varför 
”världens starkaste flicka” blivit så 
omåttligt populär över hela värl-
den. Nästa år fyller sagofiguren 75 
år.

– När vi spelar Pippi kan det 
komma tvååringar utklädda med 
olikfärgade strumpor och peruk, 
och peka på scenen: ”Pippi, Pip-
pi.” Om man hänger med i hand-
lingen kan jag förstå att det är kul 
att se Pippi skoja med polisen och 
Prussiluskan, men att även de allra 
minsta sitter fängslade är både fan-
tastiskt och obegripligt.

– Jag är övertygad om att föräld-
rar kommer att ta med sina allra 
minsta barn. Nu vill jag även få 
äldre barn att tänka: ”Wow, det 
där var häftigt.” När vi spelade 
”Peter Pan” satt det massa gapande 
10-åringar i publiken. Det var kul 
att se små tuffingar, som kanske 
tidigare tyckt att teater är töntigt, 
sitta och njuta av föreställningen. 
Mitt mål är Pippi ska uppnå sam-
ma resultat. ÖHP

Nu blir Pippis söderhavs-resa musikal

Om Pippi Långstrump 
på de sju haven
Spelperiod 20 december–12 januari på 
Lisebergsteatern.
4 Föreställningen ”Pippi Långstrump på 
de sju haven” har premiär 20 december. 
Pippi spelas växelvis av Angelina Rautalin 
från Mölndal och Emma Karlsson från Slö-
inge. I de andra rollerna syns bl.a Kristian 
Ståhlgren (Efraim Långstrump), Robin 
Rösehag från Kortedala (Blod-Svente) och 
pirater som Love Bolin från Örgryte, Joakim 
Starrin från Mölndal och Emil Söder från 
Guldheden.
4 Musiken har skrivits av Jan Johansson 
och Georg Riedel.
4 Dramatiseringen bygger på Olle Hell-
boms barnfilm från 1970, med manus av 
Astrid Lindgren.
4 I klassiska filmen spelades Pippi av 
Inger Nilsson. Beppe Wolgers var Kapten 
Långstrump.
4 ”Pippi på de sju haven” presenteras av 
2Entertain och Stage Fantasy.
4 Regi Kålle Gunnarsson.
4 Producent Janne Andersson.

GOD
JUL!
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Munkebäck barnmorskemottagning 
Munkebäckstorget 6, 416 73 Göteborg 
Telefon: 031 - 747 80 80 

vgregion.se/munkebackbarnmorskemottagning

Välkommen till barnmorskemottagningen

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, du kan enkelt kontakta oss via e-tjänster eller telefon.  

HBTQ-diplomerad  
verksamhetNärhälsan Munkebäck barnavårdscentral

Munkebäckstorget, 416 73 Göteborg
031 - 345 06 00, narhalsan.se/munkebackbarnavardscentral

På barnavårdscentralen får du råd och stöd i 
ditt föräldraskap när du behöver det, från frågor 
kring ditt barns hälsa till olika vardagsproblem. 

En trygg grund för ditt barn.

Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar.

Apoteksgruppen
Munkebäcks torg

Munkebäcks torg 7
Tel. 031-19 24 70

Mån-Fre kl. 08-19
Lör kl. 10-14

apoteksgruppen.se

Apoteksgruppen
Sa� ran 0,5 g
Rek. pris 19:-

10:-
Gäller t.o.m. 31/12-2019

Godis & senap  Köp 3 betala för 2
Gäller så långt lagret räcker.

Nya
öppettider

från 2 januari!VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ MUNKEBÄCKS TORG!
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Riksbanken upprepar sin oro för hus-
hållens höga skuldsättning och en illa 
fungerande bostadsmarknad. Politiska 
åtgärder efterlyses men samtalsklima-
tet är kärvt och bostadsfrågorna verkar 
halka allt längre ner på listan över prio-
riteringar. För den som äger eller vill äga 
en bostad är det bättre att laga efter läge 
än att hoppas på stora reformer som ska 
lösa bostadsmarknadens problem. 

riksbanken har länge spelat en central 
roll på den svenska bostadsmarkna-
den. Men rollen har varit tudelad. 

Riksbankens beslut att hålla räntan extremt 
låg under lång tid har varit en förutsätt-
ning för att bostadspriserna och hushållens 
skulder har kunnat öka så snabbt som de 
har gjort. Faktum är att hushållen idag, tack 
vare räntesänkningspolitiken, använder en 
mycket mindre del av sina inkomster till att 
betala skuldräntor idag, än de gjorde för 10 
år sedan. Detta trots att skulderna är mycket 
högre nu än då. Men samtidigt är Riksbanken 
en av de aktörer som starkast varnar för just 
hushållens skuldsättning och utvecklingen på 
bostadsmarknaden. 

Nyligen kom en ny rapport där Riksbanken 
visserligen gläds åt att bostadspriserna och 
skulderna nu stiger långsammare än tidigare, 
men samtidigt framhåller att problemen är 

stora och att mycket behöver göras. Bland 
annat uppmanas en annan myndighet, 
Finansinspektionen, att vara beredd med fler 
åtgärder om de hittills införda amorterings-
kraven och bolånetaket inte biter tillräckligt. 
Men den tydligaste uppmaningen från Riks-
banken är att politikerna måste ta itu med 
bostadsmarknaden och skattesystemet. De 
enda konkreta bostadspolitiska 
åtgärder som beslutats i år 
är subventioner till 
viss nybyggna-
tion och ett 
återinförande 
och höjning 
av det 
maximala 
uppskovs-
belop-
pet vid 
bostadsför-
säljning, till 
3 miljoner 
kronor vid 
halvårsskiftet 
2020. Dessa åtgärder 
är enligt Riksbanken helt 
otillräckliga. Även om jag inte 
helt delar Riksbankens problembild, håller 
jag med om att det politiska arbetet på bo-
stadsområdet går alldeles för långsamt. I vissa 
bostadssegment och i vissa delar av landet 

råder stor bostadsbrist. T.ex. ser vi varje ter-
minsstart samma rubriker om studenter som 
har svårt att hitta bostad och att vissa t.om. 
behöver tacka nej till studieplatser. Detsam-
ma gäller många som vill ta sig till storstä-
derna för arbetstillfällen och t.ex. Stockholms 
Handelskammare har i flera rapporter visat 
på stora samhällsekonomiska kostnader som 

orsakas av den dåligt fungerande 
bostadsmarknaden. 

Men trots stora 
behov och en bred 

uppfattning om 
att åtgärder 

behövs, är 
hoppet om 
reformer 
litet. Fak-
tum är att 
det verkar 
svårt att 

ens komma 
till skott med 

de reformer 
som redan utlo-

vats. I 73- punktsav-
talet mellan regeringen, 

Centern och Liberalerna står 
det t.ex. att den så kallade uppskovsräntan 
ska slopas. Men trots att regeringen nu haft 
både en ekonomisk vårproposition och en 
budgetproposition på sig att konkretisera 

åtgärden, har det inte skett. Vi vet fortfarande 
inte när slopandet ska ske eller vilka uppskov 
som ska omfattas.

Eftersom det idag är billigare att ta ett 
banklån och betala av vinstskatten, än att 
skjuta upp skatten och betala uppskovsränta, 
är det många som väntar på besked för att 
kunna fatta ett klokt beslut.

Det som var tänkt som en förbättring blir 
nu alltså ytterligare ett osäkerhetsmoment på 
en redan dåligt fungerande bostadsmarknad. 
Om man inte kommer till skott med en så 
pass liten och redan överenskommen åtgärd, 
hur ska man då ta sig an stora och politiskt 
superkänsliga frågor som hyresregleringar, 
byggregler, ränteavdrag eller skattereform? 
Gissningen är att inte ens den mest glöggdof-
tande julstämning kommer att mjuka upp det 
politiska läget. Den som vill säkra sin bostads-
ekonomi bör därför även fortsättningsvis luta 
sig mot de beprövade metoderna sparande, 
amortering och spridning av ränteriskerna på 
flera bindningstider. Chansen till politiska 
julklappar för en bättre bostadsmarknad 
verkar däremot fortsatt små. God jul!

EKONOMISKT

EKONOMISKT
med Jan Berger
– kontorschef
på SEB i Örgryte

ALEXANDRA

Kan glögg och jultider tina upp
de bostadspolitiska låsningarna?

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

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

Ljusslingorna glittrar i mörkret och ljusstakarna sprider sitt varma sken i de-
cembermörkret medan barnen skriver långa önskelistor till jultomten. Men 
det är inte bara barnen som har långa önskelistor, utan var och en av oss. 
Vare sig vi medger det eller inte har de flesta en lång önskelista undanstop-
pad någonstans – och inte bara för julen, utan för hela året.

det är något speciellt med att önska sig något som verkar bortom räckhåll. Vi 
längtar, vi drömmer, vi suktar och ibland till och med förtvivlar. Men har 
du märkt att när det vi längtat efter väl kommer till oss så är glädjen inte alls 

lika långvarig som den långa väntan var? Ganska snart har vi satt in siktet på något 
nytt och börjar om igen.

Följ med på ett litet tankeexperiment. Gör en lista på saker du önskade dig för 
tio år sedan. Hur många av dessa saker eller händelser har du fått? Sannolikheten är 
ganska stor att du fått ganska många av dem. Är du lyckligare på grund av dem? Eller 
har du nya önskemål? Det är som om vi aldrig blir riktigt mätta. På samma sätt som 
vi kan ha stoppat i oss den mest extravaganta middagen är vi ganska snart hungriga 
igen.

Om det är lycka och tillfredsställelse vi söker så är kanske samlandet av saker och 
händelser inte där fokuset borde ligga. I stället kan vi söka, längta, sträva och sukta 
för att det är en del av livet självt – för att vi under tiden lär oss nya saker och växer 
som individer. Kanske är det så att riktningen och vägen är viktigare än målet … Vare 
sig du får det du önskar dig eller inte så har din önskan lärt dig något om dig själv.

Gör nu en lista över saker som du vill ha. Jämför den gärna med listan över saker 
du önskade dig för tio år sedan. Vad har ändrats? Vad är detsamma? Behöver du 
verkligen något av det för att vara lycklig? Kom ihåg att lycka egentligen inte hänger 

ihop med det du har. Det är den du 
är, som gör dig lycklig! Och om det 
inte är källan till din lycka, så vet 
du nu vad som kanske bör stå på 
önskelistan …

Önskelistornas lista!

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank Vad önskar du dig egentligen?
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Fiskbodarna    Köttboden
Sven-Eriks Blommor

PÅ OLSKROKSTORGET!

PÅ OLSKROKSTORGET!

FRÅN OSS ALLA - TILL ER ALLA

God Jul och GOTT NYTT ÅR!

Allt för julbordet och till 
Nyårssupén hittar du hos 

Fiskbodarna, Köttboden och 
blommor hos Sven-Erik

VÄLKOMNA!

Julens öppettider
söndag 22/12 11-15
måndag 23/12 9-16

Kort hår 125:- Ord. pris 250:-

Mellanlångt hår 140:- Ord. pris 280:-

Långt hår 160:- Ord. pris 320:-

MÅNADENS ERBJUDANDE!

1/2 PRISET PÅ KLIPPNING!

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 27 januari 2020

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

EXPERTER
PÅ

TRÅDNING!

Våra erfarna och välutbildade ledare gör sina egna pass med 
fokus på styrka-rörlighet-kondition med musiken i centrum.

I östra Göteborg fi nns vi på följande platser:
Kärralundsskolan Måndagar kl. 18.30 lätt medelgympa
Kärralundsskolan Onsdagar kl. 18.00 lätt medelgympa
Nya Lundenskolan Tisdagar kl. 19.00 zumba toning
Rosendalsskolan Torsdagar kl. 19.00 medelgympa med ryggfokus

Vårterminen startar vecka 3.

Mer information om priser och vårt övriga utbud
� nner du på www.lingforbundet.se 

VARMT VÄLKOMNA!

Tel. 031-28 28 85 (onsdag och torsdag kl. 10-12) | E-post: info@lingforbundet.se

www.lingforbundet.se

Kom och gympa med Lingförbundet!

www.guldsmedshuset.se  Göteborgsvägen 21 Sävedalen  031-265798
tisdag-torsdag 10-18  fredag 10-16.30  lördag 14/12 & 21/12 10-14  måndag stängt

Gnistrande julklappar 
hittar du hos

Guldsmedshuset!

Lördagsöppet
14/12  och  21/12

kl. 10 - 14!
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TRISSLOTTER
i POTTEN

3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Vinnarna meddelas per post.

Lös krysset och skicka in det
senast 4 december till

Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson

Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa

– märk kuvertet ”KORSORDET”

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

– glöm dock inte namn och adress!

Jag heter:

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

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

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

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

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

Förra månadens lösning:

Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset. 
Grattis – och snyggt jobbat – priset 
kommer som ett brev på posten.
4 Maria Karlsson 
Modulatorsgatan 5, Västra Frölunda 
4 Erika Jönsson
Lådspikaregatan 2, Göteborg 
4 Maja Steinar Henningsson
Örgryte Stormgata 93, Göteborg
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St. Sigfridsgatan 146 
Tel. 031-401 045

www.pepparkaksbageriet.se

RABATT PÅ JULKONFEKT!
(Gäller ej pepparkakor)

Kolla hemsidan
www.pepparkaksbageriet.se

för aktuella erbjudanden
denna dag

GOD JUL
& GOTT NYTT ÅR!

Slutförsäljning av pepparkakor • Lördag 21/12 kl 08.30-14.00
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Örgryte-Härlanda

När:  
Onsdag 
18 december, 
klockan 17.00

Plats:  
Kulturhuset Kåken, 
Kålltorpsgatan 2, 
Stora Salen

Spårvagn 1 och 3, 
hållplats 
Stockholmsgatan

Stadsdelsnämndens möte är öppet för
allmänheten. I början av mötet har du
möjlighet att ställa frågor om de
ärenden som står på dagordningen
samt andra frågor inom
stadsdelsnämndens
verksamhetsområde.

Efter frågestunden börjar
nämndsammanträdet. Då är du
välkommen att sitta med och lyssna på
politikernas diskussioner och beslut.

Handlingar till mötet finns cirka
en vecka innan på:
www.goteborg.se/namndhandlingar

Välkommen till 
stadsdelsnämndens 
sammanträde

Kommande möten 2020
Onsdag 5 februari                                                  
Måndag 24 februari
Måndag 23 mars
Onsdag 22 april                                                                                    
Måndag 25 maj
Måndag 15 juni

Måndag 31 augusti
Onsdag 23 september            
Måndag 19 oktober
Måndag 23 november
Måndag 14 december

Välkommen!

Halva 
prisetefter RUTavdrag

Vi fi xar hemmet
och vardagspusslet!
Det kan bl.a. vara:

Fönsterputs
Storstädning
Garderobsrensning

Förrådsrensning
Flyttstädning
Etc. etc.

goteborg@veterankraft.se | tel: 031-310 76 60
Välkomna till Stabbetorget!

Stabbetorget 2, Göteborg • Tel. 031 199 991 el. 076 304 99 91
Öppettider: Måndagar 10-17 • Tis–Fre 10-18 • Lördagar 10-14

JUST NU
20% RABATT
när du handlar för minst 300:-

Vi tar emot beställningar åt
företag, bröllop och begravningar

Medlem av EuroFlorist

Vi har öppet söndagar
10-14 under december
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KYRKFÖNSTRET annons@ohposten.se

Björkekärrs kyrka
www.svenskakyrkan.se/bjorkekarr
Söndag 15 december
 10.30 Högmässa, Lars Olsson, Linda Payerl
Tisdag 17 december
 19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder, Linda Payerl
Fredag 19 december
 19.00 Julens sånger, Ragnar Olinder, Jan Jidsten, kör 

och musiker
Söndag 22 december
 10.30 Högmässa, Pehr Vitalis, Linds Payerl
Tisdag 24 december – Julafton i församlingen
 11.00 Samling vid krubban, Ragnar Olinder, Linda 

Payerl
 23.00 Midnattsmässa, Lars Olsson, Anders Pihl
Onsdag 25 december
 07.00 Julotta, Pehr Vitalis, Linds Payerl
Torsdag 26 december
 10.30 Högmässa, Pehr Vitalis, Jan Jidsten
Söndag 29 december
 10.30 Högmässa, Lars Olsson
Tisdag 31 december
 17.00 Nyårsbön, Gunnar Holmqvist, Jan Jidsten
Söndag 5 januari
 10.30 Högmässa, Pehr Vitalis
Måndag 6 januari
 10.30 Högmässa, Ragnar Olinder
Tisdag 7 januari
 19.00 Veckomässa, Pehr Vitalis, Jan Jidsten
Torsdag 9 januari
 12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 12 januari
 10.30 Högmässa, Ragnar Olinder, Linda Payerl
Tisdag 14 januari
 19.00 Veckomässa, Ragnar Olinder, Linda Payerl
Torsdag 16 januari
 12.00 Andakt med efterföljande sopplunch
Söndag 19 januari
 10.30 Högmässa, Pehr Vitalis, Linda Payerl
Tisdag 21 januari
 19.00 Veckomässa, Pehr Vitalis, Linda Payerl

Härlanda kyrka
Fredag 13 december
 17.30 Luciakonsert för familjer med små barn
 19.30 Luciakonsert, biljetter via tickertmaster.se
Lördag 14 december
 18.00 Konsert: När det lider mot jul, Härlanda Kam-

markör, David Molin, biljetter via ticketmaster.
se och vid entrén

Söndag 15 december
 11.00 Söndagsmässa, Josefine Rubenson, VT Carl-

heim, David Molin, ens. ur Härlanda Voces
 18.00 Sinnesrokväll
 19.30 ca Sinnesrogudstjänst, Josefine Rubenson, 

Peter Johansson
Onsdag 18 december
 17.00 Julgudstjänst för barn och vuxna, Erik Gyll, 

Malin Boqvist, Ulf Lindström
 18.30 Veckomässa, VT Carlheim, Erica Bomb
Torsdag 19 december
 09.00 Morgonbön
Söndag 22 december
 11.00 Söndagsmässa, Erik Gyll, Eva Gripenby, Ulf 

Lindström
 18.00 Sjung in julen, Härlanda Oratoriekör, stråk-

kvartett, Thomas Jönsson, solist, Lars Storm, 
orgel, Ulf Lindström, dirigent

Tisdag 24 december Julafton i församlingen
 11.00 Samling vid krubban, Erik Gyll, Ulf Lindström
 17.00 Julbön, Eva Gripenby, Ulf Lindström, Thomas 

Jönsson
 23.30 Julnattsmässa, Josefine Rubenson
Onsdag 25 december
 07.00 Julotta, Eva Gripenby, Ulf Lindström, Thomas 

Jönsson
Torsdag 26 december
 11.00 Annandagsmässa, Josefine Rubenson, Ulf 

Lindström, kyrkkaffe med skinksmörgås 
efteråt.

Söndag 29 december
 11.00 Söndagsmässa, Eva Gripenby, Josefine 

Rubenson, David Molin
Onsdag 1 januari
 11.00 Nyårsdagsmässa, Josefine Rubenson, David 

Molin
Söndag 5 hanuari
 11.00 Söndagsmässa, Erik Gyll, Lindström
Måndag 6 januari
 11.00 Trettondagsmässa med stjärnfest, Erik Gyll, 

Eva Gripenby, Ulf Lindström, ens ur Härlanda 
Oratoriekör

Torsdag 9 januari
 19.15 Kristen djupmeditation, Josefine Rubenson, 

Peter Johansson
Söndag 12 januari
 11.00 Söndagsmässa, VT Carlheim, Josefine Ruben-

son, David Molin
Onsdag 15 januari
 18.30 Veckomässa, VT Carlheim, Erica Bomb
Torsdag 16 januari
 19.15 Kristen djupmeditation, Josefine Rubenson, 

Peter Johansson
Söndag 19 januari
 11.00 Söndagsmässa, Erik Gyll, Eva Gripenby, Ulf 

Lindström
Onsdag 22 januari
 18.30 Veckomässa, Eva Gripenby, Erica Bomb
Torsdag 23 januari
 09.00 Morgonbön
 19.15 Kristen djupmeditation, Josefine Rubenson, 

Peter Johansson

Sankt Pauli kyrka
Vardagar 12.00 Middagsbön 

Fredag 13 december
 19.00 Luciakonsert, Sankt Pauli ungdomskör, och 

vokalensemble, Mathias Harms, Mikael Holm-
lund

Söndag 15 december
 11.00 Högmässa, Björn Nilsson, Mikael Holmlund, 

Sankt Pauli ungdomskör
 18.00 Här kommer nu ett änglabud, Kören VOiCES, 

instrumentalgrupp, Mikael Holmlund, Lena 
Eriksson

Onsdag 18 december
 18.30 Veckomässa, Björn Nilsson, Mikael Holmlund
Söndag 22 december
 11.00 Högmässa, Björn Larsson, Martin Lindh, 

Mikael Holmlund, Sankt Pauli vokalensemble
 18.00 Vi sjunger in julen! Björn Nilsson, Mikael 

Holmlund, Sankt Pauli Julkör, Göteborgs 
blåsarsinfonietta

Tisdag 24 december Julafton i församlingen
 11.00 Samling vid krubban, Daniel Bennsten, Hilding 

Egestål
 17.00 Julbön, Björn Larsson, Bengt Nilsson
 23.00 Midnattsmässa, Daniel Bennsten, Mikael 

Holmlund
Onsdag 25 december
 11.00 Högmässa, Björn Larsson, Mikael Holmlund
Torsdag 26 december
 11.00 Högmässa, Björn Nilsson, Per-Olof Olsson, 

Mikael Holmlund
 18.00 Minns du sången – julspecial, Björn Nilsson, 

Lena Eriksson, Sankt Pauli Damkör, instru-
mentalister

Söndag 29 december
 11.00 Högmässa, Björn Larsson, Ingrid Melltorp
Måndag 31 december
 17.15 Nyårsbön, Björn Nilsson, Hilding Egestål
Onsdag 1 januari
 11.00 Högmässa, Björn Nilsson, Martin Lindh, Sver-

ker Jullander
Söndag 5 januari
 11.00 Högmässa, Björn Nilsson, Ingrid Melltorp
Måndag 6 januari
 11.00 Högmässa, Daniel Bennsten, Mikael Holmlund
 18.00 Carols vid Betlehem, Daniel Bennsten, Mikael 

Holmlund, Sankt Pauli kyrkokör
Onsdag 8 januari
 18.30 Veckomässa
Söndag 12 januari
 11.00 Högmässa, Björn Nilsson
Onsdag 15 januari
 18.30 Veckomässa
Söndag 19 januari
 11.00 Högmässa, Björn Larsson
 18.00 Musikgudstjänst, Björn Nilsson, Mikael Holm-

lund
Onsdag 22 januari
 18.30 Veckomässa

Skårs kyrka
Söndag 15 december
 11.00 Gudstjänst, Anna Märta Leijon, Stina Persson
Söndag 22 december
 11.00 Högmässa, Jonathan Andersson, Stina Pers-

son
Tisdag 24 december Julafton i församlingen

 11.00 Samling vid krubban, Anna Märta Leijon, Stina 
Persson, Madeleine Gustafsson, Cecilia 
Lundahl

Onsdag 25 december
 11.00 Högmässa, Ingvar Humlén, Claes-Göran 

Lundgren, ens ur Örgryte Damkör, Kristina 
Ålåker, tvärflöjt

Söndag 29 december
 11.00 Högmässa, Ingvar Humlén, Claes-Göran 

Lundgren
Onsdag 1 januari
 17.00 Nyårsgudstjänst, Jonathan Andersson, Claes-

Göran Lundgren, Mia Wallander, sång
Söndag 5 januari
 11.00 Högmässa, Vivianne Wetterling, Erland Hildén
Söndag 12 januari
 11.00 Gudstjänst, Anna Märta Leijon, Stina Persson
Söndag 19 januari
 11.00 Högmässa, vik präst, Stina Persson

Örgryte gamla kyrka
Söndag 15 december
 11.00 Högmässa, Ingvar Humlén, Erland Hildén
Söndag 22 december
 11.00 Högmässa, Vivianne Wetterling, Claes-Göran 

Lundgren, Örgryte damkör
Måndag 23 december
 19.00 Sjung in jul! Anna Märta Leijon, Stina Persson, 

Matilda Leijon, sång, Petra Hellquist, cello
Onsdag 25 december
 07.00 Julotta, Krister I:son Lundin, Erland Hildén, ens 

ur Örgryte kyrkokör
Torsdag 26 december
 11.00 Gudstjänst, Anna Märta Leijon, Stina Persson, 

Lena Bergström, cello
Tisdag 31 december
 17.30 Nyårsbön, Jonathan Andersson, Duo Drougge 

Konkoli: Simon Konkoli, Eric Drougge

Örgryte nya kyrka
Torsdag 12 december
 18.00 Reflexmässa, Ingvar Humlén, Stina Persson
Fredag 13 december
 19.30 Luciakonsert, Hvitfeldtska gymnasiets kör, 

Örgryte Vocalis och Diskantkör, Martin 
Bagge, Claes-Göran Lundgren, Madeleine 
Gustafsson. Entré 50:- (under 7 år gratis), 
bilj vid dörren fr 18.30

Söndag 22 december
 18.00 Juloratorium, nyskrivet av Erland Hildén. 

Linnéa Sjösvärd sopran, Mari Lindbäck alt, 
Björn Larsson bas, Orkester från Göte-
borgsOperan, Simon Konkoli Willisorgeln, 
Henrik Kilhamn piano, Örgryte kyrkokör och 
Julkören. Dirigent: Erland Hildén

Tisdag 24 december Julafton i församlingen
 08.00 Hell dig julafton, Joakim Johansson, Erland 

Hildén, Örgryte kyrkokör, solisten Björn Lars-
son

 17.00 Julbön, Jonathan Andersson, Erland Hildén
 23.30 Musik i julnatten, Vivianne Wetterling, Stina 

Persson
Måndag 6 januari
 11.00 Konsertant högmässa, Martin Lindh, Erland 

Hildén, Missa brevis B-dur av W. A. Mozart: 
Madeleine Gustafsson sopran, Mari Lindbäck 
alt, Jacob Wall tenor och Björn Larsson bas, 
instrumentalister, Örgryte kyrkokör

Torsdag 9 januari
 18.00 Reflexmässa i församlingshemmet
Söndag 12 januari
 11.00 Högmässa, Jonathan Andersson, Erland 

Hildén
Torsdag 16 januari
 18.00 Reflexmässa i församlingshemmet
Söndag 19 januari
 11.00 Gudstjänst, Vivianne Wetterling, Claes-Göran 

Lundgren

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

Centrum
Härlanda

Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal www.fjallmans.se

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och 
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom 

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

Norra Gubberogatan 7, Göteborg | 031 85 98 30 | fonus.se

Denny Andréasson 
Kundrådgivare
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Så äntligen är det jul. När huset är pyntat, paketen är inslagna, julskinkan griljerad, 
knäcken kokad, huset städat och julkorten skickade, står julen där med hopp om 
julfrid: Att få sjunka ned i soffan och kanske somna till tjuren Ferdinands blom-
doftande bakgrund och låta julstämningen bara sjunka in. 

För många är julen just så: En period av stress och förberedelser men med ett 
fridfullt crescendo. Men ibland grusas förväntningarna när det inte blir som vi har 
tänkt oss. Julfriden byts ut till julbråk. Brustna relationer kommer upp till ytan. För 
någon väntar den första julen i ensamhet. För någon annan en jul utan ett hem.

Mitt i allt detta föds ett barn till världen. Gud själv kommer till oss, men utan dyra 
presenter eller överdådigt julbord. Gud föds i enkelhet på strå i ett stall, med en 
blick som manar till fred och gemenskap - en blick vi får lov att möta just idag.

Julfirandet i våra kyrkor hittar du under rubriken Kyrkfönstret  
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orgryte

björkekärrs församling Sörensens gata 1 

härlanda församling Härlandavägen 23   
sankt Pauli församling Mäster Johansgatan 1

örgryte församling Herrgårdsgatan 2

pastorsexpeditionen 031-731 80 40
herrgårdsgatan 2 (vid örgryte nya kyrka)
mån-fre 09.00-12.00, 12.30-16.00
orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/orgryte

Ett barn är fött till Guds behag.
Nu firar vi en glädjens dag
med fröjd och sång i Herrens hus
i Betlehemsstjärnans eviga ljus. 

Ur Psalm 128

Fira julafton i gemenskap
Björkekärrs kyrka kl 11-14
Härlanda församlingshem kl 11-17
Örgryte församlingshem kl 14.30-17

Luciakonserter 13 december
Härlanda kyrka 17.30 (gratis), 19.30 (entré) 
Sankt Pauli kyrka 18.30 (gratis)
Örgryte nya kyrka 19.30 (entré)

Med önskan om en  
          fridfull jul

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14

www.rezas.se  •  Tel. 031-18 06 35

Mattvätt & reparation av alla
typer av mattor med garanti!

Etab 1970

100% naturmaterial
– dekorativa mattor för 

privat och offentlig miljö

”Bästa mattaffären!”

S – X X X X X X X X L
Lillhagsv. 50, buss 52 & 53. Tel. 51 87 40

Vard. 10–18. Lörd. 10–14. Sön. 11–15

Fina kvaliteter • Bra priser • Alla storlekar
VÄLKOMNA!

Julklappstips!

Nattlinne
från Nanso

698:-
Mysbyxor
från Hajo

369:-
Dam & Herr
Stl: S - 7XL

T-shirts
från North

149:-

Stl: 3XL - 8XL
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         Annonsera i

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

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

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

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

!

FAMILJ
o Uppvaktning 

undanbedes 0:–
o Grattis 

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

(endast text) 0:–

o Vigsel + foto 0:–
o Födda 

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

o Tack 0:–
o Månadens Ros 0:–

ruBrikANNONSEr
Privatannonser

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

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

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

Företag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAR VÄNLIG TEXTA!

Örgryte&Härlanda

MARKNADSPLATSEN annons@ohposten.se

Salong Glamours
Medicinska Fotvård

Medl. i Sveriges Medicinska Fotterapeuter

Boka en
välgörande

fotbehandling
idag!

Berzeliigatan 26
Tel 031-18 10 68 el. 0705-23 73 39

Fröken Rut Städ
Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.

Rut 50% • Garantier 
Bästa referenser finnes

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

Vinterförvaring
personbil/veteranbil

inomhus
1.900 kr till 30 maj

Tfn 0704-978 006

KÖPES
4 Antika, retro- och samlarföremål köpes. Till 
exempel klockor, snusdosor, porslin, meka-
niska prylar, fack- och veckotidningar, konst, 
frimärken, brev, vykort, gamla kataloger, gamla 
idrottsprylar, gamla leksaker, gamla böcker, 
gamla fotografi er och gamla skyltar m.m. Ga-
ranterat bäst betalt för era saker! Kostnadsfria 
hembesök. Köper även hela dödsbon inkl. 
städ. E-post: sell4yousweden@gmail.com
 Tel 072 341 58 54

www.missingpeople.se

7 000-8 000 personer anmäls försvunna varje år
200-300 försvunna kräver sökinsats

20-30 hittas inte

VI GER INTE UPP!

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!

Stöd Missing People Sweden
genom att swisha din gåva till

123-691 95 00

JULMARKNAD
4 Lördag, söndag 2:a & 3:e 
advent kl. 12–18 på Råstensgatan, 
Atelje van Gogh (mellan Solrosga-
tan och Stobeegatan) Säljes bl.a. 
granar, Kransar och smycken.
 0731 55 17 05

Saknad kan inte beskrivas i ord.
Postgiro: 90 20 90-0

CYKEL
REPARATIONER

StefSteffens Cykelservicefens Cykelservice
Vardagar 12-18

Norra Gubberogatan 12 Tel: 25 23 39

Helgstängt
fr.o.m. månd 22 dec

Öppnar åter
månd 12 jan
kl. 12.00

Stängt
fr.o.m. mån 23 dec.

Öppnar åter
månd 13 jan
klockan 12.

Se för öppettider på hemsidan: steffencykel.se

Vi utför
service och

plåtreparationer
på samtliga
bilmärken.

Spec: Auktoriserad för HONDA

God JGod Jul & Gott Nytt år!ul & Gott Nytt år!
Vi har öppet samtliga vardagar

hela jul- och nyårshelgen
samt fredag 2 januari
och måndag 5 januari!

OLSKROKENS BIL AB
Ånäsvägen44 • Tel 84 76 00

Vi utför
service och

plåtreparationer
på samtliga
bilmärken.

Spec: Auktoriserad för HONDA

God JGod Jul & Gott Nytt år!ul & Gott Nytt år!
Vi har öppet samtliga vardagar

hela jul- och nyårshelgen
samt fredag 2 januari
och måndag 5 januari!

OLSKROKENS BIL AB
Ånäsvägen44 • Tel 84 76 00

Vi utför
service och

plåtreparationer
på samtliga
bilmärken.

Spec: Auktoriserad för HONDA

God JGod Jul & Gott Nytt år!ul & Gott Nytt år!
Vi har öppet samtliga vardagar

hela jul- och nyårshelgen
samt fredag 2 januari
och måndag 5 januari!

OLSKROKENS BIL AB
Ånäsvägen44 • Tel 84 76 00

Öppet 27 och 30 december
– röda dagar stängt och

öppnar återigen den 2 januari 2020.
Välkomna!

Våra jultider: julafton 9-14 | juldagen och annandag jul stängt
Nyårsafton 9-16  |  Nyårsdagen stängt

REDBERGSGÅRDEN
KONDITORI� Danska�vägen�110�•�Tel.�031-84�74�76

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

God Jul & Gott Nytt År!

Hundvakt sökes
4 Till 6-årig dvärgschnauzertik. Vi söker en hundvakt 
till vår Ester under arbetstid måndag-fredag, flexibilitet 
finns. Ester är en lugn och mysig tjej inomhus och 
en pigg och glad tjej utomhus. Områden som är av 
intresse är: Stampen, Nya Gårda, Gårda, Olskroken, 
Lunden, Heden och Lorensberg. Önskad start är i 
januari 2020. Referens finns. Ersättning enligt överens-
kommelse.
 Mail: erica_sternsen@hotmail.com

Tel 0709-52 83 14
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PÅ GÅNG annons@ohposten.se

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

Bouleklubben Seniorerna
4 Vi spelar boule på Apslätten i Kålltorp 
under synnerligen gemytliga former varje 
måndag och torsdag kl 11, året om.
4 Under vinterhalvåret spelar vi även onsda-
gar  från oktober t.o.m. mars på Boulecenter 
Majvallen

Kontakta Hans Westberg
på 84 24 52 eller kom 

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

Tel. 0706 756 632

Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se
4 SITT INTE ENSAM! Frivilligcentralen – en 
generationsöverskridande mötesplats – kultur 
och allaktivitetshus för alla. En plats för män-
niskor, föreningar, intressen, behov, ideellt 
arbete och lokalt engagemang. Vi skapar mö-
ten mellan grannar, generationer, kulturer, na-
tionaliteter och människor med olika intressen 
och livserfarenhet tillsammans. Här är ”Folkets 
hus” där du kan hitta volontäruppdrag, delta 
i grupper, utveckla en ny aktivitet och få nya 
nätverk. Allt är möjligt! Alla är välkomna!

Isblommans Pensionärsförening
Ekparkens träffpunkt, Lillkulleg 23
4 Onsdagar, 11–13: Vi samlas för allas ge-
menskap i kortspel, frågesport, boccia, bingo, 
musik m.m. Program finns för avhämtning.
 Tel. 0702-56 03 11

Läxhjälp
4 Läxhjälp på Kulturhuset Kåken varje mån-
dag kl 17.00 – 19.30 från 2/9 – 16/12.
Riktar sig till ungdomar och vuxna invandrare. I 
Röda Korsets regi. Kontaktperson

Madelaine Bjärsborn Kinde
Tel 0705 534 298

PRO Kålltorp
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp
4 Möte kl 11.00 med underhållning och infor-
mation tisdagar jämna veckor.
 Info Erik Jones 0704-78 50 36

SPF Seniorerna Björkekärr
Björkekärrshus  kl 16.00
4 12 dec: Julbord på Tofta Herrgård 
9 jan, 16.00: Månadsmöte kl 16.00. Kenneth 
M Linton ambassadör för Gbg:s symfoniker 
underhåller. 
Veckans aktiviteter 

4 Tisdagar 8–12: seniorträning i gymmet 
Björkekärrshus
4 Tisdagar 14.30: Utomhusboule när vädret 
tillåter
4 Onsdagar: Tävlingsbridge o Canasta  
14.30
4 Kontaktperson:
Inga-Lisa Elzer  0739 539 783

SPF Skår

Skårskyrkan , Skårsgatan 93
Buss 50 och 62, hållplats Skårs kyrka.
4 Månadsmöten onsdagar  kl. 12.00 (22/1, 
19/2, 18/3, 15/4 och 13/5) i Skårskyrkan. 
Efter en kort föreningsinformation följer före-
drag eller annan underhållning. Därefter blir 
det kaffe med smörgås. Kostnad 80 kronor. 
Välkomna!
Vi fortsätter med canastaträffarna i Kallebäck 
följande datum 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 
3/4 och 17/4. Vi börjar kl. 11. Nya spelare är 
hjärtligt välkomna.

För mer information se
www.spfseniorerna.se/skar

Mer info, Hans Lindberg 073-034 70 90
hansjorgenlindberg@gmail.com

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 Vi träffas en gång i månaden med intres-
santa föredrag i Örgryte församlingshem, vi 
träffas på luncher, studiebesök och utflykter. 
Du hittar vårt program på spfseniorerna.se/
orgryte. Ring för mer information till Monica 
Påhlsson tel: 0707 43 46 63 eller mejla till 
monica.pahlsson@gmail.com.

MIK-Knuten

Människan i Kålltorp och Härlanda
frivilligcentral/Knuten, Råstensgatan 4

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

Språkcafé

4 Språkcafé på Kulturhuset Kåken varje ons-
dag kl 14.00 – 15.30 från 4/9 till 18/12.
I Röda Korsets regi.

Madelaine Bjärsborn KInde
Tel 0705 534 298

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

Öppet
alla
dagar Sven, Gerd & Marie Jerkstrand

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

Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

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

Vi kör ut...Stans
 läckraste
Julmat!

med fri leverans
(vid minst 15 st.)

RedbergsgårdenÖppet
alla
dagar

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

Lilla Julbuffén 165:-
Samma innehåll som ovan, smak-
fullt garnerat & upplagt på serve-
ringsfat. Dessutom ingår även: 
Skagenröra med kräftstjärtar

och Gubbröra på rågbröd

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

Stora Julbuffén 210:-
Samma innehåll som Lilla Jul-
buffén, smakfullt garnerat &

upplagt på serveringsfat.
Dessutom ingår även: 

Rökt hjortstek m. rönnbärsgelé
En härlig ostbricka med 
krämig brieost, oliver,
gräddädelost, druvor, 

kex och fikonmarmelad

Jultallrik  130:-
Rökt lax med sparris · Skaldjurspaté · Hjortronsås · Ägghalva med räkor

Inlagd sill · Senapssill · Potatis · Rökt julkalkon med katrinplommon
Mimosasallad · Senapsgriljerad julskinka med grov julsenap · Köttbullar 

Rödbetssallad · Babybellost · Vörtbröd · Smör

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

Endast

Program
Bibliotek
Kafé

031-365 50 60
031-365 50 70 
031-365 50 69

goteborg.se/kaken
Kålltorpsgatan 2

Ordinarie öppettider:
Mån–fre 8.30–19

Fre–lör 11–16
Kafé Kåken:

Mån–fre 9.30–16

24–26/12 stängt
31/12–1/1 stängt
6/1  stängt

JUL & NYÅR

Salong Nicole Han

So� agatan 6 Tel. 073-735 00 93

TACK FÖR DET GÅNGNA ÅRET
– SALONG NICOLE ÖNSKAR ER ALLA EN
RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

Här
fi nns
gott

om P-
platser!

Följande dagar har vi stängt under helgerna:
Tis 24 dec (Julafton) | Ons 25 dec (Juldagen) | Tor 26 dec (Annandagen)

Sön 29 dec | Tis 31 dec (Nyårsafton) | Ons 1 jan (Nyårsdagen)

FOTVÅRD & NAGELSPECIALIST!
ÖPPETTIDER:

MÅN–FRE 10.00–19.00 | LÖR 10.00–17.00

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I 24 ÅR!

DROP IN

DROP IN OCHTIDSBESTÄLLNING



Årets bästa
julklapp!

Reservation för slutförsäljning • www.stc.se
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erHELÅRSPAKET BONUSPAKET INGÅR
VID KÖP AV HELÅRSPAKET

VÄRDE 
2 472 KR

Sportväska med 
vattenflaska,  
3 st månadskort.

ORD. PRIS 7 009 KR 
3 499 kr50%

RABATT

HALVÅRSKORT

ORD. PRIS 2 743 KR 
1 919 kr30%

RABATT

10-KORT

595 kr
ORD. PRIS 1 190 KR | MAX 3 PER KUND

50%
RABATT

TRÄNA GYM, 

KONDITION OCH 

GRUPPTRÄNING 

PÅ ALLA SVERIGES 

STC-KLUBBAR!
  

STC GÅRDA - Norra Kustbanegatan 19, Göteborg

STC BJÖRKEKÄRR - Smörslottsgatan 26, Spåntorget

BACKAPLAN • MÖLNDAL • LÅNGEDRAG • ÅBY • NOL • NÖDINGE • ÄLVÄNGEN • KUNGÄLV


