Sista chansen för i år!

Slutförsäljning av våra
pepparkakor 2021

Den 22e och 23e december säljer vi de pepparkakor som
inte blivit hämtade. Vi kommer även ha bra erbjudande på
julkonfekt och annat gott. Välkomna!
Följ vår instagram för att hålla dig uppdaterad - @pepparkaksbageriet

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

Din lokala tidning

www.ohposten.se
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Några exempel på vad man kan använda ett presentkort till:
ögonhälsoundersökning, synundersökning, tåranalys, glasögon,
solglasögon, kontaktlinser, linsvätska, fodral och mycket mer som
gör det enkelt att ta hand om sina ögon och syn på bästa sätt.
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Årets julklapp från oss till er

Akuttandvård – boka online eller
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Vi bjuder
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255037
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500 kr

UNDERSÖKNING!
Hos oss erbjuds du
en modern och trygg tandvårdsupplevelse.
www.primartandvarden.se

martandvarden.se
www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
ÖPPETTIDER Mån-Tors 08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00

Årets julklapp
från oss till er
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Hos oss erbjuds du en modern och trygg tandvårdsupplevelse.

www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80

Hos
oss erbjuds du en modern
PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
ÖPPETTIDER
08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00
och tryggMån-Tors
tandvårdsupplevelse.

PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 07.30-19.00 Fre 8.00-15.00

www.primartandvarden.se

Presentkortet kan inte bytas
in mot kontanter.

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

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

Ge bort en
hälsosam julklapp

God Jul
& Gott
Nytt År!

TANDVÅRDSGRUPPEN
STABBETORGET AB

teckna
kampanjen
online

• Kvalitetstandvård sedan 1977 •

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

Vid akuta problem
ring för snabb hjälp

Kvalitet, service
och omtanke

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

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

Goda P-möjligheter och buss 17 stannar på torget

Glayol
Salong

FÄRG | SLINGOR | PERMANENT | HÅL

I Ö R A / NÄ S A

En skön salong för skönhet
– även brudhåruppsättning och makeup!
Måndagar–Fredagar 10–18 | Lördagar 10–14 – VÄLKOMNA!

Munkebäcksgatan 6
Tel: 031-21 52 00
Mobil 0762-67 81 10
salong.glayol
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ÖHP
Nästa nummer kommer
26 januari 2022
Sista materialdag 17 januari
PÅ PLATS. En grupp från Älvarum på plats i Östra Kålltorp. Jonas Laring i mitten.

Foto: Privat

Bo tillsammans i bostadsrätt
Intresset för att bo i kollektivhus har ökat
explosionsartat de senaste åren. I Kålltorp
byggs flera nya bogemenskaper, nu också
som bostadsrätter.
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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 Friggagatan • Active Wellnes • Handelsbanken 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
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Sverige ligger långt efter andra europeiska länder
när det gäller att bygga bogemenskaper. De kollektivhus som ändå planeras och finns i och runt
Göteborg är i de flesta fall hyresrätter och köerna
för en lägenhet är ofta långa.
Men nu öppnar sig möjligheten att bo gemensamt i en nybyggd bostadsrätt.
Föreningen Älvarum har arbetat i över sju år
för ett eget hus där medlemmarna ska kunna bo i
egna lägenheter men ändå i gemenskap.
– Vi vill ha ett boende som inbjuder till att umgås. Med spontana möten som inte behöver bokas
in i kalendern, säger föreningens ordförande Jonas
Laring.
Den prisbelönta Malmöarkitekten Cord Siegel

har sedan tidigare markanvisningar för två byggemenskaper i Östra Kålltorp. Nu planeras för att
ett av husen ska bli Älvarums bogemenskap.
– Vi är oerhört glada över samarbetet med Cord
Siegel som satsar på att bygga ett hållbart hus som
stämmer överens med våra visioner, säger Jonas
Laring.
Huset ligger dock fortfarande på ritbordet och
processen är ett pågående pussel mellan arkitektens vision, detaljplanen och Älvarums önskningar. Föreningen har idag 25 medlemmar men
vill gärna bli fler. Alla hushåll kommer att ha sina
egna fullt utrustade lägenheter samtidigt som huset ska ha bibliotek, vinterträdgård, hobbyrum
och matsal.
Inflyttning är planerad till skiftet 2024-2025.

Något år tidigare ska dock ett grannhus som
också blir en bogemenskap stå klart. Boihop
Östra Kålltorp, som numera heter kollektivhuset
Tallhöjden, ska disponera 60 hyreslägenheter och
gemensamhetsutrymmen i ett hus som Bostadsbolaget bygger och ska fortsätta äga.
Men i Göteborg händer mer, i Högsbo har två
kollektivhus med hyresrätter, Under Samma Tak
och i Boihop Högsbo, nyligen blivit inflyttningsklara.
Bogemenskaper som är bostadsrättsföreningar
är däremot tämligen ovanliga. Älvarums hus i
Östra Kålltorp blir ett av de få undantagen och
den som är intresserad hittar mer information på
www.alvarum.nu.
Pressrelease

Om kollektivhus:
Byggemenskap: När en grupp människor slår
sig ihop, tar initiativ och bygger hus tillsammans utifrån sina egna önskemål om ett gott
boende.
Bogemenskap: Ett ord för den gemenskap
och goda grannskap som bildas i hus med
gemensamma utrymmen och aktiviteter. En
byggemenskap bildar ofta en bogemenskap
när huset är inflyttningsklart.
På gång: Förra miljöministern Karolina Skog
föreslår i en kommande utredning ett lagkrav
på kommunerna att i sina bostadsförsörjningsplaner uppmärksamma invånarnas behov och
önskemål om kollektivhus.
Mer info: Kollektivhus.se, facebookgrupperna
Kollektivlägenheter och Kollektivhus-forum,
Föreningen för Byggemenskaper, Divercity.
HÄR. Jonas Laring pekar ut Älvarums hus på detaljplanen.
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Foto: Privat
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Redbergsgårdens Blommor
Vi har massor aV
julgrupper och pynt
inför julen!

julstjärnor i olika
storlekar fr. 30:-/st
Våra jul- & nyårstider:
öppet julafton
10-13
juldagen & annandag jul
stängt
nyårsafton
10-15
1/1 & 2/1 har vi stängt och är
åter igen den 3 januari kl. 10.00

Hos oss hittar du
julklapparna
– även presentkort

god jul önskar
ronja med personal!

Varmt välkomna!

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

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

webbshop: www.larsjohanna.se
Danska vägen 89 • Göteborg • Tel. 031-120 744
Öppettider: Mån-Fre 11-18 | Lör 11-15
FÖLJ

| GILLA

Rymlig tvåfamiljsvilla i Skår med tre lägenheter
Hackspettsgatan 23 Örgryte Skår 11 rok 310+131 kvm 13.400.000 kr/bud
På områdets kanske bästa tomt ligger denna rymliga tvåfamiljsvilla på totalt 441 kvm, varav boarean är 310 kvm. I huset finns tre lägenheter.
På entréplanet och våning två finns var sin femma och på vinden finns en lägenhet på två rok. Underbar tomt som sträcker sig ner mot Pilfinksgatan.

Varmt välkommen att ringa för visning. Magnus Helin, 0739-82 80 39.
Kungsportsavenyen 18 Göteborg 031-18 22 00 goteborg@sothebysrealty.se www.skeppsholmen.se
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VITSIGT
med Anders Nielsen
– en ordkonstnär
som bjuder goa skratt

Dessa vitsar har jag förberett
för December-21.
och jag hoppas att jag få
fortsätta hela 2022!
Om inte Magdalena Andersson blir statsminister kan hon bli brevbärare. Hon lämnade
posten efter sju timmar. Något att tänka på för
Post Nord!
HHH
– Gick du i kyrkan på DOM-söndagen?
– Ja, i DOM-kyrkan!
HHH
Mannen har två hundar. En heter whisky och
en heter soda. Om han ropar
GROGG kommer båda samtidigt!
HHH
Vaccinationspass kommer att införas. Då
kommer väl vaccination väl till PASS!
HHH
Det är kallt i Norrland till den milda grad!
HHH
I ett kontantfritt samhälle kan man inte svara
med samma mynt!
HHH
30 november har Anders namnsdag. Vet ni att
Johan Strauss den yngre har komponerat en
namnsdags-vals? Den heter AN DER Schönen
Blauen Donau!
HHH
– Vem hjälper dej med julgransbelysningen?
– Mina SLADD-barn!
HHH
Årets julklapp blir EVENT-uellt ett EVENT!
HHH
I Småland finns NYBRO och i Göteborg
finns NY BRO. År 1357 startade byggandet av
Karlsbron i Prag och var färdig år 1402. Och
den håller ännu.…
HHH
– Var det trångt i affärerna under BLACK
FRIDAY?
– Ja, det var SVART AV FOLK!
HHH
Det går åt MASSA MANDEL till MANDELMASSA.
HHH
– Stå rak!
– Det kan jag inte, jag kokar LUT-fisk!
I fiskaffären: Har ni någon FISK PÅ LUT?
HHH
– Var Du på Liberalernas möte?
– Ja!
– Men VA SA BUNI?
HHH
– Jag skall be att få köpa en julgran!
– Ja, då får Du bli STAM-kund!
HHH
– Jag har fått min tredje dos vaccin.
– På Ekmanska Vårdcentral?
– Nej. i högerarmen!

VÄLKOMMEN TILL
EN BEKVÄMARE
PARKERING
Vi har garage- &
p-platser i Lunden
och Olskroken.
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erparkering@ernstrosen.se
031-80 60 80
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MED FOKUS PÅ VIN. VD Martin Blidberg (tv) och Gustav Thörn, säljare och showroomansvarig, i butiken Vinlagring på Danska vägen.
Foto: Tommy Holl


Här vinnlägger
de lagring av vin
Evenemangsbiljetten utsågs till Årets
julklapp 2021. Kanske blir det en vinkyl
nästa år.
– Vi har åtminstone sett en jätteuppgång under pandemin, säger Martin Blidberg, vd och partner på familjeföretaget
Stenlund Invest som driver Vinlagaring
på Danska Vägen.
Att det finns ett uppdämt behov utav exempelvis konserter, teater och kultur, att publika
arrangemang är efterlängtade efter den tid vi
har bakom oss, är förstås helt givet.
Precis som att många av oss förstärkt intressen som funnits sedan tidigare, som låter sin
hobby ta allt större plats.
Exempelvis att ömt vårda det som ibland
kallas livets vatten och som redan i bibeln används som symbol för kärleken och det goda
livet.
Bredvid Lejonet & Björnen på Danska Vägen låg tidigare en mäklarbyrå. Sedan i våras
är det en butik och ett showroom som handlar
om vin i allmänhet och hur man förvarar den
ädla drycken i synnerhet. Allt i syfte att uppnå

bästa möjliga resultat då det är dags att skruva
upp korken.
Martin Blidberg visar oss runt i den helrenoverade lokalen. Den mjuka och gråa
heltäckningsmattan skapar en dov och varm
känsla. Här finns kylar och ställ från ett par
tusenlappar upp till flera hundra tusen kronor,
en spännvidd för att möta de olika behov och
önskemål som finns.
Här finns lagringsskåp i alla storlekar.
Innanför entrén möts vi av en koffert som
här blivit till ett trendigt barskåp. Det finns
även ett webbaserat redskap som heter ”Rithjälpen” där det digitalt går att ta fram ett exklusivt system för den enskilda kunden som
visar exakt hur det kan komma att se ut i reell
miljö.
Säljare Gustav Thörn är ansvarig för det
showroom som också ger kunderna en tydlig
bild av hur det kan se ut därhemma. Han visar
oss exempelvis hur 300 flaskor kan få plats i en
normalstor kyl.
Det finns möjlighet att boka privata visningar, det planeras för vinprovningar framöver.
Det ska helt enkelt finns allt det en vinkon-

Örgryte&HärlandaPosten

nässör eftersöker. Och kanske sådant denne
inte visste att han eller hon ville veta.
Martin:
– Vi vänder oss till privatpersoner och bistår
dem med behovsanalyser. Några vill ha hjälp
att inreda en hel vinkällare med allt vad det
innebär av totalentreprenad. Andra kanske är
på jakt efter att bygga en hel vägg med ställ.
Eller att helt enkelt starta med en mindre variant som efterhand kan byggas på. Hos oss
är ingen för stort, inget för litet, allt handlar
om intresset för vin. Vi har kunder som lagrar
otroligt värdefulla vinsamlingar till de kunder
som vill ha något mindre eller bara önskar att
det ska vara en del av inredningen för utseendets skull. Vi har kunskapen och därmed
självförtroendet att bistå dem för bästa möjliga
resultat.
Likaså är goda vinråd inte dyra.
– Många kommer in för att bara ställa en
fråga och skaffa information och vi ser i möjligaste mån självklart till att svara efter bästa
möjliga förmåga. Vi märker tydligt att intresset för vår genre ökat kraftigt senaste åren.
Och att årets julklapp är given nästa år..?
Här kan du läsa mer: vinlagring.se. ÖHP
NR 11 • november 2021

SPA | MASSAGE | TRÄNING | BEHANDLING

Ge avkoppling
i julklapp
Överraska med en magisk spaupplevelse i julklapp
och få våra välgörande jubileumsprodukter på köpet.*
En extra gåva att lägga under granen.
Läs mer på Hagabadet.se/presentkort

*Köper du presentkort fr 1400 kr i någon av våra butiker får du två jubileumsprodukter på köpet (värde 800 kr). Läs mer om hela erbjudandet på Hagabadet.se/presentkort

HISTORISKT

100 år sedan Örgryte införlivades!
I nyårsnatten blir det 100 år sedan Örgryte kommun införlivades med Göteborg. Den plötsligt mycket större staden
fick därmed enorma nya möjligheter, kan
det tyckas.
Men egentligen gav varken fackeltåget
på Danska Vägen eller hurrandet inför
tolvslaget mellan 1921 och 1922 något
festligt eko i tidningarna,
Faktiskt skrevs det mer om vilken
utmaning, vilka övergångsproblem man
skulle ha att bemästra.

och i Adresskalendern hade figurerat sedan
åtminstone 1891, då bland annat ”Lisebergs
Grindar hvid Örgrytevägen” varit en platsangivelse. Alltså den bit av Danska Vägen som
faktiskt hade funnits på göteborgsk mark.
Inom Lunden blev många av Danska
Vägens tvärgator endera bekräftade eller
omdöpta. Den backiga gata vi känner som
Räntmästaregatan hade dittills hetat Kåltorpsgatan (stavat just så), då den från Danska
Vägen räknat startar i riktning åt Kålltorp.
Vid namnändringen till Räntmästaregatan
gavs namnet Kålltorpsgatan i stället åt en
annan gata, alltså den som vi på andra sidan
Östra kyrkogården färdas på.

H

ur stor börda skulle det bli för staden att administrera de fattiga områdena Olskroken, Lunden och Gårda?
Det sistnämnda området, Gårda, ansågs dock
med sina industrier mycket intressant. Socialt
sett var Gårda i stil med göteborgska fabriksoch arbetarstadsdelen Gamlestan.
Folk ville i varje fall fira. Men fackeltåg
och smärre fyrverkerier kunde det vara vilken
nyårsnatt som helst. Och till vardags märktes
ingen omedelbar skillnad efter nyårsdagen
1922 – fastän cirka 22.000 örgrytebor officiellt blev göteborgare.
Precis samtidigt omvandlades Fässbergs
socken till att bli Mölndals stad.
Trots att Örgryte och Fässbergs socknar
gränsat till varandra i hundratals år hade de
inte haft mycket gemensamt i administration
eller regler. De hade hört till olika härader.
Örgryte hade tillsammans med Landvetter,
Härryda och Partille ingått i Sävedals härad.
1922 – ja, det var verkligen på tiden att införlivningen blivit ett faktum, tyckte bryggare
Lyckholm vid Skårs led, och många andra.
Redan i slutet av 1800-talet kände örgryteborna sig som mer eller mindre göteborgare.
Örgryte Idrottssällskap, grundat den 4
december 1887, skrev redan på sin första fana
Göteborg som hemort.
Relativt självstyrande Örgryteområden,
som de nyss nämnda Gårda och Lunden,
ansökte vid den tiden separat om införlivning
med staden men fick nej, då staden liksom
inte var redo att stå för nödhjälp i dessa arbetarområden. Staden sade sig den gången vilja
vänta med Gårda och Lunden tills Örgryte
kommun som helhet kunde införlivas.
Även Kålltorp hade något av en särställning
men var gammaldags lantligt med i princip

SAMMA KLANG? Det står 1748 på kyrktornet, men det är ”bara” hundra år sedan klangen
av Örgryte Gamla kyrkors klockor blev göteborgsk – precis i nyårsnatten.

inga gator, bara sina vanliga smala grusvägar
och stigar från förr.
Trots svepskälet ”att vänta för helhetens
skull” införlivades i förväg det lantliga Kålltorp. I bihanget till del 1 av boken ”Örgryte
genom tiderna”, utgiven 1920, visar Fritz
Stenström klart och lättillgängligt för vetgiriga att Kolltorp Övergården till elva tolftedelar
då ägdes av Göteborgs stad, ända sedan 1904,
samt uppger Kolltorp Nedergården som ”Införlivat med Göteborg från 1909”.
Vad mer än arbetarkvarterens fattigdom
kan ur göteborgsk synvinkel ha talat emot
en införlivning då frågan åter dök upp på
1910-talet?
Skulle någon vilja djupdyka i dokument
rörande frågans sociala, ekonomiska och
strukturella aspekter, kan jag främst rekommendera sökning efter ”Handlingar i ärende
rörande ifrågasatt införlifning af Örgryte
kommun med Göteborgs stad” år 1912,
under gamla rubriken ”Fastighetspolitik (med

MÅLAD PÅ TRÄ. En av Örgryte sockens villor såg ut så här och existerade fram till 2017,
då sprängningar vid ett tunnelbygge några år dessförinnan vållat sättningar, alltför svåra
att åtgärda. (Gröndalsgatan 10.)
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Expropriation och Egendomsprocesser);
Inkorporering”.
Men, för att lite allmännare återknyta
till Örgrytes allra sista timmar som egen
kommun, sent under nyårsaftonen 1921, så
började fackeltåget vid Viktor Rydbergsplatsen, gick förbi Skogshyddan och förstås nya
kyrkan – till den gamla med dess medeltida
anor.
Örgrytekyrkornas klockringning runt
tolvslaget startade alltså i Örgryte socken.
Och från sekunden då midnatt passerats var
klockklangen göteborgsk!
Den nämnda Viktor Rydbergsplatsen var
namngiven på grund av dess läge just vid Östra Kyrkogårdens huvudgrindar och därmed
närheten till nationalskalden Viktor Rydbergs
grav där inne på ”Rikemanskullen”. Men, för
att inte förväxlas med Viktor Rydbergsgatan i
Johanneberg eller förmodas ligga i anslutning
till den, fick platsen i Lunden år 1923 namnet ändrat till Nobelplatsen, som Nobelgatan
alltså svänger upp ifrån.
Då man haft sociala frågor, allehanda arrendekontrakt, samordning av sjukvård och
mycket annat att tänka på under1922, lades
gatunamnsfrågorna då åt sidan för att lösas
just 1923.
Det var därför som många gator i Lunden, Bö och övriga Örgryte fick sina namn
klubbade av Göteborgs stads drätselkammare
1923. Besluten som togs betydde endera
att man först då hittade på och röstade om
namnförslagen, eller att det var inofficiella
gamla gatunamn som man då formellt registrerade.
Blev Danska Vägen klubbad 1923?
Nja, den hade ju vid det laget varit inritad
på kartorna (ursprungligen stavad Danska
Wägen) i 187 års tid, sannolikt anlagd 1733
men första gången bekräftad på arkitekt B.W.
Carlbergs karta 1736.
I somligt blev Danska Vägen efter införlivningen ändå ändrad. Den skulle inte längre
räknas ända till Korsvägen, utan där fick den
kallas Örgrytevägen, ett namn som folkligt
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Själva Kålltorp hade inte många gator,
snarare lantliga ”bondvägar” från förr och fick
inte sina många gatunamn på kartorna förrän
1929. Stadsdelen bebyggdes strax därefter, i
tidigt 1930-tal, rejält med ännu kvarstående
så kallade landshövdingehus.
Man såg på genomfartsgatan i Kålltorp på
30-talet fortfarande bondpojkar och flickor
leda kor till betesmarker. Men i takt med att
stadsdelen befolkades ökade biltrafiken. (Kossor kunde dock synas även mycket centralare,
som i Gubberos hagar vid Olskroken.)
Sankt Pauligatan, som i Lunden en tid
troddes kunna konkurrera med Danska
Vägen om att vara stadsdelens pulsåder, hade
sitt namn åtminstone 1903, tjugo år innan
drätselkammaren lät stadfästa det. En liten bit
av gatan hade dock hetat Överåsgatan – detta
ströks och blev (1925) i stället namn på en
villagata ovanför Örgryte Gamla kyrka.
Namnet Bögatan klubbades 1923; den gick
fram till forna Böö herrgård/barnhem, men
den namnändrades till Herrgårdsgatan redan
1925, då Bögatan i stället kom att vara den
välkända som länkar samman Danska Vägen
med Delsjövägen.
Åt Partillehållet, eller i varje fall en bra
bit från Örgrytes hjärta (när vi rimligen
kallar trakterna kring Örgryte Gamla och
Nya kyrka så) dröjde stadslik bebyggelse
eller förtätade villa- och egnahemområden i
ännu ett antal år. Gatunamn som Torpagatan
(1929), Fräntorpsgatan (1935), Vidkärrsallén
(1946) och Björkekärrsgatan (1948) tillkom
efter hand.
Spårvägs- och busstrafik, nya skolor, torg
och butiksansamlingar var hela tiden hack i
häl på den nya bostadsbebyggelsen. Allt mindre i ens åsyn kom att vittna om den lantliga
gamla socknen.
Men 1922 års införlivning, i en ekonomiskt sett svår tid, följdes av 1930-talets
bitvis ännu djupare depression, som betydligt
saktade ner tempot i den utveckling man
tänkt sig.
Om denna fördjupade depression visste
man dock inget i natten då Örgryte blev göteborgskt.
På Överåsberget – där naturens vinterdvala
maskerade det faktum att Prospect Hills park
inte längre var så fin som på familjerna Kobbs
tid – hade en sångkör sjungit just innan man
mitt i gamla kyrkans klockringning också
anade Örgryte Nya kyrkas och (lite mer
avlägset) Sankt Paulis klockor.
HISTORISKT
med Sören Skarback
– författare med
Göteborg i fokus
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JULKLAPPSTIPS!

H Presentkort (valfri summa) H Körkortsboken (400 kr)

JULERBJUDANDE!

Köp ett körpaket (10 körlektioner) för 5 500:- och
välj mellan följande:
H En extra gratis körlektion
40 min. (värde 575:-)
eller
H Köp till det digitala teoripaketet för endast 500:-.
(ord.pris 1 495:-)

Till dig för att
skynda på
proceduren,
snart väntar
första egna
turen…

Erbjudandet kan ej kombineras
med andra erbjudanden & gäller
t.o.m. 23 december 2021.

Veckans lunch
på Ölkompaniet
Vardagar 11.30-15.00

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

Veckans kött eller fisk
En utvald hamburgare
Ceasarsallad, välj mellan kyckling eller räkor
I lunchen ingår liten sallad med bröd och bordsvatten.
Dessutom ingår kaffe och liten kaka på maten.

Ny trafikskola med utbildning anpassad efter dina behov
och önskemål. Bra priser, trafiklärare med lång erfarenhet
och en rolig väg från start till färdigt körkort. Välkommen!

Välkommen till
Ostindiska Ölkompaniet på Danskavägen 110
Telefon 031-338 78 70

Delsjövägen 7 (S:t Sigfrids Plan, Örgryte)
Tel: 031-84 55 55
E-post: hello@korkoncepttrafikskola.se
Hemsida: korkoncepttrafikskola.se
Öppettider reception: Mån – Tors: 14.00 – 18.00

Världens
bästa julklapp
TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

Lunchpris 110:- Pensionärer betalar 95:-

teckna
kampanjen
online

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3999kr 2199kr 499kr
12 MÅNADER

6 MÅNADER

10-KORT

ORD PRIS 5988KR

ORD PRIS 2999KR

ORD PRIS 999KR

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

PERSONLIG
TRÄNARE

Hitta våra padelcenter:
padel.nordicwellness.se

SPELA PADEL

2499kr 1599kr 999kr
12 MÅNADER

3 X 60 MIN

3 SPELTILLFÄLLEN

ORD PRIS 3588KR

ORD PRIS 2025KR

60 eller 90 min

Gäller t.o.m. 24/12 2021 och kan tecknas på valfri klubb eller online
(padel ej online). Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller ej Nordic
Wellness Kinna och Hönö. Medlemskapet aktiveras automatiskt den
25 december 2021 om du inte sätter igång det själv tidigare.
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AGNETA BANKS
BALETTSKOLA
God Jul
önskas
alla elever!

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

0738-09 51 11

Svenska
sjöräddare smiter
från jobbet.
I Sverige har vi 2 300 frivilliga sjöräddare som
jobbar ideellt, utan att få betalt för sin insats.
De f lesta har två jobb, ett med lön och ett utan.
Så tack alla arbetsgivare som låter dem släppa
allt för att rädda liv till sjöss när larmet går.
Läs mer på sjoraddning.se

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Köper – Säljer – renoverar Mattor

Före fransning

efter fransning

”Bästa mattaffären!”
Etab 1970
Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck
Vardagar 11-18 • Lördagar 10-14
www.rezas.se • Tel. 031-18 06 35
8

RESETIPSET

Sydafrika – ett extraordinärt land

Ett mångfaldigt och enastående
vackert land med en hel värld inom
sig.
Med variationer av alla dess slag.
Allt från pittoreska små städer längs
Garden Route till en mer rå och subtropisk kust vid norra KwaZulu-Natal. Det brukar vara just variationen
som gör att många väljer att göra en
välplanerad rundresa för att hinna
ta del av åtminstone en bråkdel av
vad landet har att erbjuda.
Det bjuds på så många nyp-migi-armen-upplevelser. En rundresa,
kamera och dagbok är ett måste.

A

v den stora mängd anledningar det finns till att resa till
Sydafrika är nog gästvänligheten den allra största och den som får
många till att vilja återvända om och
om igen. Det finns en filosofi i Sydafrika som heter Ubuntu som betyder att
ingen kan överleva i isolering, att vi bara
blir mänskliga genom andra människors
värme. ”I am because we are”.
Det är väldigt lätt att som gäst
komma lokalbefolkningen nära och vart
man än kommer får man upp ögonen
för nya kulturer och lär sig om landets
historia.
Sydafrikas stormande historia har
skapat hela landets identitet. Att besöka
platser som till exempel Robsland som
visar upp hela apartheid eran är absolut
inget upplyftande men hjälper en att
förstå och uppskatta hur långt landet nu
har kommit och att besöka något av landets kåkstäder och prata med dess invånare ger också en bara bild av hur stolta
och hur stort hopp de har för framtiden
trots deras hjärtskärande förflutna.

Safari
Vildmarkslivet i Sydafrika är mångfaldigt och stort. Det finns många
nationalparker att välja på och med lite
planering går det att göra rätt val.
Uppe vid nordöstra delen av landet, vid gränsen till Mocambique och
Zimbabwe, hittar du den världsberömda
nationalparken Krugerparken som är
Sydafrikas största. Här finns fantastisk
natur med permanenta floder och vattenhål. Här växer allt från palmer till
kaktusar och ett av de mest karaktäristiska träden heter Baobab som kan bli
upp till 1000 år gammalt.
På savannen har man goda chanser att
se i stort sett alla ikoniska safaridjur. The
Big Five, flodhästar, antiloper, vårtsvin,
hyenor och vattenbufflar.

The Big Five brukar de flesta veta
vad det är. Lejon, Leopard, Elefant,
Noshörning och buffel.
Två eller tre nätter brukar vara en bra
tid att lägga för ett besök i en nationalpark. Då finns det chans till många
spännande möten och härliga historier
att både berätta och ta del av runt lägerelden under stjärnhimlen på kvällarna.
Bor gör man i allt från enklare tält till
lyxiga sviter med privat pool och egen
butler.

Rovos Rail
Rovos Rail är ett privat tågbolag som
färdas på Sydafrikas och grannländernas
järnvägsnät.
Att gå ombord är som att resa tillbaka
till 1800-talets extravagans. Redan i
väntsalen välkomnas man med ett glas
champagne av tågvärden som man tar
med sig när man kliver ombord och
in i en lyxig tågsvit
inredd i engelskviktoriansk stil.
Pampigt, bekvämt
och elegant.
Från sviten,
salongerna och den
5-stjärniga lyxrestaurangen beskådar man
den spännande värld som passerar förbi
utanför i maklig takt. Stopp för safari,
golf, vinprovningar, Viktoriafallen och
mycket mer är inplanerat i de olika rutterna som tar 3 till 15 dagar.
Vindistrikten
Mycket sol och svala nätter gör Sydafrika till ett av världens bästa vinländer.
Enligt många är det inget som slår en
Vingårdarna i Western Cape är oftast
dem man kommer till när man vill prata
och prova sydafrikanska viner. Stellenbosch, Paarl och Franschoek ligger
alla så pass nära varandra att man kan
besöka alla på en dag men det bästa
ändå är att välja ut två. Det finns många
goda anledningar till att välja att bo över
på någon av de restaurerade bondgårdar
i Cape Dutch-stil också, speciellt om
man älskar att njuta av mat, vin, vackra
vyer och läcker inredningsdesign.
Men det finns mer att upptäcka utanför de traditionella vingårdarna. Mycket
har hänt och många nya vintillverkare
har dykt upp, så för den vinintresserade
kan det vara lönt att söka sig till nyheterna för att hitta sin egen lilla favorit.
Garden Route
Efter Kapstaden är Garden Route den
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mest populära destinationen i landet.
En cirka 300 kilometer lång sträcka
som går längs Sydafrikas sydkust från
Mossel Bay till Storms River. En del av
den sydafrikanska urskogen finns kvar
och tack vare det unika klimatet med
mycket regn är större delen av sträckan
väldigt grön, frodig och vacker.
Här tar man in på små och mysiga
B&B, ger sig ut på vandringar och
och promenerar längs milsvida vackra
sandstränder. Golfspelare går rundor på
vackra mästerskapsbanor och adrenalinjunkies hoppar världens högsta bungyjump och dyker med vithajar.
I Knysna ligger Lagunen som är ett
2000 hektar stort marint reservat med
ostronodlingar som anses vara världens
bästa, så för den som älskar ostron är
Lagunen ett absolut MÅSTE att besöka.
Utanför Plettenberg Bay ligger
Monkeyland, ett reservat som är hem
för en mängd olika
primater.

Resa med ett syfte
Sydafrika är ett land
med stor skönhet
men som präglas av
orättvisor. I sviterna
av apartheid finns det
fortfarande stora klasskillnader och det
bor miljontals med människor kåkstäder. Här finns varken el eller vatten
och barnen är ofta hemma ensamma
om dagarna medan föräldrarna ger sig i
väg tidigt och kommer hem sent för att
arbeta.
Det finns hur mycket som helst att
göra för just människorna i fråga om
insatser.
Det arbetas hårt för just detta och
många välgörenhetsprojekt stöttar till
exempel utbildningar för barn och
vuxna.
Utöver kampen för att öka livskvaliteten för människor görs mycket för att
bevara djur och natur. Kända problem
som tjuvjakt och klimatförändringar
kräver stora insatser i hela landet.
Som turist kan man välja att delta i
olika projekt som volontär eller att donera pengar till en utvald organisation,
och efter en rundresa i detta vackra land
kommer det ofta naturligt att öppna
både sitt hjärta och sin plånbok för att
ge tillbaka.
RESETIPSET
med Marlene Kettil
på resebyrån byKettil
www.bykettil.se
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HÖSTERBJUDANDEN
MÅNGA FINA ERBJUDANDEN I BUTIKEN

VILMA 3-SITS SOFFA

9.995:-

(ORD. PRIS 13.300:-)

GÄLLER I TYG VELLY, FÄRG LIGHT GREY

EKENÄS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

IMPULSE 4-SITS SOFFA

(ORD. PRIS 29.150:-)

(ORD. PRIS 17.034:-)
LAGERVARA

17.990:-

10.995:-

GÄLLER I OLJAD EK OCH FÅRSKINN SKINNWILLE GREY

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

GÄLLER TYG OSLO, FÄRG GREIGE

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

STORA MÖBELHUSET

10 - 18
10 - 16
11 - 16

KUNGÄLV

ADRESS

Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

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

TELEFON

0303-24 54 90

STIKKAN PÅ SPÅRET

En klart
mjukare
ton är
det ju
här
Hur många gånger har vi inte möts av
skyltar som ”förbjuder allt”. Det där med
att ha en lite positivare text på skyltar
bjuder ofta in till en större förståelse hos
mottagaren.

J

ag har hittat några riktigt bra exempel
på ”positiva” skyltar med bra budskap
som finns i Delsjöskogen.
Ett par av dem finns vid IFK Göteborgs träningscamp - Kamratgården.
Oftast så kantas träningarna av supportrar
som har tagit sig upp till Kamratgården för att
titta på träningarna.

IFK Göteborg skyltar vänligt men bestämt vid Kamratgården.

Foto: Stig Andersson

Delsjö Golfklubb. Först en skylt som möter dig. Sedan, ”Tack för visad hänsyn”.

Foto: Stig Andersson

Och som du ser på bilderna – positiv text på
skyltarna som möter dem.
Gustav Hessfelt, koordinator och fastighetsansvarig hos IFK Göteborg, och den som skrivit texten och också tagit fram skyltarna:
– Vi i IFK Göteborg jobbar alltid med att
lyfta fram det positiva. Vi är glada för att supportrarna kommer upp till oss. Möts de då av
ett positivt budskap så är det alltid enklare att
ta till sig det. Jag kan också säga att de respekterar budskapet till 100 procent.
En annan förening – Delsjö Golfklubb – har
samma ton i sin kommunikation med de som
besöker Delsjöskogen.
Vid de sista hålen, där många passerar på
grusvägen, har de också bra text och budskap
på skyltarna som du kan se på bilderna.
Ett tips, till de som jobbar med att skriva
”förbudsskyltar”, ta gärna lärdom av dessa
båda föreningar och dess budskap!
PÅ SPÅRET
med Stig Andersson
– som håller koll på
friluftslivet för oss

Ja, vart är
vi på väg?

Här finns några fina utsiktsplatser att
besöka bland annat denna – mer om det i
januarinumret!
Foto: Stig Andersson

10

n Då lämnar vi tillfälligt Delsjöskogen och tar
oss över till en närbelägen grannkommun.
Som har mycket att erbjuda dig!
Håll ut. Snart kommer januarinumret och
då kan du bland annat läsa om finfina promenader, om ett antal dammar insprängda här
och där, några fina utsiktsplatser (se bilden)
och mycket annat smått och gott.
På 10 poäng – Vart är vi på väg?
Svaret kommer i januarinumret av ÖHP –
vi ses!
Stig Andersson

En av många små dammar i området.
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Foto: Stig Andersson
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Schwalbe, Continental, Black Ice
Vänta inte för länge!
Vi har på lager och är snabba.
Drop in!
Kolla kedjans slitage när du är hos oss.

Munkebäcksgatan 28

recycle / soulooper

R

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

PÅ ALLA BÅGAR I BUTIKEN! PASSA PÅ ATT FYNDA!

EXPERTER
PÅ
TRÅDNING!

Avgiftsfri
delbetalning.

✔ Ingen uppläggningsavgift
✔ Ingen ränta

✔ Ingen aviavgift

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

ALLTID

halva priset på
andra paret vid
köp av kompletta
glasögon!

MÅNADENS ERBJUDANDE!

30% RABATT PÅ KLIPPNING!
Kort hår
225:- Ord.pris 320:Mellanlångt hår 270:- Ord.pris 380:Långt hår
300:- Ord.pris 420:-

Gäller billigaste paret och
från samma recept.

Kvalitet och service
tilll rätt pris

Erbj. gäller endast nya kunder och längst t.o.m. 25 januari 2022

Redbergsvägen 17

Danska vägen 79 • Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
031-84 62 97
0736-14 61 53
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Telefon: 031-19 84 70

Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2022-01-09. För öppettider och
information om vår hantering av Covid-19 se: www.optikkallaren.se
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340 år av frihet för Sävedalen!
Många göteborgare tycker det känns
som en mysig utflykt att åka och
handla i Sävedalen, där affärsgatan
artigt heter Göteborgsvägen.

Lite sämre var relationen för 340 år sedan,
1681. Göteborg hade vid stadens grundande 1621 fått makt över den historiska
Sävedals härad, där socknarna Partille, Örgryte, Landvetter och Härryda ingick.
Men hösten 1681 beslöt Kunglig Majestät till stadens förtret att från och med då
var ”Säfvedahls Härad medh dess Tillhörigheter under dess egen Disposition”.
Under en epok, från 1690, kom Sävedals
tingsplats att vara i Partille, där som området numera heter Sävedalen. Där fanns då
domstolen för brott som begåtts i grannsocknen Örgryte. Eller för frågor om åkermark, kohagar, krogar och handelsbodar.
Banden mellan Örgryte och Sävedalen
är alltså gamla och har under alla dessa
generationer blivit bara vänligare och mer
välkomnande.
Namnet Sävedalen? Jo, det är dalen
kring Den Sävliga, alltså den sävligt, långsamt, fridfullt flytande ån som ända sedan
medeltiden hetat Säveån.
Vi är inne i ännu en vinter – där isen
precis som för 340 år sedan lägger sig på
Säveån, där snön faller lite ymnigare än i
stan och där man inom sig känner sitt eget
hjärtas bjällerklang på butiksgatan.
Alice Radomska

TIDLÖST. I en vrå av gamla ”Säfvedal” kan nutida snö lägga sig lika vit som då trakten år 1681 precis hade fått sin frihet.

SKR
PÅ OL

Stans
läckraste
Julmat!

FRÅN OSS ALLA - TILL ER ALLA

God Jul och GOTT NYTT ÅR!

med fri leverans
(vid minst 15 st.)

Jultallrik 160:Rökt lax m. hovmästarsås · Skaldjurspaté m. romsås · Varmrökt lax
m. mango · Ägghalva m. räkor · Inlagd sill · Senapssill · Potatis ·
Rökt julkalkon med katrinplommon · Senapsgriljerad julskinka
m. grov julsenap · Rödkål · Köttbullar · Rödbetssallad
Julmedvurst · Cocktailtomat · Babybellost · Vörtbröd & Smör

Julbuffé 220:-

Allt för julbordet och till
Nyårssupén hittar du hos
Fiskbodarna, Köttboden och
blommor hos Sven-Erik

(min. 5 st.)

Samma innehåll som Jultallriken, smakfullt garnerat & upplagt på
serveringsfat. Dessutom ingår även: Rökt oxinnanlår m. pickles &
cornichongurka · Skagenröra garnerad m. kräftstjärtar · En härlig
ostbricka m. krämig brieost, oliver, gräddädelost, druvor, kex & fikonmarmelad

Jansons Frestelse

Liten (4-5 port.)
Stor (12-15 port.)

120:350:-

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

ORG
OKST

Vi kör ut...

Öppet
alla
dagar

Foto: Tanja Virtanen

Redbergsgården
Sven, Gerd & Marie Jerkstrand
Redbergsplatsen, Danska vägen 110

VÄLKOMNA!
VÅRA JULTIDER:
20-23/12: 9-18 | 29-30/12: 9-18
31/12: 9-13

Fiskbodarna Köttboden
Sven-Eriks Blommor
Handla i god tid och håll avstånd!

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

Örgryte&HärlandaPosten

NR 11 • november 2021

Jul i Olskroken

LÖRDAG 11 DECEMBER KL. 11 - 15
Varmt välkomna till ett torg fyllt med stämningsfull julmusik, godsaker, hållbart julpyssel och
mysig julhandel i butikerna. Kom och njut av Olskrokens allra bästa julkarameller!

f

Se mer på vår
Facebooksida!

@olskroken

ieland Band
• Sir Bourbon Dix

usik
bjuder på svängig julm
tält med hållbart
• Besök vårt vinter
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• To
ppar till alla barn
och delar ut julkla
de
bjuder på nygrädda
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Förvaltas av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg.
Arrangeras av GöteborgsLokaler i samarbete med Olskrokens företagarförening och Bostads AB Poseidon. Med reservation för förändringar.

Ett musikaliskt husbygge
En konceptskiva baserad på ett modellhus i kartong; det är musikensemblen
Bortre rymdens nya skiva som släpps
den 10 december. 16 spår av instrumental musik som berör ämnena nostalgi,
hemlängtan och den förlust som ligger i
begreppet nostalgi.
– Det här är den första hela egna skivan vi släpper, berättar Joel Bille. Han är ”musikperson
och ljudknåpare” och skriver musik för bland
annat ensemblen Bortre rymden men har som
huvudsyssla att göra musik till tv-spel. Skivan
heter ”Huset” och är en typ av soundtrack till
ett hus som finns i verkligheten, byggt av Joel
själv. Ett vackert gult hus i gammal stil med
gröna dörrar, vita knutar och ett torn. Det är
ett ungefär halvmeter högt modellhus i miniatyr av kartong.
– Det var 2017 när jag var sjukskriven för
utmattning som jag började snickra på huset
för att sysselsätta mig, berättar Joel.
Han hade svårt att jobba med musik under
utmattningen och blev inspirerad av ett avsnitt
ur den australiensiska serien ”Please like me”
där de bygger en liten by av kartonghus. Han
blev mer och mer investerad i husprojektet,
möblerade det, satte belysning och sådana detaljer. Allt snickrade han ihop själv. Sedan fick
han lust att tonsätta huset med musik.
– Jag hade mycket idéer om vad som hade
hänt där, det är ett fantasihus men har vissa
drag från verkligheten. Mina föräldrars rum i
hemmet där jag växte upp och trappan hos en
kompis kan ha inspirerat till vissa delar av det,
säger Joel.
Han hade en stark känsla av att ingen bodde
där längre, huset var ett minne från en tid som
varit. Som känslan nostalgi. Ett romantiserat
minne av något förflutet som inte finns kvar
i verkligheten och därför inte går att uppleva
igen. Detta speglas i musiken till huset.
– Musiken innefattar olika perspektiv; nostalgi, minnen, en sorglig insikt över att det är
fantasier. Minnena är romantiserade som de
ofta är när man tittar tillbaka. Det är också förlust och separation i ordet nostalgi, säger Joel.
De 16 melodierna till huset har titlar som
”Huset”, ”Återvända”, ”Köket”, ”I Trappan”,
”Sprickor” och ”Slutet”. Soundet är lite vemodigt, lätt, tidlöst och känns som gjort för
film. Det hörs mycket från piano, stråkar och
blåsinstrument.
– Stilen är inte trogen någon speciell genre
men man skulle kunna kalla det alternativ,
minimalistisk kammarmusik med en hemmaknåpad känsla, tycker Joel.
I ensemblen Bortre rymden är de sju musiker som spelar tuba, klarinett, fiol, viola,
cello, samt piano och synth, som är Joels instrument. Han mixar och producerar musiken
som spelas in i en studio i Brewhouse. Bandet
har funnits sedan 2013 och består av gamla
vänner varav vissa har bytts ut mot nya under
åren. De har gjort ett antal spelningar genom
åren, till exempel hade de en konsert på Bio
Roy för några år sedan inne i en av biosalongerna.
– Det var som en film men det var ingen
film, istället fick publiken se oss framföra en
konsert framför bioduken. Musiken var ett
soundtrack till en film som inte finns och
publiken fick själva föreställa sig handlingen.
Många berättade efteråt vad de hade sett, det
var långa filmer i flera fall. Vi fick bra respons
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Joel Bille och (nedan) Bortre Rymdens nya skiva Huset.

och det är många som säger att vår musik är
filmisk. Det finns mycket tankar kring att använda ”Huset” till någon film, det kommer i
alla fall bli något slags videomaterial till albumet, säger Joel.
Han är lite kryptisk kring vad som inspirerar till låtarna och vill att det ska vara öppet

Foto: Johannes Bergil

för lyssnaren att känna igen sig och ge melodierna betydelser. Klassisk musik som Beethoven, fransk dragspelsmusik och stycken av den
senromantiska 1800-talskompositören Ralph
Vaughan Williams är några av Joels musikfavoriter och kanske hörs det lite i hans musik.
Tove Janssons bok Sent i november kan också
ha viss betydelse då det är Joels favoritbok.
– Utgångspunkten i boken är att en massa
karaktärer vill till Muminhuset för att umgås
men när de kommer fram till huset är ingen
där, dem som de vill träffa har lämnat huset.
Där finns en koppling till begreppet nostalgi
som innebär att vilja återvända till ett förflutet
som inte finns längre.
Joels musikintresse började tidigt i barndomen när han satt och klinkade på pianot
som fanns i hemmet där han växte upp. Noter
lärde han sig aldrig utan satt bara och klinkade
fritt och gör så än idag. Efter att av misstag
ha valt samhäll/ekonomi på gymnasiet och sedan studier i pedagogik och miljövetenskap så
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blev det till slut studier på Högskolan för Scen
och Musik i Göteborgs individuella program.
Sedan dess har han alltid jobbat med musik.
Snart ska han bli pappa och där är fokus just
nu, men han har planer på att försöka få ihop
någon livespelning till våren med Bortre rymden. Det stundande skivsläppet den 10 december kommer inte bli någon stor grej.
– Vi kommer ses och käka middag, kanske
firar vi större längre fram men nu har det vart
så mycket med allt, säger Joel.
Han bor med sin sambo i Björkekärr där
hans mamma växte upp, själv är han uppväxt
utanför Kungsbacka och flyttade till stadsdelen som vuxen.
– Det här är bästa stället att bo på. Närheten
till naturen, badplatsen Härlanda tjärn där jag
tagit många morgondopp och gått oräkneliga
varv runt sjön för att få ihop den här skivan.
”Huset” släpps den 10 december och går
att hitta på Spotify, Soundcloud och joelbille.
com. 
Jennifer Hajdic
NR 11 • november 2021

Poetiskt, extatiskt och livsbejakande

Ge bort teater i julklapp!

Teater är den perfekta julklappen. Du väljer beloppet,
mottagaren väljer föreställning!

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

De ensligas allé
– Dylan, min bror och jag

Dvärgen

– En fasansfull resa in i mörkret

4-5 januari

En hyllning till stadens rika musikliv

”scenisk kraft som
verkligen imponerar”BT

”… en ren njutning”DN

Nypremiär 29 december Lilla Scen

Nypremiär 9 februari Studion

Av & regi CARINA M JOHANSSON

Av PÄR LAGERKVIST Dramatiserad av ASHKAN GHODS,
JESPER SÖDERBLOM, Med tillstånd av © Pär Lagerkvist Estate
Regi ASHKAN GHODS

Biljetter 031-708 71 00

www.stadsteatern.goteborg.se

José González, Amanda Werne/
Slowgold, Nationalteaterns
Rockorkester, Virginia and the Flood,
Tages Göran Lagerberg, Attentat,
Dark Tranquillity, Andra Generationen,
med flera

Molly (till vänster) var på besök i Göteborg med sin hundförare Joanna Sjöö och passade på att besöka GLTK för att informare och föra ut Antidoping Sveriges budskap under pågående
junior-SM i tennis. Jo, till saken hör att Molly är världens första dopinghund.
Foto: Jennifer Hajdic

Molly är först i världen med
att nosa fram dopingfuskare
Hon är gullig och snäll men kan spåra
upp dopingpreparat och avslöja allvarliga
idrottsfusk. Springerspanieln Molly är
världens första dopinghund och bor och
verkar i Sverige. Under allhelgonaveckan
var Molly på uppdrag och turné i Göteborg med sin förare Joanna Sjöö.

– Vi ska just iväg på ett uppdrag men allt vi
gör är helt oannonserat så personer vi ska träffa
vet aldrig när vi kommer. Det är det som gör
Mollys jobb både förebyggande och lite avskräckande för man vet inte när eller var hon
dyker upp i vårt avlånga land, säger Joanna
Sjöö. Tillsammans med sin man Michael Sjöö
är hon Mollys förare, fodervärd och jobbar
med dopingkontroll för Antidoping Sverige.
Joanna har själv en gammal idrottskarriär
bakom sig men den är preskriberad, som hon
säger lite skämtsamt. Sedan 25 år jobbar hon
som dopingkontrollant och att förebygga och
förhindra doping inom idrottsvärlden är något
hon verkligen brinner för.
– Varför man håller på är ju för att man vill
ha idrotten ren och att alla ska kunna känna
att de tränar och tävlar på lika villkor. Det är
otroligt viktigt för mig och är min drivkraft att
fortsätta jobba med detta, säger Joanna.
Under en dryg veckas tid är de ute på olika
idrottsanläggningar, organisationer och evenemang för att visa upp och berätta om Mollys
arbete och om antidoping.
– Vi har mest åkt runt och informerat och
fört ut vårt budskap i denna veckan, på Mollys
16

Instagram kan man se i efterhand vart vi har
varit. Det har ju varit SM i tennis för juniorer på GLTK, det är ett bra tillfälle för oss att
komma och informera och föra ut Antidoping
Sveriges budskap. Många kommer ju fram
till en och har frågor om allt från kosttillskott
till astmamedicin och om det behövs dispens
för att använda den. Då har jag möjlighet att
guida dem rätt.
Joanna vill poängtera att det finns idrottsutövare som måste ta vissa dopingklassade
mediciner som behandling mot någon sjukdom och det ska inte vara ett hinder, det går
att söka dispens för det. På så sätt är Mollys
jobb mycket mer än att bara göra sök efter dopingpreparat, en stor del i hennes roll är att
komma ut och skapa tillfälle för information
om antidoping.
Molly tränades upp av en hundinstruktör
hos Tullverket i sex månader, innan Joanna
och Michael fick ta över henne som utbildade
hundförare. De har årligen en repetitionsutbildning på tre dagar så att både hundens och
förarnas kunskaper inte tappas.
– Vi har en fantastiskt fin utbildning och
hela tiden har vi den här tidigare tullaren som
stöd om det skulle vara nånting och det är guld
värt för oss, en trygghet, säger Joanna.
Att träna en hund till att bli tjänstehund
kräver mycket och det är bara ett fåtal som
klarar av att bli tjänstehundar. Det finns ett
speciellt testprogram med 18 punkter som
hunden måste klara för att godkännas och det

räcker att en punkt fallerar för att hunden ska
bli underkänd.
– Det råder brist på tjänstehundar i hela
världen för att det är så svårt att hitta hundar
som är lämpliga och klarar av det. Det är svåra
tester de ska klara men jag kan förstår varför.
De utsätts för ganska tuffa situationer, säger
Joanna.
Molly bor hos Joanna och Michael och jobbar enligt kontraktet tills hon är tio år, nu är
hon sju och ett halvt. När kontraktet går ut
faller hon i deras ägo.
– Är hon pigg och tycker det är kul så kan vi
tänka oss att fortsätta jobba med henne. Hon
tycker jobbet är roligt och även om det är allvar för oss så är det lek för henne, säger Joanna.
Mellan uppdragen tränas Molly en till två
hela dagar i veckan. Så mycket krävs det för att
underhålla Mollys kunskaper.
– Nu när jag är ute och demonstrerar och
visar upp så blir ju det en form av träning, eller när vi är ute på skarpa uppdrag så lägger jag
också ut behållare som har innehållit preparat
som hon får hitta, säger Joanna.
Molly är tränad att hitta anabola steroider
och även en rad andra ämnen som är hemligt
för att försvåra för dem som kanske fuskar eller
funderar på att börja fuska.
– Vi håller oss självklart uppdaterade på
vilka preparat som finns.
När Molly och Joanna kommer till en tävling för att söka efter dopingpreparat så presenterar Joanna sig, visar sitt leg som dopingkontrollant och förklarar vem Molly är.
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– Hittills har vi aldrig blivit stoppade i dörren utan alla är bara positiva och glada till att
vi kommer. Så går vi in och söker på väskor
som står i nån uppvärmningslokal kanske och
skulle jag få en träff där så belönar jag Molly
med den här gula bollen, säger Joanna och visar.
Då går de undan för att inte chikanera någon
på plats, för som regel är allas blickar på hunden. När de gör sök har de alltid med sig en
utredare från Antidoping Sverige som kan ha
koll på att ingen tar nån väska och springer ut
ur lokalen medan Molly söker. Om Molly reagerar på någon väska så får Joanna inte öppna
den utan tillåtelse från ägaren, det får endast
Tullverket och Polisen göra. Istället kallar de
personen till en dopingkontroll. Det är på
idrotter som ligger under Riksidrottsförbundet som de får lov att gå in med Molly, annars
är det på beställning från arrangören. Ibland
blir de inbjudna av internationella förbund
som har tävlingar i Sverige och vill ha hjälp
av Molly. Nu senast var hon på EM i amerikansk fotboll i Malmö, VM i styrkelyft samt
European Athletes. Så småningom finns även
planer på att komma utomlands med Molly.
– Sverige har kommit långt i antidopingarbetet och jag hoppas vi fortsätter i den positiva
riktningen, säger Joanna.
Antidoping Sverige är Sveriges nationella
antidopingorganisation. Mer information
finns på antidoping.se. På Instagram kan du
följa Molly via kontot dopinghundenmolly.
Jennifer Hajdic
NR 11 • november 2021
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Handelsbanken Örgryte
önskar er alla en
riktigt God Jul & Gott Nytt År!

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

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

Nära dig genom
hela livet.
På din vårdcentral får du trygg kontakt genom hela
livet. Om du blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt
är det oss du först kontaktar.

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

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

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

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

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

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

God Jul
& Gott Nytt År
och varmt
välkommen
till oss på
Munkebäckstorg!
Sök stillheten i ditt ”nu”
Året lider mot sitt slut. Nätterna blir
längre och dagarna blir kortare. Och
tiden känns rusa allt fortare. Ja, i alla fall
känns det så trots att vi fortfarande har
24 timmar per dygn.

H

ar ni liksom jag en känsla av att
ni förr hann med så mycket mer på
en timme? Jag minns att jag under
en förmiddag, medan barnen var i förskolan,
snabbt kunde både måla om en hall och städa
undan innan det var dags att hämta barnen
igen. Idag tror jag att jag inte ens skulle hinna
komma igång under samma antal timmar. Jag
har alltid ursäktat det med att jag blir äldre
och långsammare, men när även barn säger
att tiden tycks rusa iväg så har det fått mig att
undra…
Enligt kvantfysiken har jorden och allt som
består av atomer en frekvens och den här
frekvensen har man kunnat mäta sedan femtitalet. Det intressanta är att inte bara känns
det som att tiden snurrar fortare, men jordens
frekvens har ökat. Om så är fallet blir den tid
vi har till förfogande ännu mer värdefull för
oss.
När vi nu närmar oss slutet på ännu ett
besynnerligt år har vi fått se tidigare stabila
och enade nationer splittras, åsikter har gått
isär om både det ena och det andra och enighet har blivit allt avlägsnare. Vi har sett det
på andra sidan Atlanten men vi ser det även
här hemma. Om nu tiden rusar, är det då
inte viktigare att vi försöker hitta gemenskap,
vårda relationer, räcka ut en hjälpande hand
och bortse från olikheter? Vi har helt enkelt
18

inte tid med stridigheter. Mitt bland alla
orättvisor finns tiden som är fullkomligt rättvist fördelad. Alla har vi lika många timmar,
minuter och sekunder till förfogande under
vårt dygn. Av denna värdefulla tid kan vi göra
fantastiska saker.
Julen som står för dörren är en naturlig tid
att tänka på andra. Vi pyntar för att ta in lite
extra ljus och värme. Vi spelar julmusik som
påminner oss om vänner, kärlek och Guds
stora gåva – det lilla Jesusbarnet som föddes
i en krubba. Den där natten i Betlehem tror
jag ingen kände att tiden hastade. Änglakörer sjöng ut det glada budskapet och en ny
stjärna lyste över stillheten.

Frukt & Grönt
Munkebäcks

Munkebäckstorget

Svenska äpplen

Den här stillheten är kanske det vi behöver
mer än något annat just nu. Jag upplever den
varje gång jag ser in i min hunds varma bruna
ögon, jag upplever den när jag håller i ett litet
sovande barn, jag upplever den när jag lägger
undan telefonen och stänger av all elektronik
och jag upplever den när jag ser upp i en
stjärnbeströdd kall vinterhimmel.
Ta dig tid den här månaden att uppleva
stillheten mitt i vardagen. Skänk en tanke av
tacksamhet för att du finns, just här och just
nu och ta vara på detta ”nu”. Det finns bara
nu.


God jul och ett gott 2022!

LIVSCOACHEN
Alexandra Tittus
– din personliga
strateg och bollplank

2498/kg

9 olika sorter

Jumbo Amaryllis
i kruka (svenska)

2

för

20000

Tel. 031-19 57 65

Ätmogen Avocado

2

för

2000

Amaryllis i snitt

2

Svensk Potatis (klass 1)

för

10000

998/kg

• • • • • ÖPPET ALLA DAGAR 8-20 • • • • •
Örgryte&HärlandaPosten
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Här finns julsmakerna
Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

Nu är julbaket i full gång
– välkomna in till oss.

apoteksgruppen.se
Apoteksgruppen | Munkebäcks torg | Tel. 031-19 24 70

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

Mån-Fre kl. 08-19 • Lör kl. 10-15 • Sön kl. 11-15
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70%
Välkom
UPP TILL

RABATT
på bågar!

25%

Alla
fyllda 65 år har

RABATT
på sol- och
sportglasögon

25%

Gäller ej Maui Jim

MUNKEBÄCK
MUNKEBÄCKSTORGET 1
TELNR: 031-25 45 45
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 januari 2022
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SYN
MUNK
TE
RABATT PÅ ALLT
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I BUTIKEN
Exempel kompletta
glasögon

God Jul
& Gott
Nytt År!
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BETRAKTELESER

Lucia och julen i svunnen läsning
När Lucia nu infaller en måndag har barn
och ungdomar inte varit i skolan dagen
före och kunnat planera sina upptåg. Och
att planera flera dar i förväg, eller via
mobil, funkar inte lika bra.
Vuxna människors Lucia begränsas
rimligen av den ökande smittspridning
som råder.
Ett sätt att ensam komma i stämning
är att läsa deckarböcker (eller bevarade
tidningar) där Lucia och i än högre grad
julen bryter in. I synnerhet i sådan läsning som utgavs för en eller två generationer sedan.

I

kriminalromanen ”Vitklädd med ljus
i hår”, utgiven 1967, beskriver Maria
Lang rusningen hos kollektivtrafiken en
Luciamorgon med ”folk i alla vagnar, ivriga
karlar som redan hade provsmakat morgonglöggen, ivriga kvinnor som släpade på kassar
med termosar och kaffekannor, och klungor
av skolbarn, fnittriga och klarögda” trots att
de redan varit uppe i timmar.
Där i romanen är hållplatsen Östermalmstorg i Stockholm träffpunkt för så många,
medan det hos oss vid den tiden var Redbergsplatsen. För att lussa en centralt eller
västerut boende lärare klev åtskilliga unga
Lucior också på vagnen vid Olskrokstorget,
Stampgatans hållplats Ullevi, eller bytte vid
Drottningtorget.
Ett mord begås i bokens inledning genom
ett starkt gift, svårt för offret att upptäcka i
den ändå intensivt smakande glöggen, som
en okänd Lucia kommit in i sovrummet och
serverat.
Maria Langs ständige kommissarie – den
två meter långe tänkaren Christer Wijk – kan
i den mörka morgonrusningen inte gärna
efterlysa en ung kvinna klädd till Lucia, då en
tindrande sådan dyker fram runt i stort sett
varje gathörn.
Exemplaret av boken som jag läser bär en
stämpel med orden MUNKEBÄCKS BIBLIOTEK och en annan som säger UTGALLRAD. Den ansågs otidsenligt, sorterades bort
och såldes för bara 2 kronor när Munkebäcks
och Redbergslids bibliotek slogs ihop och det
nya gemensamma tog över, beläget i Kåken.
Utgallrad blev också Merri Viks flickbok ”Rena mörkret, Lotta” (1964), där det
beskrivs hur det känns att stå nervös och vara
hela skolans Lucia inför alla lärare och elever i
aulan en tidig Luciamorgon.
Lotta-seriens förr så välkända huvudperson

JULGRANSDAGS. Så här års, i advent 1974,
syntes på Sveriges populäraste serietidnings omslag hur Musse Pigg och Långben
bar hem julgranen, över isen.
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JUL I SINNET. Omges man nu av julens attribut var man än går, så finns helgen i minne och sinne och återspeglas i månadskrönikan man
skriver.

Lotta Månsson har där plötsligt fått rycka in
som Lucia, då den valda blivit plötsligt sjuk.
Lotta berättar hur hon under större delen av
ceremonin slapp möta alla blickar:
”Jag såg ut över salen, men dröjde inte med
blicken vid något särskilt ansikte utan fäste
ögonen på den mittersta dörren högt där
uppe ovan bänkraderna. Där satt en liten röd
lampa – den såg tomtesnäll ut. Den gjorde
inga grimaser, gestikulerade inte – bara satt
där och lyste. En liten varm, röd punkt i den
dunkla aulan.”
I den avsevärt äldre men likaledes rödryggade flickboken ”Elsies svåra år”, skriven
1939 av den bara 16-åriga Inger Högelin,
skildras det snarare ur de väntande åskådarnas
synvinkel i aulan:
”Hela lärarpersonalen var där, och dessutom en hel del intresserade och morgonpigga föräldrar. Men de, som ändå voro mest
nyfikna, voro eleverna. De kunde knappt sitta
stilla av spänning. Så började sången. Det
var ”Staffanssången” först. Den hördes långt,
långt borta men kom efter hand allt närmare.
Nu var luciatåget så nära att ljusen redan
kunde skymtas från den mörka aulan. Och se,
nu syntes Elsie tydligt i dörren. Salen lystes
upp av alla ljus hon bar.”
Lucia var på den tiden ofta kallad ljusdrottningen eller ljusbringerskan. Dessa två ord
är i dag inte alls så vanliga men förekommer
förstås inom den äldre generationen.
Lucia firas ju inte i USA, men advent
och väntan på jul är något som ”alltid” fått
stort utrymme i böcker och serietidningar,
inte minst i Walt Disneys legendariska Kalle
Anka & Co, som aldrig missat julen i svenska
utgåvor heller.
I Tanja Virtanen-arkivet för böcker, grammofonsivor, tärningsspel och tidningar från
förr visar omslaget på Kalle Anka nummer

50, 1974 (12 december) hur Musse Pigg och
Långben fraktar en julgran hemåt över isen.
Den tidningen, med sitt naturliga slitage,
har enligt adresslappen på baksidan hört till
Vidkärrs barnhem – det lades ner 1976.
Ett av det Kalle Anka-numrets glada
äventyr hette ”Julresan” – alltså med Kalle,
knattarna och farbror Joakim som skattsökare
i en ubåt på själva julafton. Jodå, jultomten
hittade även dit, nästan vid havets botten, och
gav knattarna presenter.
Bland detektivromaner i juletid är ”Hercule
Poirots jul” av Agatha Christie välkänd. Men
det finns enormt många romaner som kretsar
kring jul, fastän helgen rätt sällan syns i
boktitlarna. Säkert kan nästan varje människa
nämna exempel på detta, även om läsandet
successivt minskar.
Helen Wells flickbok ”Cherry Ames vid
flyget” hade i original på engelska funnits i
USA i nästan 24 år, när den utgavs i svensk
översättning 1957. Flygsköterskan Cherry är
där med och arrangerar en enkel men hjärtlig
julfest för traktens barn vid en flygbas i England under andra världskriget. Det skildras:
”Genom barnens julsånger ljöd orgelns
djupa toner. Nu tände någon ljusen. De ljusa
rösterna steg och växte i styrka, tills pappersstjärnan i julgranens topp skälvde. Därefter
läste jultomten Dickens’ ’En julsaga’ högt för
dem.”
Det exemplar av boken som finns i arkivet
har (enligt skrift i blyerts på frampärmens
insida) tillhört flickan Kerstin Lidén, Virginsgatan 9A, Göteborg Ö, alltså i Kålltorp och
innan postnummer existerade.
Namnet på en annan Kerstin, med efternamnet Borgström och boende på Prästgårdsgatan 90, är med kulspets inskrivet i den
typiska julklappsboken ”Evas kalender 1966”.
Den beskriver i adventstid hur man syr en

Örgryte&HärlandaPosten

julklapps-morgonrock, hur man gör godiset
Apelsinbollar (sockerkulor med apelsinsmak),
tipsar om frisyrer, fotvård med mera.
Ett ”bara” 35 år gammalt nummer av
våra trakters alerta lokaltidning publicerade
inför jul (alltså 1986) den spöklika dikten
”Den förkläddes klockor” med en stor bild
på Härlanda kyrkas klockstapel. Orädda
flickan Birgitta Norlander och gamle kung
Caspar (en av de tre vise männen) förekommer i kusligheterna, innan klockorna fritt och
glatt kunde klinga och höras enkelt bort till
Munkebäcksgatan.
Bensinmacken Texaco, som fanns på
exempelvis Norra Gubberogatan, delade den
11-12 december det året ut ”GODISPÅSE
till ALLA BARN som medföljer i bilen”.
Dock var det inte jultomten själv utan hans
döttrar, de söta nissorna, som delade ut
godiset.
Juvelerare Wrange i Olskroken tipsade i sin
annons om jullappar av mer bestående art.
Falbygdens Ost hade cheddarn för julbordet.
Vibergs Foto hade kameran Fuji DL-200 med
löftet ”Aldrig mer en dålig bild”.
Bokhandelskedjan Tre Böcker, med en av
sina butiker då belägen på Redbergsvägen,
hade det årets aktuella juldeckare i fönstret.
Och tänk... att för två veckor sedan, den
23 november, hölls i Örgryte Nya kyrka en
minnesgudstjänst med många ord och tankar
kring förläggare Lena Pilborg, avliden i mitten av oktober efter en tids sjukdom.
Lena Pilborg, senast boende i Örgryte
Torp, skulle nu på tisdag den 14 december ha
fyllt 80.
BETRAKTELSER
av Alice Radomska
– författare
och konstnär
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Julklappstips!

STUDIO AHH Carina
Hår&Hälsa

Öppningserbjudande!
ange koden ”aHH” när du bokar så får du

20% rabaTT!
Gäller både via boka direkt eller telefon
t.o.m. 18 december 2021

Varmt välkomna!
www.guldsmedshuset.se21,
Göteborgsvägen
21 Sävedalen
Göteborgsvägen
Sävedalen
031-26031-265798
57 98
tis-tors 10-18 fre 10-16:30 måndag stängt
Tis-Tors 10-18 | Fre 10-16:30 | Lördagsöppet 11/12 & 18/12 10-14
www.guldsmedshuset.se

KOMMANDE MATCHER

FREDAG

10

DECEMBER

Stockholmsgatan 8, Göteborg
E-post: studio@ahhcarina.se | Tel: 070-879 58 88
ahhcarina.bokadirekt.se
ahhcarina.se

DYNOR FÖRE JUL!

✁

OMSTOPPNING
AV MÖBELDYNOR
& STOLAR

SÄVEHOF vs

REDBERSLIDS IK

19.00

13.45
SÖNDAG

26

DECEMBER

15.30

SÄVEHOF vs

ESKILSTUNA GUIF

SÄVEHOF vs

ÖNNEREDS HK

Köp biljetter: savehof.ebiljett.nu
Läs mer på: www.savehof.se
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Linnevaxduk Vit .................................... 10% rabatt
Bordsfilt Plastad 140 br ..................................... 159:Rund vaxduk 140-160 br .............................. fr 169:Alla Mattor ............................................. 10% rabatt
Plädar Stort urval ............................................ fr 179:Tyger för dynor & gardiner – stort urval!

GALANT PLAST
Odinsplatsen 2, Göteborg
Vard. 9-18 | Lörd 10-14

Örgryte&HärlandaPosten

Tel. 031-15 28 16
www.galantplast.se
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TRISSLOTTER
I POTTEN
3 krysslösande vinnare
belönas med
varsin trisslott

Lös krysset och skicka in det
senast 15 januari till
Örgryte&Härlanda Posten
att. Helene Fast Martinsson
Båtsman Lustigs Gata 27
422 57 Hisings-Backa
– märk kuvertet ”KORSORDET”
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Vinnarna!
n Här är vinnarna av förra krysset.
Grattis – och snyggt jobbat – priset
kommer som ett brev på posten.
4 Mona Jidhed på Ättehögs 6D
i Göteborg
4 Carina Andersson på Bildsnidaregatan 4 i Göteborg
4 Staffan Böös på Lagmansgatan 17
B 2 i Göteborg
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NTRALER I ÖRGRYTE-HÄRLANDA.

17.00

g

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

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

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

narhalsan.se/
Ordinarie öppettider:
torpavallenvardcentral

narhalsan.se/
24–26/12
stängt
ekmanskavardcentral

narhalsan.se/
olskrokenvardcentral

Mån–fre 8.30–19*
DROP-IN
Fre–lörFÖR
11–16

JUL & NYÅR

31/12–1/1
DROP-IN
6/1 FÖR

stängt
stängt

TBE-VACCINATION
:
*självservice i biblioteket
8.30-10.00 TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16

Program - 031-365 50 60
Bibliotek - 031-365 50 70

22

Vardagar 9-16

goteborg.se/kaken
Kålltorpsgatan 2

DROP-IN FÖR
TBE-VACCINATION :

Vardagar 9-16

Läs mer om våra öppettider
och priser på narhalsan.se

Örgryte&HärlandaPosten

Vaccinera dej hos
Närhälsan
Olskroken
Närhälsan Gamlestadstorget
jourcentral
– din kompletta
Gamlestadsvägen 4. B15
Vaccinationscentral
Öppet: mån–fre 17.00–22.00
VID AKUTA BESVÄR KVÄLLAR
OCH HELGER

Helger 10.00–22.00
narhalsan.se/
gamlestadstorgetjourcentral
Vi finns
på Redbergsvägen 6, mellan
spårvagnshållplatsen Olskrokstorget
och parkeringshuset på Lilla Olskroksgatan.
031-345 04 00

Tack för
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SIVE

Välkommen
till oss!

St. Eriksgatan 6

Ånäsvägen Vi6på SEB i Örgryte tackar alla våra kunder för året som gått
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Melinda
Pernilla
mna
till oss och
på Redbergsplatsen

mna till oss på Redbergsplatsen

JULKAMPANJ!
Julkit, behandlingar och Facefitnessprodukter till riktigt bra priser.
Melinda och Pernilla
God Jul önskar vi på Treat&Teach!

mna till oss på Redbergsplatsen

Webbshop: www.treatandteach.se
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031-388
– perfekt som julklapp!

BESÖK OSS
Vi har julskinka för förbeställning.
OSS BOKA TID
ABESÖK
OSS ELLER
Välkommen in!
SEB på S:t Sigfridsplan

SEB på S:t Sigfridsplan

VE

SEB på S:t Sigfridsplan

SEB på S:t Sigfridsplan

SEB på S:t Sigfridsplan

SEB på S:t Sigfridsplan

Butiken med det lilla extra

SävedalenS Saluhall
St. Eriksga
Göteborgsvägen 34, Sävedalen | E-post: butik@savedalenssaluhall.se
Ons-Tor 11-18 | Fredag 10-18 | Lördag 10-15
www.savedalenssaluhall.se

Följ oss på FB och Instagram för att se vad som händer.
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EKONOMISKT

Guldsmycken från Nefertitis tid hittade i bronsåldersgrav
Arkeologer från Göteborgs universitet
har avslutat utgrävningen av två gravar i
bronsåldersstaden Hala Sultan Tekke på
Cypern. Över 150 mänskliga skelett och
närmare 500 föremål – bland annat guldsmycken, ädelstenar och keramik – från
omkring 1350 f.Kr. finns bland fynden.
Sedan 2010 har den svenska arkeologiska expeditionen The Söderberg Expedition i olika
omgångar grävt på Cypern. 2018 upptäckte
arkeologerna två gravar, utformade som underjordiska kammare, med ett stort antal
mänskliga skelett. Att ta hand om dessa har
krävt speciell försiktighet under fyra år eftersom benen är extremt sköra efter mer än 3 000
år i den salthaltiga jorden.
Förutom skeletten efter 155 individer har
500 föremål hittats. Skeletten och gravgåvorna
ligger i lager på varandra, vilket visar att gravarna har använts under flera generationer.
− Fynden tyder på att det är familjegravar
för det härskande skiktet i staden. Vi har till
exempel hittat skelettet efter en femåring med
guldhalsband, guldringar i öronen och ett
diadem av guld runt pannan. Förmodligen

Jämförelser med liknande fynd från Egypten
visar att de flesta föremålen är från Nefertitis och hennes gemåls Akhnatens period
från omkring 1350 f.Kr. Liknande smycken
som detta bars av Nefertiti.

Foto: Peter Fischer/Teresa Bürge

ett barn till en styrande och förmögen familj,
säger professor Peter Fischer som leder utgrävningarna.     
Smycken och andra föremål av guld, silver,
brons, elfenben och ädla stenar samt rikt dekorerade kärl från många olika kulturer finns
bland fynden.

− Vi hittade även en keramiktjur. Kroppen
av den ihåliga tjuren har två öppningar, en på
ryggen för att fylla på en vätska, sannolikt vin,
och en vid nosen för att dricka. Tydligen hade
man minnesfester i gravkamrarna för att hedra
de avlidna.
Ett fynd som bedöms som särskilt viktigt är
ett cylinderformat sigill av mineralen hematit med en kilskriftstext från Mesopotamien,
nuvarande Irak, som arkeologerna har lyckats
tyda.
− Texten består av tre rader och nämner tre
namn. Ett är Amurru, en gud som dyrkades
i Mesopotamien. De andra två är historiska
kungar, far och son, som vi nyligen lyckades
spåra i andra texter från denna period. Just nu
försöker vi lista ut varför sigillet hamnade på
Cypern mer än tusen kilometer från där det
tillverkades.
Bland fynden finns ädelstenen karneol från
Indien, den blå ädelstenen lapis lazuli från Afganistan och bärnsten från området kring Östersjön, vilket visar att staden hade en central
roll för handeln under bronsåldern. Arkeologerna har bevis för intensiv handel med Egypten genom smycken av guld tillsammans med

skarabéer (skalbaggsformade amuletter med
hieroglyfer) och rester av fisk som har importerats från Nildalen.
Genom att jämföra med liknande fynd som
gjorts i Egypten har arkeologerna också kunnat datera smycken.
− Jämförelserna visar att de flesta föremålen
är från Nefertitis och hennes gemåls Akhenatons period från omkring 1350 f.Kr. Som ett
hängsmycke i guld vi hittat, en lotusblomma
med inläggningar av ädla stenar. Liknande
smycken bars av Nefertiti.
Även fynden av keramik är viktiga.
− Keramikens förändringar över tid i utseende och material gör det möjligt att göra dateringar och studera förbindelser med omvärlden. Det som fascinerar mig mest är det stora
kontaktnätet som fanns för 3 400 år sedan.
Nu fortsätter arbetet bland annat med
DNA-analyser av skeletten.
− De kommer avslöja hur individerna är
släkt med varandra och om det finns immigranter från andra kulturer vilket inte är osannolikt med tanke på de vidsträckta förbindelserna, säger Peter Fischer.
Göteborgs Universitet

KYRKFÖNSTRET

annons@ohposten.se

Vi följer FHM:s rekommendationer vilket
gör att det kan vara begränsat antal platser.
Med reservation för ändringar – för aktuell
info se www.svenskakyrkan.se/orgryte.

Björkekärrs kyrka
S 12/12 10.30 Högmässa, Vitalis, Jidsten
Ti 14/12 19.00 Veckomässa, Vitalis, Payerl
O 15/12 12.00 Middagsbön,
F 17/12 19.00 Julens sånger Olinder, Jidsten,
Payerl
S 19/12 10.30 Högmässa, Olinder, Kjell
F 24/12 11.00 Samling vid krubban, Olinder,
Payerl
23:00 Julnattsmässa, Vitalis, Jidsten
L 25/12 07.00 Julotta, Olinder, Payerl
S 26/12 10.30 Högmässa, Vitalis, Jidsten
F 31/12 17.00 Nyårsbön, Holmqvist, Jidsten
L 1/1 18.00 Högmässa, Vitalis, Kjell
S 2/1 10.30 Högmässa, Lindh, Jidsten
To 6/1 10.30 Högmässa, Olinder, Kjell
S 9/1 10.30 Högmässa, Vitalis
Härlanda kyrka
L 11/12 18.00 När det lider mot jul. Julkonsert
med Härlanda Kammarkör. Svetla Tsvetkova,
orgel. David Molin. Biljetter via Ticketmaster
och vid entrén innan konsert. OBS! Giltigt
vaccinbevis krävs för alla över 18 år.
S 12/12 11.00 Mässa Carlheim, Molin
16 och 18.00 Luciakonserter, Discantus,
Göteborgs Flickkör och Härlanda Voces.
Stråkkvartett. Mannerström-Molin och Molin.
Biljetter via Ticketmaster och vid entrén innan

konserterna. OBS! Giltigt vaccinbevis krävs
för alla över 18 år.
O 15/12 18.30 Kvällsmässa, Carlheim, Johansson
S 19/12 11.00 Mässa, Gripenby, Lindström
18.00 Julkonsert, Härlanda Oratoriekör. Lars
Storm, orgel. Karl Peter Eriksson, baryton.
Instrumentalensemble och Ulf Lindström,
dirigent
F 24/12 11.00 Samling vid krubban, Gripenby,
Molin, Löfdahl.
23.30 Midnattsmässa, Lindblad, Molin
L 25/12 07.00 Julotta, Gripenby, Mårdbrink
S 26/12 11.00 Mässa, Lindblad, Andreasson,
Ericsson. Grötlunch efter mässan.
O 29/12 18.30 Mässa, Carlheim, Johansson
L 1/1 11.00 Mässa, Carlheim, Andreasson
S 2/1 11.00 Mässa, Carlheim, Andreasson
O 5/1 18.30 Mässa, Carlheim, Johansson
To 6/1 11.00 Mässa, Lindblad, Molin
S 9/1 11.00 Mässa, Gripenby, Molin

Sankt Pauli kyrka

S 19/12 11.00 Högmässa, Larsson, Holmlund,
Kyrkokören medverkar.
18.00 Vi sjunger in julen, Larsson, Holmlund
O 22/12 12.00 Middagsbön med lunchmusik,
Larsson, Holmlund
F 24/12 17.00 Julbön, Larsson, Johansson
Abaffy
23.00 Julnattsmässa, Bennsten, Holmlund
L 25/12 11.00 Högmässa, Lindh, Holmlund
S 26/12 11.00 Högmässa, Landgren, Holmlund
O 29/12 12.00 Middagsbön
To 30/12 12.00 Middagsbön Larsson Johansson Abaffy
L 1/1 11.00 Högmässa, Landgren
S 2/1 11.00 Högmässa, Larsson Johansson
Abaffy
To 6/1 11.00 Högmässa, Landgren, Holmlund
18.00 Carols vid Betlehem, Landgren, Holmlund
S 9/1 11.00 Högmässa, Bennsten, Holmlund

Skårs kyrka

Digitalt: Högmässan sänds även i närradion
94,9 MHz, på www.sanktpauli.se och på
Youtube.
M, Ti, F 12.00 Middagsbön
S 12/12 11.00 Högmässa, Bennsten, Holmlund, Juniorkören medverkar.
18.00 Luciahögtid, Bennsten, Holmlund,
Johansson Abaffy
O 15/12 12.00 Middagsbön med lunchmusik,
Bennsten Holmlund
To 16/12 12.00 Mässa, Bennsten

S 12/12 11.00 Högmässa, Lindh, Persson
S 19/12 11.00 Gudstjänst, Leijon, Persson,
kören Cantando
F 24/12 11.00 Samling vid krubban, Warawko,
Persson, Gustafsson, Lundahl
S 26/12 11.00 Mässa, Leijon, Lundgren, Petra
Hellquist, cello.
L 1/1 17.00 Nyårsgudstjänst, Leijon, Persson,
Matilda Leijon, sång
S 9/1 11.00 Mässa, Warawko, Persson
Örgryte gamla kyrka

S 12/12 11.00 Gudstjänst, Warawko, Hildén
S 19/12 11.00 Mässa, Andersson, Lundgren,
Gospelkören InTrust, Gustafsson
L 25/12 08.00 Julotta, Andersson, Hildén,
grupp ur Örgryte kyrkokör

Örgryte Nya kyrka
S 12/12 19.00 Karantänkonsert Rebecka Lennartson sång, Dorotea Dragodan cello, Teresa
Indebetou piano, Peter Sjögren tenorsax och
EWI, Erland Hildén orgel
M 13/12 19.30 Luciakonsert Hvitfeldska
musikgymnasiet åk 2, Bagge, Örgryte Vocalis,
Lundgren, Örgryte diskantkör, Gustafsson.
Biljetter säljes endast via swish vid entrén från
18.45 på konsertdagen. Biljettpris: 50:-, barn
under 12 år fri entré. OBS! Giltigt vaccinbevis
krävs för alla över 18 år!
To 16/12 18.00 Reflexmässa, Cardmarker,
Persson
To 23/12 19.00 Sjung in julen, Cardmarker,
Lundgren, grupp ur Örgryte Damkör och
Örgryte Vocalis, Björn Larsson sång, Kristina
Ålåker flöjt, Thomas Markusson kontrabas.
F 24/12 08.00 Hell dig julafton, Linde, Hildén,
grupp ur Örgryte kyrkokör, Björn Larsson,
sång
17.00 Julbön, Andersson, Hildén
F 31/12 17.30 Nyårsbön med musik, Cardmarker, Hildén
S 2/1 11.00 Mässa, Cardmarker, Hildén
To 6/1 11.00 Mässa, Lindh, Lundgren
S 9/1 11.00 Gudstjänst, Andersson, Hildén

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.

Ring oss, dygnet runt.
031 - 727 00 00
Centrum
Härlanda
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Olskroken
Högsbo

Lerum
Lundby

Majorna
Torslanda

Sävedalen/
Partille

Västra Frölunda
Mölndal
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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.

Socialkontoret
Kriscentrum för kvinnor
Kriscentrum för män

Blir du kallad
fula ord?

Är du
utsatt?

Här får du stöd och hjälp:

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

Blir du
slagen?
Kontrollerar någon
dina pengar?

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.

goteborg.se

Med önskan om en

fridfull jul

Visst längtar vi efter en fridfull jul! Att samlas och dela julens glädjebudskap med varandra.
Oavsett om du känner stress för kunna räcka till - eller oro för att uppleva en jul i ensamhet
– så finns Svenska kyrkan där för dig.

Jul med omsorg

Vi möts med hänsyn och omsorg om varandra! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och behöver därför hålla avstånd när vi samlas fler än 100 personer. Anvisad
sittplats gäller – och antalet platser kan därför bli begränsat. I undantagsfall, vid några
konserter med biljettförsäljning, gäller istället giltigt vaccinationsbevis för besökare 18 år
och äldre. Mer information och eventuella förändringar kan du följa på vår hemsida.

Aktuella gudstjänster, konserter

m.m. hittar du under ”Kyrkfönstret” här i tidningen.
Med reservation för ändringar som kan ske med kort varsel.

HÄNDER tema Räddning
delades nyligen ut till
alla hushåll i Örgryte
pastorat. Har du inte fått
tidningen, hör av dig så
skickar vi den!

Någon att tala med

Behöver du någon att tala med? Våra präster och diakoner finns tillgängliga för samtal.
Kontakta vår växel så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.
Jourhavande präst kan också nås alla dagar på 112 kl 21-06.

telefon 031-731 80 40
e-post orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
webb svenskakyrkan.se/orgryte
sociala medier @Örgryte pastorat
pastorsexpedition Herrgårdsgatan 2, Öppet mån-fre 09.00-12.00
NR 11 • november 2021
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Annonsen
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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.
FAMILJ
o Uppvaktning
undanbedes0:–
o Grattis
(endast text)
0:–
o Grattis + foto
0:–
o Förlovning
0:–
o Vigsel
(endast text)
0:–

Fröken Rut Städ

Flyttstädning, storstädning,
hemstädning och dödsbo.
Rut 50% • Garantier
Bästa referenser finnes

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

o Vigsel + foto
o Födda
(endast text)
o Födda + foto
o Till minne
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o Motor
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o Önskas hyra
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Företag
o Företag (end. text)
60x40
150:–
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VAR VÄNLIG TEXTA!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Önskas hyra
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4 Finnes: 2:a i Högsbo nära Slottskogen
4 Sökes 1:a i Härlanda Ring vid intresse!
Ritva Suneson 0703-210 598
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MÅNADENS ROS
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Skicka in din ros till
annons@ohposten.se

..................................................................................................................................................... TELEFON: ������������������������������������������������������������������������������������

MARKNADSPLATSEN

Från oss alla till
er alla önskar
vi God Jul
& Gott
Nytt År!
CYKEL
REPARATIONER

Stef fens Cykelservice
Vardagar
12-18
Se för öppettider
på hemsidan:
steffencykel.se

Stängt
Helgstängt
fr.o.m. månd
mån 2022
dec.
fr.o.m.
dec
Öppnar åter
Öppnar
åter
månd 12
10 jan
månd
jan
klockan
12.
kl. 12.00
Norra Gubberogatan 12

Tel: 25 23 39

Vi utför
service och
plåtreparationer
på samtliga
bilmärken.
Spec: Auktoriserad för HONDA

God Jul & 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

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

God Jul & Gott Nytt År!
Våra jultider: julafton 9-14 | juldagen och annandag jul stängt
Nyårsafton 8-16 | Nyårsdagen stängt | Sönd 2 jan stängt

REDBERGSGÅRDEN
Danskavägen110•Tel.031-847476
KONDITORI
26
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Välkommen till Knuten!
Frivilligcentralen Knuten är en mötesplats för vardaglig medmänsklighet som
skapas genom var och ens idéer och ideella engagemang. Vi har öppnat efter
pandemin och välkomnar alla till verksamheten! Ny samordnare på Knuten tillsammans med Anne Marie är Helena Diurlin. Välkomna – både besökare, gruppdeltaAnne Marie och Helena
gare och du som vill engagera dig ideellt!
Öppet hus – för vardagligt varmprat,
Måndag-torsdag 13.00-16.00
Gratisbutiken
Tisdag-onsdag 13.00-16.00
Lördagar 10.00-12.00
Solikyl
Ideell grupp som räddar mat – det som
blir över kan du hämta här under öppet
hus.
Den ambulerande pratbänken: 2/12 och
16/12 kl 11–12 vid sittplatsen i Solrosparken.
MÅNDAGAR
H Musikvideoklubben 14.00-16.00. Upplev och diskutera musik tillsammans med
andra! Kontaktperson: Stefan A
H Stickcafé 16.00-18.00. Stick hit och
häng tillsammans bland stickor och virknålar. Kontaktperson: Ann B
TISDAGAR
H Fritt broderi 10.00-12.15. Anmälan.
Inspireras av knutar och trådar, ta med
eget material eller leta här! Kontaktperson:
Ros-Marie
H Lunchknytis 12.30-13.30. Alla tar med
något litet så skapas ett enkelt knytkalas.
Kontaktperson: Anne Marie
H Ukulele fortsättning 13.00-15.00. Anmälan. Glatt och livat för dig som har lust
att spela i grupp. Kontaktperson: Inger B
H Bagaregårdens spelmanslag 18.0021.00. Anmälan. Här spelas med stråkar
och fioler helt på gehör. Kontaktperson:
Thomas
H Bokcirkel 18.00-21.00. Anmälan. Sista
tisdagen i månaden. Massor av prat om
massor av böcker. Kontaktperson: Ingrid
M
ONSDAGAR
Italiensk konversation 10.30-12.30.
Anmälan. Glad konversationsgrupp för
dig som kan lite italienska. Kontaktperson:
Gert
H Skaparverkstan 13.00-16.00. Kontaktperson: Lotta & Yvonne
H Lyrikerna 14.00-16.00. Anmälan. En
onsdag i månaden. Kontaktperson: Astrid
TORSDAGAR
H Spansk konversation 11.00-12.30.

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

svenskakyrkan.se/orgryte/
frivilligcentralen
kalltorp.info/knuten
Facebook & Instagram
@frivilligcentralenknuten
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KAMPANJ!

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

80:-

(ord.pris 110:-)

Julsmörgås

PÅ VÖRTBRÖD

60:-

Griljerad julskinka med senap ♥ Katrinplommon ♥ Apelsin

(ord.pris 79:-)

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 december 2021

Marie Jerkstrands

REDBERGSGÅRDENS

KONDITORI

PÅ GÅNG

annons@ohposten.se

Under vinjetten på gång kan just din förening tala om vad som står på programmet.
E-posta till annons@ohposten. se. Och du,
på det här sättet kostar det inget! Tänk på
att pågående Coronapandemi kan stöka till
det i de scheman vi presenterar här så det
kan vara värt att kolla så att verksamheten
verkligen är igång.

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

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

Danska vägen 110

ÖPPET ALLA DAGAR!
www.redbergsgarden.se

Tel. 031-84 74 76

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

Trött på vänta för attINOM
få en tandläkartid?
AKUTTANDVÅRD
24 TIMMAR

AKUTTANDVÅRD INOM
TIMMAR INOM 24H
AKUT24TANDVÅRD

Club Singelton
MIK-Knuten
4 Välkommen att spela bridge med Club
Människan i Kålltorp och HärlandaTandblekning
Singelton. Vi hälsar nya spelare välkomna
Vi bjuder
dig
frivilligcentral/Knuten,
Råstensgatan
–4 nu endast
såväl rutinerade som mindre vana.
TorsdaTandblekning
21 12
25Tel:
– 29
år54som inte 1.995 kronor!
gar kl 18.30 spelar vi på Lindhultsgatan 25,
varit hos tandläkare
– numen
endast www.kalltorp.info/mik-knuten
Dagcenter. Vi har ingen partnergaranti
på
två årTräffpunkter
på en gratis
ring vår tävlingsledare Janne så
kanske han
Örgryte-Härlandas
1.995
kronor!
kan hänvisa till ledig spelare.
undersökning!
Välkommen till ett gott liv på äldre dar

Tel. 0706 756 632 – i gemenskap med andra!
Frivilligcentralen Pärlan
Danska Vägen 103 www.fcparlan.se

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

Akuttandvård – boka online eller ring!

4 Kaggeleds träffpunkt
Kaggeledsgatan 36
031-365 68 14
4 Lundens
träffpunkt
PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget 1 Telefon: 031-255037
Danska vägen 61 A
031-365 64 27
ÖPPETTIDER
4 Björkekärrs
träffpunkt Mån – tor: 7:30 –19 Fre: 8 –16 Lör: 10 – 15
Rosendalsgatan 10
031-365 55 25

PRO Kålltorp
Akuttandvård
– boka online eller ring!
Kålltorpsgatan 6B www.pro.se/kalltorp

PRIMÄRTANDVÅRDEN
Kaggeledstorget
1 Telefon: 031-255037
4 Möte kl 11.00 med underhållning
och information tisdagar jämna veckor.
På gund
av coronapandemin
är
ÖPPETTIDER
Mån – tor: 7:30 –19 Fre: OBS!
8 –16
Lör:
10 – 15


Info Erik Jones 0704-78 50 36

www.primartandvarden.se

programmen osäkra – kolla gärna först!

www.primartandvarden.se
Vi bjuder dig 25-29 år som inte

Salong Nicole
Sofiagatan 6
Här
finns
gott
om Pplatser!

Han

Tel. 073-735 00 93

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Stängt: 24, 25, 26 & 31 December
samt 1 & 2 Januari 2022

TACK FÖR ATT NI GETT MIG FÖRTROENDE I ÖVER 25 ÅR!
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varit hos tandläkare på 1 år på en

GRATIS
UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning

ErbjudandE

399:-

Vid första undersökningen
mot denna voucher
Kan finansieras med ATB
Gäller endast nya patienter

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1 Tel. 031-25 50 37
ÖPPETTIDER Mån-Tor 7-19 Fre 7.30-15
www.primartandvarden.se

Örgryte&HärlandaPosten
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ÄNLTIGEN PÅ VÄSTKUSTEN!
ÄNLTIGEN PÅ VÄSTKUSTEN!
Äntligen öppnar vi på västkusten!
Exklusiva vinkylar, vinlagringsskåp,
vinställ & tillbehör.
www.vinlagring.se
Välkommen in till oss för att uppleva
exklusiva vinkylar, vinlagringsskåp,
vinställ & tillbehör.

VINKYLAR

VINLAGRINGSSKÅP

VINSTÄLL

TILLBEHÖR

Varmt välkomna!
Danska
Danska Vägen
Vägen 76,
76, 416
416 59,
59 Göteborg
Göteborg

