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Billdals park blir stadspark efter upprustning
SYDVÄST Park- och naturförvaltningen rustar

upp och utvecklar Billdals park. Arbetet pågår just
nu och kommer att göra så under de närmaste

åren, redan nu är den nya gungställningen på
plats.
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Sätt färg
på staden
REPORTERNS ORD Om jag skulle sätta en färg
på Göteborg så skulle jag säga blågrå. Det är en
grå stad, sådär charmigt rått och industriellt.
Men med en hint av blått, på grund av havet
– såklart!
Det är så jag tänker om Göteborg. Men jag
skulle hellre vilja säga någon… ja, inte så dyster
nyans. Kanske rött. Eller grönt. Eller varför inte
lila? Men dessa färger förknippar jag inte alls
Göteborg med.
När Göteborgs stad nu sätter paletten för staden så består den av flera grå nyanser, engelsk
röd och lite olika gröna nyanser. Bland annat en
Götaälvbrogrön.
Personligen tycker jag att det verkar lite dunkelt, men den rödorangea nyansen poppar ju till
det lite. Om jag skulle sätta en färg på Sydväst
så skulle jag säga
turkos. Eller djuphavsblå.
Eller kanske
djupasteskogen-grön?
I Sydväst
tycker jag
ändå att
det finns
lite mer
färg än i
stan. Vad
tycker ni?
Emma Ullsjö, reporter

TELEFON: 031-720 55 10
HEMSIDA:
www.direktpressgoteborg.se
VD:
Konrad Löwhagen
konrad.lowhagen@gbg.direktpress.se
0707-65 57 13
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INSTAGRAM
Är din bild med?

Frö- och plantbytardag i Skintebo
SKINTEBO Ta med frön eller plantor från dina odlingar, sådant
som blivit över eller som du inte är så sugen på längre. Istället för att slänga dem, byt bort dem. Det är många som vill
ha nya växter i sina odlingar, krukor eller trädgårdar. Tag
också gärna med dig frukt som blivit över.

När: Söndagen den 5 oktober klockan 12-15.
Var: Askims hembygdsförening på Äsebackevägen 24,
Skintebo.
Pris: Gratis.

Hållbar mänsklighet
FRÖLUNDA Kulturhusets tema i höst är civilt mod och mänskliga rättigheter, ständigt aktuella ämnen. Husets verksamheter genomsyras av
temat fram till slutet av januari 2015. Lördagen den 4 oktober är det
invigning.
Ta del av gatumusik, teaterföreställning, utställningar, körsång av Göteborgsoperans ungdomskör Diskantkören, dansföreställningar med
Danskompaniet Spinn och Balettakademien och mycket mer. Badet
erbjuder gratis simskola och visar sina verksamheter.
Här är ett urval av det som händer den 4 oktober:
Rosa Parks
Amerikanskan Rosa Parks blev
världsberömd 1955, då hon vägrade lämna ifrån sig sin sittplats i
bussen till en vit passagerare.
Den nyproducerade utställningen
om henne bygger på barnboken
Rosas buss (Alvina förlag), författare Fabrizio Silei och illustratör Maurizio A. C. Quarello. I utställningen arrangeras visningar
för barn och unga om mod och
civilkurage.

kommer lördag den 4 oktober
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BILLDAL
Dags för bakluckeloppis

MISSA INTE I VECKAN...

Nästa nummer av

DIREKTPRESS GÖTEBORG
ger ut fem tidningar med
en sammanlagd upplaga
på 200 000 exemplar.
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4 oktober–18 januari, Västra Frölunda bibliotek.
Berättelsen om det lilla
modiga djuret
En skuggteaterföreställning om
orättvisor och ett litet modigt
djur som vågade säga ifrån. Med
inspiration från utställningen om
Rosa Parks. För 5–10 år.
Klockan 15.00. Sagorummet,
Västra Frölunda bibliotek. Fri entré.

Fruktkoll i Botaniska
Det är tid för äpplen, päron och plommon och på
Botaniska är det dags att sätta experterna på prov.
Har du hittat ett flott äppelträd men är osäker på
sorten? I så fall kan du ta med det till Botaniska.
Detsamma gäller alltså även för päron och plommon. Information om lämpliga äpplen för äppelallergiker kommer som vanligt att finnas i utställningen.
Var: Stallet i Göteborgs botaniska trädgård.
När: 27 september till 5 oktober.

Gör din röst hörd i våra kvarter!
Vad händer i ditt område? Vill du uttrycka din åsikt?
Mejla oss tips eller insändare: sydvast@gbg.direktpress.se.
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POTATIS-,
ROTFRUKTSGRATÄNG

Becel. 400 g. 38%.
Gäller ej Oliv Lättmargarin.
Jfr pris 25:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.





Peka. 800 g. Färsk.
Jfr pris 18:75/kg.
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Spanien. Klass 1.

FALUKORV

LAXSIDA

ICA. 800 g. Ring.
Jfr pris 18:75/kg.
Max 2 köp/hushåll.

ICA. Ca 1,1 kg. Färsk.
Max 2 köp/hushåll.

Beställ tårtan hos oss!
Telefon: 031-68 63 12

Öppet alla dagar
Måndag–Söndag
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Brottkärrsskolan blir F-6-skola
HOVÅS Brottkärrsskolan är idag en F-5-skola, och enligt

tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnden finns starka önskemål hos såväl föräldrar som pedagoger och skolledning att
förändra skolan till en F-6-skola.
Brottkärrsskolan har sedan starten varit en F-5-skola,
men befolkningsutvecklingen i skolans upptagningsområde
har inte varit lika expansiv som prognoserna pekade på när
skolan planerades. Det finns därför lokalutrymme för att
förändra skolans organisation till en F-6-skola. Dessutom
finns uttalade önskemål från föräldrarna att skolan ska behålla eleverna i årskurs 6 istället för att de ska flyttas till Nygårdsskolan.
Utbildningssektorn föreslår därför att stadsdelsnämnden
på sitt sammanträde på tisdag ska besluta om att ändra organisationen på Brottkärrsskolan från en F-5-skola till en F6-skola.

Nya förstelärare I Kullavik och Särö
KUNGSBACKA Lagom till höstterminens start anställde förskola och grundskola 19 nya förstelärare i kommunens
grundskolor.
– Det är den andra omgången förstelärare som tillsätts
och vi har nu totalt 26, säger Jens Alderblad, utvecklingsledare i förvaltningen för förskola och grundskola på Kungsbacka kommuns hemsida.
Alla förstelärare har som huvuduppgift att undervisa på
den egna skolan men hen har även ett tydligt uppdrag när
det gäller skolutvecklingen på den egna skolan och i kommunen som helhet. Tillsättning har skett efter intervjuer,
lektionsbesök samt ett webbtest.
Bland Kungsbacka kommuns grundskolor finns nu förstelärare på: Fjordskolan, Fullriggaren Malevik, Gullregnsskolan, Hedeskolan, Hålabäcksskolan, Kapareskolan, Kullaviksskolan, Smedingeskolan, Särö skola, Toråsskolan, Åsa
Gårds skola och Älvsåkersskolan.
För att få bli förstelärare krävs bland annat att läraren
har lärarlegitimation samt att hen har visat en särskilt god
förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett
starkt intresse för att utveckla undervisningen.

För att uppmuntra
fler som cyklar året
runt föreslår förvaltningen
att man ser över om vissa
sträckningar skulle ha
potential att ha väder-/
vindskydd. […]
För att göra vissa sträckor mer attraktiva under
hela vintern samt att det skulle minska snöröjning och sopning föreslår förvaltningen att man
ser över om värmeslingor i marken samt tak
skulle kunna vara ett bra alternativ.”
Utdrag ur stadsdelsförvaltningen Askim-FrölundaHögsbos remissvar på trafikkontorets
förslag till cykelplan för åren 2015-2025.

Seniorfokus på Medborgarkontoret
FRÖLUNDA Under oktober månad satsar Medborgarkontoret
vid Frölunda torg särskilt på seniorer. Temadagarna tar upp
ämnen som boende för äldre, hur man gör för att ansöka
om hemtjänst, bostadsanpassning och vilken nytta man
som äldre har av att använda internet för olika tjänster.
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SEPTEMBER invigs Välen som naturreservat. Invigningen sker lördagen
den 27 september klockan 12-15.
Välen blir härmed Göteborgs första
kommunala naturreservat.

Billdals park rustas u
Park- och naturförvaltningen rustar upp och
utvecklar Billdals park.
Arbetet pågår just nu
och kommer att göra
så under de närmaste
åren, redan nu är den
nya gungställningen på
plats.
BILLDAL Billdals park genom-

går en stor förändring. Vid
Billdals herrgård pågår arbetena med att anlägga en
fruktlund. Här ska det finnas
bänkbord att slå sig ned vid,
de gula pinnarna markerar
var gångarna ska ligga och de
röda markerar var träden ska
planteras.
Eva-Maria Hellqvist på
park- och naturförvaltningen säger att det är bestämt att
det ska bli äppelträd.

– Men vilka sorter vet vi
först i nästa vecka. Jag ska åka
och titta på träden nu och så
får vi se vilka sorter som ser
bäst ut, säger hon.
De gamla ritningarna över
parken visar att där har legat
en köksträdgård. Det parkoch naturförvaltningen nu
gör är att försöka återskapa
den som den var då för länge
sedan.
– Fruktlunden ska vara
klar i november-december
ungefär, lite beroende på vad
det är för leverens på äppelträden, säger Oskar Hägg.
Lekplats färdig nästa år

En ny parkeringsplats för såväl cyklar som bilar har anlagts vid parkens södra entré
och kommer kunna användas inom ett par veckor, så

”Som budgeten
såg ut i år fick vi
skjuta resten av
lekplatsen på nästa
års budget.”
snart park- och naturförvaltningen fått upp staket och
ljusstolpar. Bron över Krogabäcken ska repareras och en
del av stigarna i parken förbättras.
Den stora gungställningen
i mitten av parken är på plats,
och det ser ut som att några
nyfikna små inte kunnat
hålla sig därifrån i och med
inbromsningsspåren i spånen.
– Lekplatsen är bara påbörjad, det skulle varit en

fullvärdig lekplats egentligen
men som budgeten såg ut i år
fick vi skjuta resten av lekplatsen på nästa års budget,
säger Oskar Hägg, projektledaren som inväntar besked
från sina chefer om vad lekplatsen ska innehålla.
– Det har varit tal om att
lekplatsen ska följa något
slags tema, någonting som
har med djur att göra. Det
viktiga är att lekplatsen ska
passa in med resten av parken i allmänhet, säger Oskar
Hägg.
Få besked om herrgården

Higab, fastighetsbolaget
inom Göteborgs stad där
många av stadens mest kända
och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas,
satte för ett tag sedan upp en

Vattendragen i Billdal
får sig en omgång
Nästa söndag är det dags
för en riktig genomkörare av Haga å. Då ska Fiskevårdsnätverket vandra
från Bärnarps till Bolsheden – längs med vattendragen – för att rensa
bort skräp som ligger i
vägen inför leksäsongen.
BILLDAL Man ser sällan Billdal från det här hållet. Om
det inte vore för bilarnas sus
på 158:an så skulle man kunna tro att man var djupare in
i skogen. Du vet ju att Västkusten är starkt förknippat
med fisk, skaldjur och givetvis fiske. Men visste du att det
är absolut förbud att fiska i
vattendragen? Fiskevårdsnät-

Projektet...
.. Ge fan i våra vatten uppmärksammar hur illa
ställt det är med miljön
i många svenska vatten.
Projektet startades av
en grupp rockmusiker
tillsammans med Sportfiskarna. Överskottet
från skivförsäljningar
och försäljning av Ge
fan i våra vatten-produkter går till miljö- och
fiskevårdsprojekt. Mer
än en miljon kronor har
redan samlats in.
Fiskevårdsnätverket Göteborg får pengar från
Ge fan i våra vatten för
att finansiera inköp av
redskap och material till
sitt arbete.

verket Göteborg har den senaste tiden hållit till i vattendragen omkring Billdal, och
många undrar vad det är de
håller på med.
– Vi får alltid massvis med
frågor när vi håller på, och
flera tror att vi håller på med
någonting olagligt. Som när
vi skulle lägga ut småsten till
nya lekplatser i Haga å så var
det många som ringde till
miljökontoret och anmälde
nedskräpning, eftersom det
stod stora vita säckar med
tolv ton grus längs med vattendraget, säger Magnus
Pålsson, en av de engagerade
i nätverket.
Tre kilometer in

Det är fullt pådrag för nätverket just nu, snart kommer
fiskarna från havet upp i
åarna för att leka och gräva
ner sin rom. Vi står bara ett
stenkast från Bolshedens industriområde, och hela vägen hit upp går fisken.
– Vi är 2850 meter från
havet, men det hindrar inte
havsöringen. Och de största
fiskarna tar sig ännu längre
upp i ån, säger Magnus Pålsson.
När fisken kommer hit i
oktober eller november står
vattnet högre än det gör idag.
Honan lägger sig på sidan
och gräver 20-25 centimeter
ner i gruset för att lägga sin
rom. Sen kommer hanarna
och gör sin grej, och i april
kläcks rommen.
– Där kan du se årets yngel, säger Patrik Ohlsson och

MER OM Nätverket
■ FISKEVÅRDSNÄTVERKET Göteborg bildades 2010 och
består idag av ett 40-tal ideellt engagerade fiskevårdare
som arbetar med havsöringsförande bäckar i Göteborgsregionen.
Utrivning av vandringshinder, trädplantering, vassröjning, utplacering av lekgrus och ståndstenar, elfisken
samt översyn av kulvertar är en stor del av verksamheten.
■ NÄSTA AKTIVITET är söndagen den 5 oktober klockan
10.00. Samling vid Bärnarps konditori i Billdal. Alla intresserade är välkomna att hjälpa till. Ha med dig en termos med varm dryck och ta på dig höga stövlar, handskar och ett leende. Gå med i facebookgruppen Fiskevårdsnätverket Göteborg för att få mer information.

pekar mot en tiocentimeters
fisk i Haga å.
Den fete hägern

– Här finns fisk upp till 70
centimeter, säger Patrik
Ohlsson.
– Ja, trekilos fiskar har vi
stött på flera gånger, säger
Stefan Lang.
– Vi har ett bra bestånd,
det kan man se på den häger
som bor här. Han är så fet att
han knappt kan flyga, och

han flyttar inte hem till Afrika över vintern utan stannar
här. Om det beror på att han
inte orkar eller för att här
finns så gott om fisk låter jag
vara osagt, skrattar Magnus
Pålsson.
Han, Patrik Ohlsson och
Stefan Lang tillhör team syd
och fokuserar på vattendragen i Askim och Billdal. Nästa helg är det dags för ytterligare insatser.
– Vi möts klockan 10 vid

DIREKTPRESS GÖTEBORG
VISSTE DU ATT… Det numera är enklare att vara miljövänlig. Istället
för att slänga gamla textilier kan du lämna dem i en textilinsamling för att återvinnas och bli nya textilier. Nyligen öppnade Kappahl textilinsamlingar i några av sina butiker, bland annat i sina
butiker på Frölunda torg och köpcentret 421 i Högsbo-Sisjön.
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upp och blir en stadspark
skylt framför herrgården
som informerar om att en
yttre renovering ska påbörjas
under hösten 2014.
Ännu har inget fasadarbete
påbörjats, varför?

– Just nu är projektet ute
på upphandling. I mitten av
oktober kan vi utvärdera
eventuella anbud. Om det
inte kommit in något anbud
så påbörjas en ny sexveckorsperiod med upphandling.
Det som är sagt är att den
som vinner upphandlingen
har till sista juni på sig att
renovera fönsterramarna,
göra en helhetsöversyn av
fastigheten utvändigt, laga
fasaden där det behövs och
måla herrgården, säger Vladimir Stanoev, projektledare
på Higab.
När det gäller vilka verk-

samheter som ska få ta plats
i Billdals gård så är det ännu
inte klart.
– Under hösten genomförs
en förstudie som kommer
fastställa förutsättningar för
nya verksamheter i byggnaden. Vilken verksamhet som
skall bedrivas i huset styrs
naturligtvis av behoven i området men även till stor del av
byggnaden i sig. Vi räknar
med att förstudien är klar i
månadsskiftet novemberdecember. Utifrån det underlaget kan vi börja ta en diskussion med intressenter
som vill och kan ta plats i
Billdals Gård, säger Ceasar
Kroge, kundansvarig på Higab.

SÅ TYCKER VI

Vilken färg
är Göteborg?

Lena Fahlén, 70, bor i
Askim:
– Blå. På grund av havet såklart.

FOTO: EMMA ULLSJÖ

Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se

HELT NY PARK. Den nya gungställningen kommer bli ett populärt tillhåll. I bakgrunden arbetar
park- och naturförvaltningen med fruktlunden.

Ingela Eriksson, 72, bor i
Kullavik:
– Blå. En ljusare blå som liksom går både upp och ned:
himmel och hav. Men jag
skulle sätta en annan färg på
Kullavik, där ser jag mer
ängar och skog, mer grönt
än blått.

Alexander Krstevski, 44,
på besök i Askim:
– Blå. Jag tänkte på Blåvitt,
utan att jag följer dem alls.
Det kändes direkt som att
Göteborg är blått, men jag
vet inte varför…

Laila Tönnesen, 72, bor i
Askim:
– Blå. Blå himmel och blått
hav, en skarpare blå färg i så
fall. Kanske tänker jag lite på
Moderaterna också.
FOTO: MARKUS ANDERSSON

NY LEKPLATS. Bara ett stenkast från Bolshedens industriområde jobbar Fiskevårdsnätverket på i Haga å. Snart kommer öringen upp hit för att leka, och Magnus Pålsson och Patrik Ohlsson har de senaste veckorna anlagt nya lekplatser för fiskarna. Nästa söndag gör de ett nytt ryck, då röjer de undan hinder i vattendragen från Bärnarps i Billdal upp till Bolsheden.

Bärnarps i Billdal och vandrar längs med vattendraget
hit till Bolsheden ungefär.
Det är tre kilometer och tar
cirka sex timmar, säger Stefan Lang.
Ideellt arbete

Vi vill få upp yngelantalet för havsoch bäcköring här, och det får man genom att göra det lättare för fisken att ta
sig upp i ån.
Stefan Lang, en av de engagerade i nätverket.

Då ska gruppen rensa skräp
i och runt Haga å och se till
att det inte finns några vandringshinder, samlingar av
pinnar, träd och annat bröte
i vattendraget, inför att fisken

kommer om ett par månader.
– Vi vill få upp yngelantalet för havs- och bäcköring
här, och det får man genom

att göra det lättare för fisken
att ta sig upp i ån, säger Stefan Lang.
Den tid som Fiskevårds-

nätverkets medlemmar lägger ner på vattendragen i
området sker helt ideellt.
Pengar till redskap och ma-

skiner har de fått från Sportfiskarna genom projektet ”Ge
fan i våra vatten”.
– Vi vill att Göteborg uppnår ett gott öringsbestånd
och att Göteborg lever upp
till de vattenkrav som finns
och ställs på kommunen.
Och det gör vi genom att ha
koll på vattendragen. Det är
här fiskarna växer upp, säger
Patrik Ohlsson.

Ida Leijon, 27, med sonen
Melker, 9 månader, bor i
Hult:
– Blå. Jag tänkte på IFK, men
jag är inget fan. En djupare
tanke är närheten till vattnet.

Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se

Enkät: Emma Ullsjö
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VAD HAR HÄNT ... i ditt närområde den senaste veckan? Händelsenotiserna ger kortfattad
information om ett urval av de utryckningar som polisen gjort i samband med exempelvis olyckor, rån, inbrott. Tiden som anges är när händelsen kom till polisens kännedom.

AKTUELLT
POLISRAPPORTEN

Numret ll Polisen
- var du än är.

114 14

Gästspelsscen för unga invigs i Frölunda
FRÖLUNDA Den 5 oktober invigs Satellit Scen, en gästspelsscen för barn och unga i Göteborg. Scenen är belägen på
Frölunda kulturhus och ska fungera som en förlängning av
Satellit Festival som är en dansfestival för barn med föreställningar från hela Norden. Festivalen äger rum vartannat
år och arrangeras av Embla dans & teater och Producentbyrån Göteborg.
Under hösten spelas två föreställningar på den nya scenen. Först ut är Panta Rei Dansteater från Norge som ger en
dans- och akrobatikföreställning för 10-18-åringar den 5-7
oktober. I slutet av november besöker danskompaniet Åben
dans från Danmark Frölunda kulturhus med en dansföreställning för 4-10-åringar. Med tiden kommer det också att
arrangeras seminarier och workshops på Satellit Scen.

Eget kapital för att täcka underskott
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO När presidiet, ordförande,

förste och andre vice ordförande tillsammans med stadsdelsdirektören och nämndsekreteraren, i stadsdelen AskimFrölunda-Högsbo hade möte i mitten av september framgår det av protokollet att ekonomiavdelningen räknat ut att
prognosen för helåret uppgår till –11 miljoner kronor.
Yvonne Stolpe (S), ordförande i stadsdelsnämnden,
framför att hon på nämndsammanträdet kommer att föreslå att nämnden tar eget kapital i anspråk för att täcka det
befarade underskottet.
Stadsdelsnämnden sammanträder på Axelhuset den 30
september klockan 17. Öppet förmöte, där du som invånare
har möjlighet att ställa frågor till nämnden, hålls från
klockan 16.30–17.00.

Trängselskatten väntas ge ökade intäkter
GÖTEBORG Skattehöjningar och mer tra-

fik gör att Trafikverket beräknar att
trängselskatten för Göteborg kommer
att inbringa mer pengar under de närmaste fyra åren. Prognosen har skruvats
upp från förra året, delvis beroende på
nya trafikomläggningar.
Prognosen för inbetald trängselskatt och tilläggsavgift
landar på 819 miljoner kronor under 2014 och ökar till 1
miljard 70 miljoner kronor för år 2018.

GÖTEBORG
Tisdag 23 september
Klockan 10.20
Försvunnen person
En pojke i 10-årsåldern har
smitit iväg från sin förälder
på väg till skolan. Pojken är
klädd i blå jeans, blå tygskor
och en vit tröja med Mario
på. Han har på sig en basebollkeps med röd skärm.
Föräldrar och flera polispatruller söker efter pojken.
Spårvägen och taxi är underrättade. Eventuellt kan
pojken vara på väg till en anhörig.
RINGESTENSVÄGEN
Tisdag 23 september
Klockan 02.07
Skadegörelse
En bilist ringer och berättar
att han blivit utsatt för stenkastning när han passerade
en hållplats vid Ringestensvägen i Askim. Den polispatrull som kommer till platsen
blir utsatt för samma behandling och när de ska gripa mannen kastar mannen
sten mot poliserna. För att
kunna gripa honom tvingas
de använda pepparsprej. Vid
avvisiteringen visar det sig
att mannen har en machete
innan för jackan. Han tas
med till polisstationen misstänkt för våld mot tjänsteman och skadegörelse.

Vid pågående bro.

Vid larm 112

kör söderut och vinglar på
motorvägen. Polisen stoppar
ekipaget vid avfarten mot
länsväg 158. Det är en lastbil
med släp. Föraren blåser positivt och medtas för provtagning misstänkt för rattfylleri.

Inbrott i verkstad på Askims
Industriväg. Väktare upptäcker att det varit inbrott i
en verkstad. Ett fönster är
uppbrutet och det finns
färska skospår utanför.
Oklart vad som har stulits.
Polis på väg.

KLANGFÄRGSGATAN
Söndag 21 september
Klockan 13.09
Stöld/inbrott
Inbrott på ett
däckföretag
på Klangfärgsgatan.
När ägaren
till företaget
kommer till
platsen upptäcker han att
någon har force-rat en grind och brutit upp en port. Det är inga
tjuvar kvar och det är oklart
vad som har stulits. Polisen
kommer att göra en brottsplatsundersökning och skriva en anmälan.

FJORDHOLMARNA
Lördag 20 september
Klockan 17.05
Båt tar
ta in vatten
RS Hovås får
larm
av Sjöl
och flygräddningscentralen (JRCC)
att en båt
har gått på
grund vid Säleskären.
Båten
le
tar in
i vatten och
uppgifterna är osäkra
på grund av att larmet kommer från haveristens släktingar på land. RS Hovås finner strax båten norr och
Fjordholmarna där privatpersoner redan har börjat
hjälpa haveristen. RS Hovås
konstaterar snabbt att båten egen pump håller undan
inträngande vatten. RS Hovås kopplar upp honom och

ASKIMS INDUSTRIVÄG
Söndag 21 september
Klockan 08.51
Stöld/inbrott

E6 SISJÖMOTET
Måndag 22 september
Klockan 11.34
Rattfylleri
På E6 Sisjömotet iakttas en
polskregistrerad lastbil som

Du behöver inte
uppge di namn!
bogserar honom till sin hemmahamn där båten omgående dras upp på trailer.
BJÖRKHÖJDSGATAN
Fredag 19 september
Klockan 03.28
Inbrottsstöld på förskola
Förskolan på Björkhöjdsgatan i Skattegården i Tynnered har haft påhälsning av
tjuvar. Det är mycket stor
oreda i lokalerna och flera
skåp uppbrutna. Skadegörelsen anses omfattande.
Oklart vad som tillgripits.
Ingen gripen. En anmälan
upprättas.
MANDOLINGATAN
Torsdag 18 september
Klockan 16.54
Bedrägeri
På Mandolingatan bor en ensam kvinna, drygt 90 år. En
man har ringt upp och vill
åtgärda kvinnans TV. Mannen berättar att kvinnans TV
kommer att bli svart om
kvinnan inte släpper in mannen och betalar för tjänsten.
Kvinnan släpper inte in mannen, inget brott begås.
Källa: polisen.se
sjoraddningen.se

Vi gör
vardagen lite
enklare!
Våra duktiga veteraner kan
hjälpa dig med det mesta t ex:

Enligt dina mått

Internet på

Halv
priset a
m
RUT o ed
ch
ROT
Är du pensionär och vill jobba
vidare på dina villkor? Vi söker dig
som vill jobba med hemstädning
och barnpassning, är hantverkare
eller intresserad av trädgård.

Städning
Hantverk
Trädgård/snöskottning
Äldreomsorg
Barnpassning/läxläsning
goteborg@veterankraft.se
Tel: 031-310 76 60

lätt svenska!
För dig som inte har svenska som modersmål.
Vill du lära dig att söka på internet? Vi visar dig.
Anmäl dig på Stadsbiblioteket eller på
telefon: 031-368 34 00.
Det är gratis.
Datum: 21/10, 18/11, 2/12
Tid: 12.30–14.30
Plats: Vi träffas i bibliotekets entré 12.15

Rösta fram årets Göteborgsrestaurang
GÖTEBORG Gästernas Restaurangpris är ett årligt återkom-

mande restaurangpris som arrangeras av Bookatable, Europas största sajt för restaurangbokningar. Syftet med tävlingen är att låta landets matgäster komma till tals. Den kan ses
som ett komplement till befintliga restaurangpriser där vinnarna utses av expertpaneler.
Från den 15 september till 5 oktober kan Sveriges alla
restaurangbesökare rösta fram sin favoritrestaurang i sex
olika kategorier. Ny kategori för i år är ”Årets Göteborgsrestaurang”. Tävlingen genomförs på Bookatables hemsida
www.bookatable.com/rosta.

Plats: Stadsbiblioteket på Götaplatsen,
högst upp på avenyn.
Hitta hit
Busshållplats: Götaplatsen
Spårvagnshållplats: Berzeliigatan

Begränsad framkomlighet

Beläggningsarbeten vid Bolsheden,
Kungsbacka kommun
På grund av beläggningsarbeten vid den nya
cirkulationsplatsen vid Bolshedens industriområde
kommer framkomligheten att vara mycket begränsad
under kvällen och natten mellan den 2-3 oktober. Om
möjligt välj annan väg mellan 18.00-08.00. Vi hoppas att
du har överseende med de störningar som arbetena
orsakar.
Mer information: Örjan Karlsson, byggledare
Trafikverket, 070-614 76 05 eller Marie Lindh,
projektledare Trafikverket, telefon 010-124 28 29 eller
Carl-Johan Laurell, platschef Markbygg, 010-762 31 34
eller www.trafikverket.se/projekt, se Halland.
www.trafikverket.se

stadsbiblioteket.nu

1499:
ord.pris 1799:-

Didriksons Simone

Välkomna till Team Sportia Frölunda Torg
– en stor och välsorterad sportbutik

Didriksons damparkas med tvåvägsdragkedja. Samtliga sömmar
är tejpade och materialet är vattenoch vindtätt. Damstorlekar.

TVREKLAM!

1299:
ord.pris 1699:-

HALVA
PRISET!

999:
ord.pris 1999:-

Didriksons Per
Didriksons parka med tvåvägsdragkedja. Samtliga sömmar är
tejpade och materialet är vattenoch vindtätt. Finns i stl. S-XXXL.

Tenson Jenny
Parkas i halvlång modell. I vind och
vattentätt funktionsmaterial med
tejpade sömmar. Avtagbar huva och
justerbar midja. Damstorlekar.

SPARA

500:

999:

ord.pris 1199:Ecco Terracruise GTX
Ecco walkingsko med ovandel i
textil och GORE-TEX® för vattentäthet och andning. Stötdämpande,
anatomisk mellansula. Herr och
Damstorlekar.

1299:

ord.pris 1799:-

Tenson Malloy
Tenson streetjacka i funktionsmaterial. Vind och vattentät med
tejpade sömmar. Avtagbar huva,
justerbar midja samt förböjda
ärmar. Finns i stl. S-3XL Herr.

ord.pris 1599:Haglöfs Path GTX

Haglöfs vandringssko. Vattentät
och lätt sko i mjukt och bekvämt
läder. Utvecklad i samarbete med
Asics®. Herr och Damstorlekar

önskar familjen Tidstrand
med personal!

1299:

Gilla
Team Sportia
Frölunda Torg

Följ oss på
instagram
teamsportiagbg

FRÖLUNDA TORG | Tel. 031-387 53 40 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–20, Lör 10-18, Sön 11–17
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BILLDAL

FOTO: MARKUS ANDERSSON

SÖNDAGSLOPPIS. Istället för att lägga ut alla sina grejer, bild för bild, på Billdalsblocket på facebook kände Nathalie Källestig att hon ville ordna en riktig loppis och träffa folk. Söndagen den
5 oktober klocan 10 är det dags, på Billdalsbadets parkering.

Billdalsbo fixar bagageluckeloppis
■ ■ Att sitta och lägga upp bild för bild i Billdalsblocket
var ingenting som lockade Nathalie Källestig, eftersom
hon har så många saker som behöver få nya hem. Därför föddes idén om att ordna en traditionell loppis.
HALLÅ DÄR Nathalie Källestig,
28-årig tvåbarnmamma och
Skintebobo som också är initiativtagare till den bagageluckekloppis som anordnas på Billdalsbadets parkering nästa
söndag, berätta om din idé…

– Jag satt och kollade på
Billdalsblocket en dag, och
tänkte att det var alldeles
otroliga mängder grejer som
kom upp där. Säkert 20-30
annonser om dagen. Jag hade
precis rensat hemma och
tänkte att jag skulle lägga upp
mina grejer, men en annons-

”Jag tror att det
blir mycket barnkläder, prydnadssaker och även en del
tjejkläder. Det är
det som syns oftast
på Billdalsblocket.”
bild för varje grej kändes inte
alls lockande – det skulle bli
ett för stort projekt. Så jag
frågade i facebookgruppen

MER OM Bagageluckeloppisen
När: Söndagen den 5 oktober klockan 10-16.
Var: Billdalsbadets parkering, på högersidan.
Pris: Gratis. Det finns
några bilplatser kvar,
anmälan sker till nkstig@
gmail.com. Du får ha en

bil, ett bord och en klädställning att sälja från.
Övrigt: Den sommaröppna Havets kiosk kommer
att hålla öppet och sälja
smörgåsar och dricka
denna söndag.

Bara i Billdal om det fanns
intresse för en vanlig loppis.
Och på den vägen är det.
Varför just bagageluckeloppis?

– Vi pratade först om att
ställa upp bord på fotbollsplan i Skintebo, men då var
det någon som kom med
idén att det var bättre om det
var en tillgängligare parkering och att man kunde sälja
ur bakluckan. Så vi kollade
på parkeringar, och hittade
Billdalsbadets parkering.
Du fick svar direkt på ditt
inlägg i gruppen, att detta var
en jättebra idé, hur kändes det?

– Det kändes jättebra, men
det blev lite större än jag
tänkt mig. Jag trodde ju att
någon annan skulle ordna
det, skrattar Nathalie Källestig.
Har du fått någon indikation
om vad som kommer att säljas
här?

– Jag har ingen aning, men

FINNS PLATS. Det finns fortfarande platser kvar om du vill sälja grejer ur ditt bagageutrymme.
”60 bilar borde det få plats”, säger Nathalie Källestig.

jag tror att det blir mycket
barnkläder, prydnadssaker
och även en del tjejkläder.
Det är det som syns oftast på
Billdalsblocket.
Kommer detta att bli en
återkommande grej?

– Det hoppas jag, det vore
jättekul. Men då hoppas jag

att jag får mer hjälp att ordna
allting i så fall.
Vad ser du mest fram emot
med loppisen?

– Att lära känna alla i området. Det blir ju att man håller sig på sin lilla gård i Skintebo, så det ska bli kul att få
kontakt med fler Billdalsbor.

Jag är uppvuxen på Sandåsen
och flyttade tillbaka till området och Skintebo 2010. Så
det ska bli kul att träffa folk
– och såklart göra några fina
fynd, skrattar Nathalie Källestig.
Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se

DIN
P
Ö
–
K
N
E
G
HEL
I
A
SOFF
ATT

RAB

%
0
1

(

.)

RIS
RD.P
PÅ O

I

LFR
A
V
R
ELLE
E
D
DDE
KKUD
U
C
K
S
A
N
AD
N
D
Y
PR
ET!
P
Ö
PÅ K

CHOICE MODULPRISER
A: 3895kr (4360 kr )

B: 4445 kr (4940kr )

C: 4995 kr (5690 kr )

D: 5830 kr (6480kr )

E: 6460 kr (7180kr )

F: 9585 kr (10650kr )

G: 9995 kr (11500kr )

H: 13350 kr (14840kr )

I: 11745 kr (13050kr )

J: 13650 kr (15170kr )

K: 12800 kr (14290kr )

5.995:PLAZA VINKELSOFFA
295 x200 cm / 90 cm djup
Priset gäller i detta tyg
och utförande. (8.995:-)

6.995:PLAZA U-SOFFA

Erbjudandet gäller t o m 5/10
2014 eller så långt lagret räcker.

Handla nu
betala i februari!

295 x 200 x150cm
Priset gäller i detta tyg
och utförande. (9.995:-)
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AKTUELLT

Krångliga Krabbans dag på Nygårdsskolan
I onsdags firade
Nygårdsskolan ettårsjubileum för Krångliga
Krabban, som skolans
matsal heter.
Personalen hade gjort
700 hamburgare till alla
hungriga, förväntansfulla elever som dessutom fick titta på Svampbob Fyrkant.
BILLDAL Krångliga krabbans

dag firades med hemmagjorda hamburgare, hamburgerbröd, pommes, massor av
olika grönsaker och milkshake.
Hur kommer det sig att
Krångliga Krabban fick sitt
namn?

– Det fanns ett önskemål
från måltidsservice att alla
skolmatsalar i Askim-Frölunda-Högsbo skulle ha namn
på matsalarna i stället för att
säga ”bamba”, säger Carin
Johansson, kökschef på Nygårdsskolan.
Skolans matråd hade en
omröstning där alla elever fick
vara med och rösta på vilket
namn matsalen skulle ha.
– Det var flera olika namn

KONST. Alla elever på Nygårdsskolan har målat varsin mosaikbit för att pryda vår fina krabba.

som föreslogs, men Krångliga Krabban vann överlägset,
säger Vilma i 8B, som var
med i matrådet när omröstningen skedde.
Klara W, Vilma och Jonna
i 8B tycker det är en kul grej

att uppmärksamma årsdagen.
– Det var mysigt att kolla
på Svampbob Fyrkant på
storbild medan vi åt och det
var fint pyntat med ballonger, dukar och bilderna på

Svampbob på borden, säger
tjejerna.
– Hamburgarna var jättegoda och det är fantastiskt att
personalen hade gjort dem
själva, säger Jonna.
– Det blev verkligen en

överraskning när vi kom till
matsalen för vi visste bara att
det skulle vara Krångliga
Krabbans dag, men inte att vi
skulle få hamburgare och att
det skulle vara så mysigt, säger Klara och Vilma.

Vi hoppas att detta blir en
ny tradition på vår skola.

Hälsningar från Nygårdsskolan
sydvast@gbg.direktpress.se

En traumapsykolog
är ofta en uppskattad
gåbortpresent.

På shop.redcross.se kan du bland annat köpa
psykologhjälp till människor på ﬂykt från krig för
300 kronor. Du får ett gåvobevis som du kan
behålla eller ge bort. Pengarna går till rätt saker
på rätt ställe. I rätt tid.

Sätt hjälpen i rörelse

Bli fadder på
plansverige.org eller
SMS:a FADDER till
72 910
Barnfadder kostar 200 kr/mån.
SMS:et kostar som ett vanligt SMS.

Lyckad invigning av biblioteket i Hult

FOTO: KARL-ERIK NORÉN

LYCKAD INVIGNING I HULT. ”Tack för en trevlig artikel i Tidningen Sydväst. Invigningen blev jättelyckad. Vi uppskattar antalet besökare vuxna och barn till cirka 100 personer.”
/ Biblioteksgruppen Hults By genom Karl-Erik Norén

AKTUELLA ERBJUDANDEN 29/9-5/10

NYA COOP
MEDMERA

FLER FÅR MER.

Läs mer på coop.se

#¯$,&#0-t#"$,"1-"/t4*4+À/

KANON-

PRIS

19)=
/kg

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300:SÅ FÅR DU KÖPA:
FÄRSK SVENSK HEL KYCKLING

KANON-

PRIS

59)=
/kg

FÄRSK SVENSK
NÖTSTEK AV FRANSYSKA
Scan
I bit, ca 1220 g.

Max 2 st/hushåll.

Guldfågeln
Ca 1200 g.

Max 2 st/hushåll.

D U B BL A

.
O
K
POÄNG PÅ E

ror.
a
v
t
a
m
Gäller mellan 22/9 och 5/10 på alla ekologiska

KANEL-

BULLENS
DAG 4/10
3 för

20k

PASTA

NYGRÄDDAT

Barilla
Välj mellan olika sorter. 500 g, jfr-pris 13:32/kg.
Gäller ej tagliatelle och lasagne.

KANON-

PRIS

3 för 20:5 för 25:10 för 40:-

KANON-

PRIS

15k

/kg

49)=
/kg

HUSHÅLLSOST

EKOLOGISKA BANANER

Arla

Dominikanska Republiken/Coop Änglamark

17-26%. I bit, ca 1100-2200 g.

Klass 1.

Max 2 st/hushåll.

FÄRSKA KANELBULLAR
Bonjour
Välj mellan kanelbulle och kanelsnäcka. 90 g.
Jfr-pris vid köp av 3 st 74:08/kg.
Jfr-pris vid köp av 5 st 55:56/kg.
Jfr-pris vid köp av 10 st 44:45/kg.
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AKTUELLT

Nu ska Göteborg färgsättas med egen palett
Dryga 80 kulörer blir tio
när Göteborg får en policy för stadens färg. Flera
nyanser av grått och
Götaälvbrogrönt är en
del av den palett som
ska uttrycka stadens
industriella historia och
lite råa karaktär.
GÖTEBORG – Rent historiskt
så har Göteborgs karaktär
präglats av industrin. Om
man gör en grov jämförelse
med Stockholm kan man
säga att där är det mer elegant och förfinat, här är det
mer hammarlack och nitar,
berättar Rune Elofsson, arkitekt på stadsbyggnadskontoret som varit med och jobbat
fram policyn för stadens färg
som inom kort ska upp för
godkännande i byggnadsnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden.
Anledningarna till att ta
fram en striktare palett för
stadens färgsättare är flera.
Staden blir mer enhetlig och
det blir lättare att känna igen
vilka möbler som tillhör allmänheten. Men det blir också mer kostnadseffektivt och
lättare för de som håller i
driften för stadens inredning.
– Det ska inte vara så
krångligt att välja färgburk,
säger Rune Elofsson och tilllägger att det idag finns ett
80-tal kulörer som staden
jobbat med. Nu har de kokats
ned till ett tiotal.

Olika nyanser av grått

Medan centrala stan går i en
mörkare grå skala är det ljusare nyanser som gäller i resten av stan.

ENGELSKT RÖD. En varm och tydlig kulör som är
tänkt att användas i parkmiljö. Till exempel på
trästaket och träbänkar.

VINNARBIDRAGET. Gymnasieelever från fyra skolor fick nyligen
möjlighet att designa ett cykelställ på uppdrag av Parkeringsbolaget. Av de fyra bidragen korades en vinnare, den
ovan, som så småningom kommer att byggas intill parkeringsbolagets parkering på Heden i centrala staden.

RÖDORANGE. Används som accentfärg på stadens
papperskorgar. På grund av dess kraftiga signalverkan ska den användas sparsamt.
MÖRKT GULTONAD GRÖN. En färg för äldre broar med
räcken i gjutjärn och stål. En mängd gröna nyanser
skalas ned till denna och en till.

Gymnasieelever designar ny
cykelparkering på Heden

GÖTAÄLVBROGRÖN. En accentfärg som påminner
om ärgad koppar. Kan användas till såväl mindre
detaljer som framtida broar.
MÖRKT GRÖNTONAD GRÅ. En färg som påminner
om galvaniserat stål när den bleks. Något som
använts flitigt i stadens nyare stadsdelar.
FOTO:
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STADENS FÄRG. När Göteborg ska färgsättas i framtiden är det bland annat dessa kulörer som
kommer möta dig i stadsrummet.

”Bron kom till strax före andra världskriget och man visste väl varthän det
barkade. Därför ville man att bron skulle
målas i en färg som gjorde att den inte
syntes alltför väl från luften.”
– Galvaniserat stål kom
först på 1940-50-talet och
användes flitigt när staden
växte. Dessvärre är det inte så
bra för miljön då galvaniseringen släpper ifrån sig zink.
Därför har vi tagit fram en
nyans som påminner om galvaniserat stål då vi vill vara
karaktären trogen, säger
Rune Elofsson.
Rune Elofsson jämför än
en gång med Stockholm, där
man plockat fram en mossgrön blank kulör som man
valt för färgsättning av diverse detaljer.
– Här har vi istället valt en
matt grå och den kanske inte
är så elegant, och åh herre-

gud vad tråkigt kan folk
tycka då. Men det är då vi
istället väljer att jobba med
accentfärger och olika former.
Färg på stan

För att ändå ha möjlighet att
sätta färg på staden har gruppen bakom policyn valt ut tre
så kallade accentfärger. Färger som ska användas medvetet och sparsamt för att
lyfta fram en möbel eller detalj.
En av dessa fem är Götaälvbrogrön, den blågröna
nyans i vilken bron målades
i sent 30-tal och som sedan
90-talet även pryder takbal-

karna på kollektivtrafikens
väntkurer. Att bron målades
i just den färgen har en speciell anledning, berättar
Rune Elofsson.
– Bron kom till strax före
andra världskriget och man
visste väl varthän det barkade. Därför ville man att bron
skulle målas i en färg som
gjorde att den inte syntes alltför väl från luften. Så har jag
fått det beskrivet.
Och trots att bron nu ska
rivas inom ett par år, kommer den alltså att kunna leva
kvar i staden genom sin färg.
Caroline Johansson Sjöwall
caroline.johansson.sjowall@
gbg.direktpress..se

Arkitekternas förslag på
stadens nya krematorium
Kvibergs krematorium
behöver byggas ut.
Fem arkitektkontor har
nu presenterat sina förslag på hur en tillbyggnad kan se ut.

HEDEN För att få fler männ-

iskor att välja cykel som färdmedel på en del av sin resa
kan en cykelparkering intill
en parkeringsplats vara till
hjälp. Parkeringsbolaget vill
prova detta vid sin stora parkering på Heden i centrala
staden.
Nyligen anordnade bolaget en designtävling, i samarbete med Ung Företagsamhet
och två personer som studerar teknisk design på Chalmers, för att få idéer om hur
en cykelparkering kan utformas. Inbjudna att delta i tävlingen var elever från fyra
gymnasieskolor: Angeredsgymnasiet, Polhemsgymnasiet, NTI-gymnasiet och
Thoren innovation school.
– Vi är nya i cykelparkeringsbranschen. Därför vill vi
ha in idéer utifrån. Vi vill
höra vad unga i staden tycker
och tänker kring detta, säger
Madelen Harr, affärsanalytiker på Parkeringsbolaget.
Inte bara bygga p-platser

Stadens parkeringsbolag har
tidigare mest fokuserat på att
bygga och ansvara för parkeringsplatser för bilar. Sedan
ett och ett halvt år har bolagets uppdrag från staden
ändrats något.

– Vårt uppdrag handlar
inte längre bara om parkeringsrutan utan också om att
främja ett blandat resande.
Det kan handla om poolbilar
och cyklar och att vi kan underlätta för folk att byta mellan olika ressätt, säger Madelen Harr.
Söka bygglov

De deltagande ungdomarna
fick spåna fritt men hade
några kriterier att förhålla sig
till. Cykelparkeringen som
främst är tänkt som en långtidsparkering, ska vara väderskyddad och rymma minst
åtta cyklar.
Vid tävlingsdagens slut
kunde de deltagande ungdomarna presentera fyra förslag
som nu utvärderats av en
jury bestående av personer
från Parkeringsbolaget och
Trafikkontoret.
– Alla fyra är jättebra förslag. En del har vidareutvecklat befintliga cykelparkeringslösningar, andra har
kommit med helt nya idéer
som kanske är mer lämpade
i framtiden, säger Madelen
Harr.
När kommer cykelparkeringen att byggas?

– Nu ska vi först arbeta
vidare med det vinnande förslaget för att göra det genomförbart och sen måste vi söka
bygglov. Det beror på hur
lång tid detta tar, säger Madelen Harr.
Joanna Klasén
joanna.klasen@gbg.direktpress.se

Samarbete underlättar för cancerpatienter
GÖTEBORG Försäkringskassan och Onkologiska kliniken vid

GÖTEBORG I krematoriet på

Kvibergs kyrkogård görs
varje år knappt 6000 kremationer. Antalet har ökat stadigt de senaste åren, främst
är det avlidna från kommuner utanför Göteborg som
står för ökningen. Nu är
snart taket nått. Den maximala kapaciteten för det nuvarande krematoriet är just
6000 kremationer per år.
– Det viktigaste skälet till
att bygga ut krematoriet nu
är att vi behöver öka kapaciteten, säger Cissi Hammer,

En lek med färger och
geometriska former.
Så blev utformningen
när designintresserade
gymnasieelever fick
tävla om hur en kommande cykelparkering
på Heden ska se ut.

TVÅ AV FEM FRÖSDLAG. Över tillbyggnaden på Kvibergs Krematorium.

förvaltningschef på kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg.
Det formella beslutet att

bygga ut krematoriet är dock
ännu inte fattat, utan görs av
kyrkofullmäktige i Göteborg
i mars 2015. Om allt går en-

SKISS: WHITE ARKITEKTER

ligt tidsplanen kan bygget
starta i augusti samma år.
Joanna Klasén
joanna.klasen@gbg.direktpress.se

Sahlgrenska Universitetsjukhuset driver tillsammans ett nationellt projekt för att underlätta för de cancerpatienter
som vill och kan kombinera behandlingar med arbete.
Patienterna erbjuds en möjlighet att pröva en annan förmån, förebyggande sjukpenning, som är mer flexibel än
sjukpenning. Genom att byta förmån kan patienten själv
styra hur mycket hon orkar arbeta, utan att rätten till ersättning försvinner. Dessutom slipper hon karensdagar och
arbetsgivaren behöver inte betala sjuklön.
- Deltagarna i projektet har upplevt förmånen som
mycket positiv. De ger uttryck av att friheten att kunna välja
gör dem mindre stressade både i arbetet och i livet i stort.
Att få fortsätta att arbeta gör att de känner sig nyttiga och
mindre sjuka, berättar Zarah Nettervik, projektledare och
samverkansansvarig på Försäkringskassan i område Väst.
I december kommer en utvärdering av projektet att vara
klar.
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GÄLLER v.40
29/9 – 5/10
Färska
Hallon/ Blåbär

Vi vill tacka alla som
var med och gjorde vår
bonuskväll riktigt lyckad!

10:-

På lördag ﬁrar vi kanelbullensdag,
vi har extra bra pris på
nygräddade kanelbullar,
hela veckan!

(lm

Klass 1, Land, se förpackning
jfr.pris 80 kr/kg
max 5/hushåll

Ps. Nu har vi tagit
in Astrid & Aporna
i vårt sortiment 100% vegetariskt!
Varmt välkomna!
Andreas &
Daniel Quist

Nygräddad
N
ygräddad
Kanelbulle

5:-

Glass

10:-

(lm

Bonjour 100 g

(lm

jfr.pris 50 kr/kg

Triumf Glass 1,1 L
jfr.pris 9.09 kr/L
max 3/hushåll

Grana
G
rana
Padano

79:-

(d`

Garant, ca 500 g

Färsk
laxsida

79:-

(d`

Falkenberg Seafood
Norge, ca1.5kg

Pi
Priserna
gäller
äll endast
d
i Billd
Billdall K
Kungsporten ffr.o.m. måndag 29/9
t.o.m. söndag 5/10. Med reservation för slutförsäljning
och eventuella tryckfel.

Toalettpapper

25:-

(lm

Lambi 12-pack
jfr.pris 31.21kr/kg
max 2/hushåll
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Göteborgarnas
röster om sitt
nya bibliotek
■ ■ Fyra våningsplan med böcker, tidningar och spel.
Det och lite till är vad det upprustade och utbyggda
Stadsbiblioteket har att bjuda på. Vi frågade göteborgarna vad de tycker om förändringen.
Text: Hanna Rahlén
Foto: Markus Andersson

Linnea Tuong från Hisingen,
Angele Pesce från Linné,
Freja Henke Jones från Linné,
Maja Djurovic från Olskroken, Emilia Nordin från
Landala och Michelle Ly från
Bergsjön, alla 14 år:
Vad gör ni här just nu?
– Vi pluggar till ett SOprov i politik, säger
Linnea.
Varför kommer ni hit?
– Det är mysigt att plugga
tillsammans, säger Emilia.
– Det är lättare att plugga
här än hemma när vi är
såhär många, säger Angele.
Vad tycker ni om det nya
biblioteket?
– Det har blivit mycket
fräschare, säger Emilia.

Tobias Havaas, 35, Göteborg:
Vad gör du här just nu?
– Jag är här för att underhålla dottern. Jag ville se hur det har blivit, hade hört att barnavdelningen skulle vara bra och det är den. Men jag fick byta blöja på ett skåp för att
jag inte hade mynt till toaletten.

Jan-Olof Johansson, 64, Göteborg:
Varför kommer du hit?
– För tidskrifterna. Jag gillar den här, Minnenas Journal,
och motortidningar. Jag kommer hit minst en gång i
veckan.
Vad tycker du om det nya biblioteket?
– Hemskt. Det är helt sterilt. Det finns inte några äldre
detaljer kvar och allt är rakt och ordnat. Det är ljust och
fint men det finns inget liv.

Margareta, 23, Johanneberg och Dana Alashir, 21, Linné:
Varför kommer ni hit?
– Jag kommer hit för spela spel, läsa och ibland sitter
jag här och studerar, säger Dana Alashir.
– Tanken med biblioteket är ju att det ska vara en mötesplats och det tycker jag att de har lyckats med, fyller
Margareta i.
Vad tycker ni om det nya biblioteket?
– Jag gillar det, bra förbättring från det gamla, säger
Margareta.
– Jag har inte varit här innan renoveringen, men jag
gillar detta nya, säger Dana Alashir.

Anders Engvall, 29, Majorna:
Varför kommer du hit?
– Idag kom jag hit för att
rösta och sen såg det
gött ut att sitta här ute i
solen och plugga. Biblioteket verkar hur fräscht
som helst!

Tindra Weichselbrown, 16, Torslanda:
Vad gör du här just nu?
– Jag sitter och läser. Det är
mysigt här, tyst och lugnt.
Vad tycker du om det nya biblioteket?
– Jag gillar det, särskilt den stora
trappan!
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temaDAGAR
PÅ Medborgarkontoret
FRÖLUNDA TORG
Obinna Dick, 19, Högsbohöjd:
Varför kommer du hit?
– För att plugga och spela TV-spel. Idag kom jag hit direkt efter skolan. Jag är här kanske fyra gånger i veckan.
Vad tycker du om det nya biblioteket?
– Jättebra, bättre än innan!

OKTOBER 2014

FÖR DIG SOM ÄR SENIOR
Hemvårdsbidrag, hemtjänst, äldreboende och avgifter
Behöver du eller din närstående hjälp i hemmet på grund av
hög ålder? Hur gör du när du inte kan bo kvar hemma?
Information från biståndsenheten inom vård och omsorg.
Tisdag 7 oktober kl.14.00–16.00

Bostadstillägg för pensionärer
Vem kan ansöka om bostadstillägg? Hur ansöker jag?
Hur påverkar mina inkomster och tillgångar bostadstillägget?
Information från Pensionsmyndigheten.
Torsdag 9 oktober kl. 14.00–16.00

Om äldres boende
Alice Eliasson, 19, Öckerö:
Vad gör du här just nu?
– Jag letar efter en bok till engelskan i skolan.
Vad tycker du om det nya biblioteket?
– Det är jättefint och modernt. Lätt att hitta och det finns tillgång till datorer, typ allt
finns ju här.

Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet.
Senior Göteborg, Fastighetskontoret, Bostadsbolaget och Familjebostäder informerar och svarar på frågor om boende för äldre.
Tisdag 14 oktober kl. 15.00–17.00. Begränsat antal platser.
Anmäl dig senast 6 oktober på telefon 031-366 40 30

Bostadsanpassning
Vem kan få bidrag för att anpassa bostaden? Hur ansöker jag?
Information från Fastighetskontoret i Göteborgs Stad.
Torsdag 16 oktober kl. 14.00–16.00

Det är aldrig försent att lära sig!
Boka en resa via nätet och få rabatt. Betala räkningar utan avgift.
SeniorNet informerar om vikten att lära sig använda dator.
Tisdag 21 oktober kl. 14.00–15.00

Dessutom
Advokatjour
Gratis, kortare (15 min) rådgivning och vägledning i juridiska
frågor från advokatfirman Edip Samuelsson.
Kom till oss kl.16.00 och ta en nummerlapp.
Torsdag 2 oktober kl. 16.30–17.30

Prata med dina politiker i Askim-Frölunda-Högsbo
Anna Lindeborg, 27, Linné och Nora Oleskog Tryggvason, 25, Majorna:
Varför kommer ni hit?
– Vi jobbar för en ideell organisation så vi har inget kontor, det skönt att komma
hemifrån när vi ska jobba, säger Nora.
Vad tycker ni om det nya biblioteket?
– Jag gillar det jättemycket. Det finns så mycket plats där man kan sitta och göra saker,
säger Nora.
– De här grupprummen är bra, här kan man sitta och jobba även om man behöver ringa
och prata mycket, säger Anna.

Ta tillfället i akt att träffa dina stadsdelspolitiker.
Måndag 20 oktober kl. 17.00–18.00. Ingen föranmälan.

Träffa lokala politiker i Västra Göteborg
Kom till stadsdelsnämndens öppna förmöte med dina tankar,
synpunkter och frågor om skolan, kulturen, omsorgen m.m.
Torsdag 23 oktober kl. 18.00–19.00

Teckenspråkstolk bokas
senast en vecka i förväg
Öppet

Måndagar, onsdagar och torsdagar
Tisdagar
Fredagar

10.00–18.00
10.00–19.00
10.00–16.00

Adress
E-post
Webbplats
Telefon

Frölunda torg, Näverlursgatan 11 i Frölunda resecentrum
medborgarkontoret.frolundatorg@afh.goteborg.se
goteborg.se/medborgarkontoretfrolundatorg
031-366 40 30
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KULTUR I NATTA. En oktoberkväll varje år manifesteras kulturen i Göteborg. Innehållet på Kulturnatta står kulturarrangörerna för. Alla som vill får vara med, på Kulturnatta gör du som besökare urvalet. Och spindeln i nätet sedan tio år tillbaka är Åsa Nohlström, enhetschef på kulturförvaltningen.

Åsa i nätet bakom Kulturnatta
■ ■ Kulturkalas och Sommarunderhållning, de flesta göteborgare har
förmodligen berörts av projekten hon har jobbat med: Åsa Nohlström,
enhetschef på kulturförvaltningen, och spindeln i nätet med sina tio år
som projektledare för Kulturnatta.
KULTUR I samband med Bok-

mässan drar Kulturnattas
stora kampanj igång. Med
närmare 300 programpunkter att marknadsföra till den
10 oktober har Åsa Nohlström en hel del att stå i.
– Under de tio år jag jobbat med Kulturnatta har jag
lärt mig att inte noja över
saker och istället njuta av arbetet, säger hon.
Det började som ett litet
arrangemang för 24 år sedan
och har sedan dess växt sig
till en stark tradition.
Numera är Kulturnatta ett
givet sätt att manifestera kulturen och göra den tillgänglig
för alla. För er som inte har
en aning om vad vi pratar
om är Kulturnatta en helkväll
i kulturens tecken då stadens
kulturarrangörer bjuder in
till konserter, film- och teaterföreställningar, workshops
och andra festligheter.
I år kan man förvänta sig
en fullspäckad kväll med
över 300 programpunkter.
– Jag jobbar med Kultur-

Fler och fler har under åren som gått
velat vara med och det kommer som
varje år bli en salig röra av brett och
smalt, stort och smått.
natta ett par månader om
året om man räknar ihop all
tid. Precis veckorna före är
det Kulturnatta som upptar
all min arbetstid, säger hon.
Ett ljus i oktobermörkret

Tanken är att publiken själva
ska söka upp scener, utställningar och kulturutövare
under kvällen. Till skillnad
från till exempel Kulturkalaset får alla som vill vara med
med sina programpunkter
och arrangörerna får på egen
hand finansiera sina egna
evenemang.
Som projektledare är det
Åsas uppgift att förpacka
hela härligheten och se till att
den sprids till publiken.
– Arrangörsantalet har

ökat för varje år och det är
ju inte så konstigt eftersom
Göteborgs kulturliv i övrigt
har växt. Fler och fler har
under åren som gått velat
vara med och det kommer,
precis som varje år, bli en
salig röra av brett och smalt,
stort och smått. Ett ljus i oktobermörkret, berättar Åsa.
Bland årets medverkande
finns både etablerade kulturinstitutioner som konstmuséet, operan och stadsbiblioteket, och en uppsjö av mindre ateljéer, gallerier och
föreningar representerade.
På Kulturnattas hemsida
kan du se vilka arrangörer
som medverkar i år, och
dessutom skräddarsy ditt alldeles egna program.

– Nu hoppas jag bara att
vi toppar fjolårets resultat på
40000 besök, säger hon.
Nästa år firar Kulturnatta
25 års-jubileum, en stor händelse för alla kulturintresserade göteborgare där Åsa
hoppas på att kulturförvaltningen kommer kunna skaka
fram något extra intressant.
Vad det blir återstår att se.
– Men jag ska göra allt i
min makt för att få fler att
bidra med program och jag
hoppas på mer resurser inför
nästa år, säger hon.
Började som praktikant

Det var i Fritsla, en tätort i
Marks kommun, på farföräldrarnas emaljskyltsfabrik
som Åsa började intressera

sig för kommunikation och
redan som liten gjorde hon
skyltar med roliga motiv och
texter som hon själv hittade
på.
– Jag tror att jag alltid har
haft en önskan av att göra
mig förstådd och förstå andra, säger hon. Att kommunicera och vara tydlig.
Som tonåring jobbade
hon på ett tryckeri och extraknäckte som skribent för tvsidorna på lokaltidningen.
Efter gymnasiet blev uppväxtorten för liten för Åsa
och hon flyttade till Göteborg för att plugga olika kurser med kulturell inriktning.
– Jag har väl gjort det de
allra flesta gör mellan 20 och
30, gått på klubb, pluggat och
fått barn.
1999 gjorde hon praktik
på Göteborgs dans- och teaterfestival och blev på grund
av sitt intresse för scenkonst
och kommunikation kvar på
kulturförvaltningen och där
hon under åren varit del av
många spännande projekt.
Många roliga projekt har
det varit genom åren i rollen
som kommunikatör. Alltifrån Göteborgs internationella konstbiennal till Göteborgs Kulturkalas och museernas julbutik i Nordstan.
– En verksamhet som

hjärtat klappar extra för är
Sommarunderhållningen, en
fantastisk satsning för de göteborgare som är kvar i stan
under de varma månaderna,
säger hon.
En sommarutmaning

Sommarunderhållningen
programlägger teater och
konserter med fri entré i stadens parker och torg.
– En så himla fin satsning
som pågått sen 1946. Att
kommunicera Sommarunderhållningen är en utmaning, och fler borde se chansen att ta del av den publika
och breda verksamheten här finns oändligt mycket att
göra.
Åsa har också varit med
inför uppstarten av Frilagret,
ett kulturhus för unga där
ungdomarna själva bestämmer vad som händer i huset.
– Det var verkligen lärorikt att arbeta med dialogprocesser med ungdomar, att
låta deras åsikt ha betydelse
på riktigt. Efter att ha skapat
en gedigen dialog har ungdomarna fått möjligheten påverka, bestämma och utforma ett hus efter deras egna
önskemål, säger hon.
Danielle Delbro
redaktion@gbg.direktpress.se

DIREKTPRESS GÖTEBORG

27 september – 3 oktober 2014

Nu lyfter vi storken!
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Efter 65 år i Linné lyfter gamlestorken vingarna över
till Sannegården/Eriksberg. Tredje generationens
småstorkar tar nu över hela verksamheten.
HJÄLP OSS ATT FLYTTA
UPP TILL

50%

START MÅNDAG

RABATT 22 SEPTEMBER
T.O.M. 31 OKTOBER
2014 LÄMNAR VI

10%

RABATT

Cresent Classic

2014 års modell

20% rabatt

Komplett kombivagn
inkl. Hårdlift & Duo åkpåse

Ergobaby Bärsele

NU 3995:-

En ergonomisk
bärsele för både dig
och ditt barn.

ord. 6495:Du sparar 2500:-

Samtliga modeller

Besafe Izi Kid I-size
Monteras bakåtvänd
med Ζ62ȴ[ och är godkänd upp till 105 cm.
NU 4495:-

ord. 5195:Du sparar 700:-

PÅ ALLA
NYBESTÄLLNINGAR

DETTA ERBJUDANDE GÄLLER

STORKEN LINNÉ

NORDENSKIÖLDSGATAN 19

SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER
STORKEN LINNÉ
NORDENSKIÖLDSGATAN 19
413 09 GÖTEBORG
TEL 031-12 80 86 Ù storken.com

Första värmepumpen med upp till
14 års trygghet och Energyflex.

CTC EcoHeat är Sveriges effektivaste bergvärmepump med pekskärm.
CTC EcoAir är Sveriges mest sålda värmepump för luft/vatten.
Nu kan du få båda med upp till 14 års trygghetsförsäkring. Energyflex
är dessutom standard på alla våra värmepumpar – friheten för dig att
enkelt när som helst kunna koppla på sol, kamin, ved, pellets eller pool.
Kontakta din närmaste CTC-installatör för en egen kalkyl. Mer info
på www.ctc.se.

GÖTEBORG BROHLIN & CO 031-25 16 59, HISINGENS RÖR & VVS-BUTIK 031-221 221, LÅNGEDRAGS VVS 0739-62 53 13, REZA A VVS & VÄRME 031-22 08 79,
VÄRMESUPPORT 031-742 35 30, VÄSTSVENSKA RÖR 020-225 225 HISINGS BACKA ANDERS RÖR 031-53 25 80 HISINGS KÄRRA SVENSK VÄRMEKONTROLL
031-57 29 00 HÄLSÖ/ÖCKERÖ IVANS RÖRTJÄNST 031-96 14 27 KUNGSBACKA SANDÖ RÖR 0300-206 07 VÄSTRA FRÖLUNDA KLIMATHUSET 031-761 88 01
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Tipsa mig om vad som
händer i dina kvarter!

NÖJET

TIPSA SANNA Telefon: 031-720 55 92 E-post: sanna.thoren@gbg.direktpress.se

Sanna Thorén, nöjesreporter.
E-post: sanna.thoren@gbg.direktpress.se.

Till slut nästa kliv för

Steget
■ ■ Drygt fyra år har gått sedan
Matilda Sjöström och Nils Dahl
i pianopopduon Steget släppte
sitt debutalbum Förändrar
allting. Nu är de aktuella med
uppföljaren som lämpligt nog
fått heta Till slut och som
redan vunnit publikens hjärtan.

Det är lite
läskigt att
skriva så utlämnande, men samtidigt är det ju
bara från mig det
kommer och
inte någon slags
sann världsbild.
Matilda Sjöström

ANDRA ALBUMET. I början av september släpptes Stegets andra album, Till slut, och det var releasefest på ett fullsatt Pustervik. Vi stämde träff några dagar efter för att prata om Matilda
Sjöströms personliga låttexter och varför det dröjt så länge med nytt material.

an vad kul det är att folk
gillar det! Säger Matilda.
På Pusterviks ovanvåning skiner solen in genom
de välvda fönstren. Nils Dahl
är barfota eftersom det plötsliga skyfallet som nyss här-

F

jade utanför gjort både
strumpor och converse genomblöta. Det har gått en
vecka sedan skivsläppet och
bara ett par dagar sedan releasefesten ägde rum i stora
klubben en trappa ner. Då

fick ett fullsatt Pustervik
uppleva en helt magisk stämning när Steget framförde
sina låtar med fullt band på
scen.
Publiken var minst sagt
lyrisk.

MER OM Steget
Steget består av Nils Dahl och Matilda Sjöström. Duon har släppt skivan Förändrar allting
2010 och nyligen uppföljaren Till slut. Kolla även in videon till låten Helvete som är inspelad en tidig söndagsmorgon i april i fjol på Andra Långgatan och på Pustervik.
NILS DAHL
Bor: Gamlestaden.
Ålder: 35 år.
Gör förutom spelar piano i Steget: Frilansar som grafiker, spelat live med band
som Kultiration och Daniel Gilbert, även
spelat in i studio med en hel drös olika
göteborgsmusiker.

MATILDA SJÖSTRÖM
Bor: Majorna.
Ålder: 33 år.
Gör förutom sjunger och skriver texter
i Steget: Sjunger i Nationalteatern, programledare för Musikguiden i P3 Session.
Har tillsammans med Nils även haft populära Livekaraokeklubben på Pustervik.

– Det var helt sjukt, fortsätter Matilda.
Hennes personliga låttexter står i fokus även på uppföljaren, och i det stora hela
är det inte olikt debuten. Det
låter lite 90-tal, lite elektroniskt men innehåller också
en dos av svängig 70-talsrock
i The Band-inspirerade låten
Såna som du. Texterna är
känslostarka och innehåller
en hel del ångest.
– Det är lite läskigt att
skriva så utlämnande, men
samtidigt är det ju bara från
mig det kommer och inte någon slags sann världsbild,
säger Matilda.
Fler livespelningar i höst

Anledningen till att det dröjt
fyra år mellan skivorna är att
det från början inte varit nå-

NILS OCH MATILDA ÄR STEGET. Duon har släppt skivan Förändrar
allting 2010 och nyligen uppföljaren Till slut.

gon brådska, de har inte haft
någon deadline och har istället kunnat ta sin tid att få
skivan precis som de velat. På
så sätt kan de också känna sig

väldigt nöjda med slutresultatet.
– Men samtidigt har folk
hela tiden frågat om när skivan kommer, det har varit
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Berg & Bedragare från Majorna
HALLÅ DÄR... Christoffer Berg,
majornabo samt sångare och
textförfattare i rockbandet Berg
& Bedragare som är aktuella
med inte bara ett sprillans nytt
album, utan även en musikvideo
innehållandes en arg pensionär
i Rosenlund.
Hur kom Berg & Bedragare till?

– Tidigare har jag spelat solo i
flera år vilket jag fortfarande gör, jag
skriver och sjunger sånger på svenska.
För ungefär ett år sedan började jag
repa ihop med gänget som blev ”Bedragare”. Tanken var väl att vi bara
skulle vara ett band tills dess att skivan blivit inspelad, men jag tror att
vi växte ihop någonstans längs vägen
och så glömde vi bort de där dumheterna med att var och en skulle gå
tillbaka till sitt.
Hur låter det?

– Akustisk drömsk enslighet får
möta rocken i garaget där texterna får
utrymme att säga det dem behöver.
I cd-konvolutet har bland annat några olika göteborgskonstnärer fått tolka
dina texter, hur kommer det sig?

– Vi ville göra något extra. Trummisen Patrik Carlsson hade idén att
låta lokala konstnärer pynta skivan,
så vi skickade ut texter från skivans
låtar till nio olika konstnärer som i
fri inspiration fick skapa precis vad
de ville utifrån dessa texter. Alla
konstnärerna är lokala förutom Per
Åhlin, eftersom vi är Dunderklumpen-fans var vi tvungna att fråga honom. Och han ställde upp! Resultat

MAJORNABO. Christoffer Berg, sångare i rockbandet Berg & Bedragare som
är albumaktuella.

”Jag tror att vi växte
ihop någonstans längs
vägen och så glömde vi
bort de där dumheterna
med att var och en skulle
gå tillbaka till sitt.”
blev en vacker cd där allt som är på
och i den är skapat för just den.

Berätta om videon till låten Dom säger!

– Konstnärskollektivet In Nature
We Trust fick fria händer att göra en
video till låten. Det är deras tolkning
och det blev en häftig komposition
där bilder på en frustrerad pensionär
som fått nog blandas med bilder från
taskiga förhållanden på Borås djurpark.
Sanna Thid Thorén
sanna.thoren@gbg.direktpress.se

Berg & Bedragare
Christoffer Berg
– sång och akustisk gitarr
Edward Sensier
– elgitarr
Pontus Blom
– bas, gitarr, piano och kör
Patrik Carlsson
– trummor och slagverk
Aktuella med: Ett nysläppt
självbetitlat album som finns
till försäljning på Bengans och
för lyssning på Spotify.

Missa inte detta!
■ Fira stans

nya popsnöre

FOTO: MARKUS ANDERSSON

”Vi skojade om
att vi skulle hitta
på en riktigt
fräck historia.”
pinsamt att det dröjt så. Vi
skojade om att vi skulle hitta
på en riktigt fräck historia
om vad som hänt, kanske att
jag fött fem barn under den
här tiden, skrattar Matilda.
I höst väntar fler livespelningar för Matilda och Nils,
tills dess att datum är spikade
kan du nu alltså njuta av deras musik hemma i skivspelaren. Till slut.
– Gud vad man har längtat
efter att folk ska kunna lyssna! säger Nils.
Sanna Thid Thorén
sanna.thoren@gbg.direktpress.se

Glenn Udéhn
kunde du
läsa om i DirektPress
häromsistens, och nu
är det äntligen dags för honom att släppa sin
debutskiva. Det firas förstås med
dunder och brak på göteborgspoppens högborg; Jazzhuset. Älskar du
Håkan, Kristian Anttila och Florence
Valentin? Då kommer du älska
Glenn Udéhn.
När: Fredagen 3 oktober, 22-03.
Var: Jazzhuset,
Erik Dahlbergsgatan 3.
Pris: 100 kronor.

■ Skräckromantik

på Konstmuseet

Just nu pågår utställningen
Skräckromantikens
landskap –
från Marcus
Larsson till
Goth på Konstmuseet, där 1800-talets nordiska skräckromantik möter
dataspelens fantasylandskap och

skivomslag från hårdrocksband
som Black Sabbath och Entombed.
Förbered dig på mycket mörka skogar, hotande oväder och forsande
vatten.
När: Utställningen pågår till
och med 25 januari.
Var: Göteborgs Konstmuseum,
Götaplatsen.
Pris: 40 kronor.

■ Ane Brun

summerar karriären
Singersongwritern
Ane Brun har
släppt två
samlingsskivor där hon
gjort ett urval från sin
tio år långa karriär. Med andra ord
har hon en bred repertoar att välja
från när hon spelar på Konserthuset i oktober. Räkna med att få höra
hits som Humming one of your
songs, A temporary dive och självklart Big in Japan.
När: Söndagen 12 oktober, 20.00.
Var: Konserthuset,
Stora salen, Götaplatsen.
Pris: 400 kronor.

■ Nefertiti får

finbesök av Elin Ruth
Elin Ruth
har hunnit
med mycket
sedan hon
som Elin Sigvardsson
släppte sitt
Lars Winnerbäck-producerade album Saturday
Light Naive, bara 21 år gammal. Det
var elva år sedan, och nu kommer
hennes sjätte album, Here Comes
The Storm. I oktober besöker hon
Nefertiti för en intim spelning.
När: Torsdagen 16 oktober, 19.00.
Var: Nefertiti, Hvitfeldtsplatsen 6.
Pris: 180 kronor.

■ Premiär för ny scen
på Scandic Europa
Under namnet c/o HAK
arrangeras
det sköna
spelningar
på Scandic
Europa med
start i mitten
av oktober. Då står Merely och
Team Rockit på scen och CEO står
för musiken. Senare i höst dyker
bland andra Ida Redig, Alice Boman

och Easy October upp på den nya
scenen.
När: Fredagen 17 oktober, 22.00.
Var: Scandic Europa,
Nils Ericsonsgatan 21.
Pris: Gratis.

■ Ny föreställning
och temaskiva med
Carl-Einar Häckner
Allas vår
trollkarl
Carl-Einar
Häckner
släpper konceptskivan
Skärvor och
gör föreställningen med samma namn i höst.
Det är en enmanskonsert i två akter där låtarna från skivan är den
röda tråden, men det är lika mycket
en föreställning med trolleri, monolog och spontan publikkontakt. Låter det som något för dig? Bege dig
till Teater Aftonstjärnan på Lindholmen i oktober.
När: Premiär fredagen 17 oktober,
19.00.
Var: Teater Aftonstjärnan,
Plåtslagaregatan 2.
Pris: 360 kronor.
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Ett samarbete mellan:
OrustMat
Dalslandsmat
Bondens Egen Marknad
Falbygdens Mat & Kultur
Västgötalandet
Sjuhäradsmat
Bohuslän Erbjuder
Kungälvsmat
Närproducerat i Tidaholm
Närproducerat Mitt i Västra Götaland
Västra Götalandregionens kulturnämnd
LRF Västra Sverige
Leaderområden
Länsstyrelsen Västra Götaland
HS Västra Götaland
Smaka på Västsverige
Lokalproducerat i väst.

Välkommen
UJMMOÅNOETBNNBOUSÅEFJ"TLJN'SÕMVOEB)ÕHTCP
30 september i Axelhuset, Axel Dahlströms Torg 3.
16.30 Öppet förmöte, tillfälle att samtala med nämndens politiker!
17.00 Offentligt sammanträde.

Den 28 september mellan 11-16 är det Matfest. Gör en
resa mellan ost och korv, glass och grädde, lamm och
struts, hav och land till några av de 162 besöksmål du
hittar på vår Matfestkarta.

Här följer några ärenden som kommer behandlas:

Läs mer på lpiv.se/matfest

t Yttrande över rapporten Bostadsförsörjning i Göteborg.
t Synpunkter på Göteborgs Stads cykelplan.
t Yttrande över Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret
att utreda stadens stöd till föreningars lokalkostnader.
t Yttrande över Motion om att underlätta motionerande utifrån
stadsbyggnads- och trygghetsperspektiv.
t Uppföljningsrapport 2 för Askim-Frölunda-Högsbo per augusti månad.

Alla handlingar och protokoll finns på www.goteborg.se. Du kan också få en
utskriven kopia på våra bibliotek och på medborgarkontoret vid Frölunda torg.

Ditt självklara val
när det gäller
markprodukter!
Kontakta oss
Postadress: Box 16, 421 21 Västra Frölunda
#FTÕLTBESFTT/ZNJMTHBUBOr5FMFGPO
&QPTUBTLJNGSPMVOEBIPHTCP!BGIHPUFCPSHTF

Entreprenadv. 1, Göteborg. Tel: 031–55 92 00

gardajohan.se

Sandsjö Action Bild: Henrik Sandsjö/Perssons Pixlar

Mån-fre 7–17, lördag 9–13

Välkommen till en spännande kväll
där kulturen spelar huvudrollen.

fredag 10 oktober 2014
Följ oss på Facebook och Twitter

#Kulturnatta

hela
Programmet
i denna tidning
Lördag 4 oktober
WWW.KULTURNATTA.
GOTEBORG.SE
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DWWWMDWD
KÀOLDUPHQ
SÀGLJ
10 000-tals göteborgare vill ge blod men gör aldrig slag i saken. Det tycker vi är synd.
Därför har vi skapat JAPP-registret, en tjänst som fungerar ungefär som NIX-registret –
fast tvärtom. När du går med kommer vi att tjata på dig med alla tänkbara medel tills du
blir blodgivare. Så kavla upp ärmarna och anmäl dig på jappregistret.se

R E G I S T R E T
(QWM¿QVWIÑUGLJVRPYLOOEOLEORGJLYDUH
PHQEHKÑYHUOLWHKM¿OSSÀWUDYHQ

21

W W W. D I R E K T P R E S S G O T E B O R G . S E

DINA GRANNAR

bästa exponering &

personligt engagemang

■ ■ Här är ett urval av de inskrivna överlåtelserna
i Fastighetsprisregistret som skett i de sydvästra
delarna av stan under den senaste tiden.

NYHAGEN 22
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Arv,tes,bpt,bod
Fastighet: Skintebo 2:335
Datum: 2014-09-02
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Taxvärde: 2373000 kr
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Altvang
Överlåtare: Altvang
Överlåtare: Rosenhöjd
LÖVSKOGSÅSEN 51
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Gåva
Fastighet: Lindås 1:535
Datum: 2014-09-05
Pris: Gåva
Taxvärde: 3105000 kr
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Lundberg
Förvärvare: Lundberg
Överlåtare: Lundberg
Överlåtare: Lundberg
GOLFBANEVÄGEN 32
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Arv,tes,bpt,bod

bästa exponering &

VALEBERGSVÄGEN 295
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Lindås 1:389
Datum: 2014-08-29
Pris: 3930000 kr
Taxvärde: 2435000 kr
(2012)
K/T köp: 01.61
Förvärvare: Tingstrand
Förvärvare: Tingstrand
Överlåtare: Ekström
Överlåtare: Westergren
HOVÅS NYPONGÅNG 7
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Gåva
Fastighet: Hovås 1:248
Datum: 2014-09-02
Pris: Gåva
Taxvärde: 2331000 kr
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Angerman
Förvärvare: Angerman
Överlåtare: Angerman
HULANVÄGEN (25A)
Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Hulan 424:9
Datum: 2014-09-05
Pris: 3950000 kr
Taxvärde: 1517000 kr
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Wennergrund
Förvärvare: Wennergrund
Förvärvare: Örtendahl
Förvärvare: Örtendahl
Överlåtare: Fischer
Överlåtare: Fischer
ASKIMS DOMARRINGSVÄG 183
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kobbegården
6:525
Datum: 2014-08-25
Pris: 3200000 kr
Taxvärde: 2245000 kr
(2012)

HOVÅS RÖNNBÄRSGÅNG 10
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Brottkärr
501:45
Datum: 2014-08-07
Pris: 3995000 kr
Taxvärde: 3095000 kr
(2012)
K/T köp: 01.29
Förvärvare: Boustani
Förvärvare: Jerrelind
Överlåtare: Fredriksson
Överlåtare: Fredriksson
ASKIMS DOMARRINGSVÄG 139
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp

MILJONER KRONOR.
Högst betalda
affären i området.

KLYFTERÅSEN 36
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Skintebo 2:533
Datum: 2014-08-15
Pris: 3950000 kr
Taxvärde: 2202000 kr

lundin Västra Göteborg
Med Lundin Västra Göteborg får du en lokal mäklartjänst där vi känner
området väl och har många köpklara spekulanter i Lundin Köparregister.

karin
s laigar
031-745 20 64

matilda
ivarsson
031-745 20 56

emelie
tolinsson
031-745 20 47

eva
mellberg
031-745 20 51

lundin värdering
boka en kostnadsfri värdering av din bostad & få
6 nummer av inredningsmagasinet elle decoration!

Fastighet: Kobbegården
6:492
Datum: 2014-08-26
Pris: 3550000 kr
Taxvärde: 2402000 kr
(2012)
K/T köp: 01.48
Förvärvare: Olsson
Överlåtare: Edström
Överlåtare: Edström
GÄRDESVÄGEN 14
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Hovås 3:397
Datum: 2014-08-15
Pris: 4100000 kr
Taxvärde: 3409000 kr
(2012)
K/T köp: 01.20
Förvärvare: Pettersson
Förvärvare: Petersson
Överlåtare: Noor Alii
Överlåtare: Farizandi
LÖVSKOGSÅSEN 23
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

personligt engagemang
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(2012)
K/T köp: 01.79
Förvärvare: Friström
Förvärvare: Tillander
Överlåtare: Sandeholm
Slevin
Överlåtare: Slevin
BILLDALS KASTANJEGÅNG 3
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Lindås 362:2
Datum: 2014-08-29
Pris: 3000000 kr
Taxvärde: 3533000 kr
(2012)
K/T köp: 00.85
Förvärvare: Olsson
Överlåtare: Olsson
GATERSEREDSVÄGEN
41
Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Gatersered 2:31
Datum: 2014-08-15

bästa exponering &
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6,900

LETSEGÅRDSSTIGEN 6
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kopparås 1:94
Datum: 2014-09-01
Pris: 4985000 kr
Taxvärde: 3439000 kr
(2012)
K/T köp: 01.45
Förvärvare: Berntsson
Förvärvare: Berntsson
Överlåtare: Mannheimer
Överlåtare: Mannheimer

coration.se

BROTTKÄRRS RÖSEVÄG 55
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Brottkärr 493:71
Datum: 2014-09-04
Pris: 2380000 kr
Taxvärde: Redovisas ej
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Lundgren
Näslund
Förvärvare: Näslund
Överlåtare: Skanska Mark
Och Exploatering Nya Hem
Ab

TROLLTJÄRN 13
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Arv,tes,bpt,bod
Fastighet: Kobbegården
469:20
Datum: 2014-08-19
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Taxvärde: 3867000 kr
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Waldenström
Överlåtare: Waldenström

K/T köp: 01.43
Förvärvare: Hedin
Förvärvare: Hedin
Överlåtare: Lindgren
Överlåtare: Lindgren

FEBRUARI

HOVÅS 57:235
Typ: Industrienhet med
värde < 1000 kr
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Hovås 57:235
Adress: saknas
Datum: 2014-08-13
Pris: 200000 kr
Taxvärde: 0 kr (2013)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Gabrielsson
Förvärvare: Bosfelt
Överlåtare: Sandberg

Fastighet: Hovås 3:127
Datum: 2014-06-26
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Taxvärde: 7120000 kr
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Ramme
Överlåtare: Ramme

Fång: Arv,tes,bpt,bod
Fastighet: Lindås 1:513
Datum: 2014-06-13
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Taxvärde: 3463000 kr
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Bromander
Överlåtare: Bromander
Överlåtare: Bromander

2014
EUR 8,60
Danmark Pris 59:(inkl.moms)
DKK 63:Norge
NOK 79:-

HOVÅS MULLBÄRSGÅNG 20
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Brottkärr 501:8
Datum: 2014-07-28
Pris: 6900000 kr
Taxvärde: 4367000 kr
(2012)
K/T köp: 01.58
Förvärvare: Fasth
Förvärvare: Fasth
Överlåtare: Van Driest
Överlåtare: Van Driest
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K/T är förhållandet mellan priset och taxeringsvärdet.
Pris: 1900000 kr
Taxvärde: Redovisas ej
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Gillberg Hus O
Fastighetsförsäljn Ab
Överlåtare: Andersson
Överlåtare: Andersson
Överlåtare: Andersson
Överlåtare: Andersson
Överlåtare: Andersson
Överlåtare: Lundh

Fång: Vanligt köp
Fastighet: Älvsborg 64:30
Datum: 2014-08-26
Pris: 7050000 kr
Taxvärde: 4559000 kr
(2012)
K/T köp: 01.55
Förvärvare: Vretman
Förvärvare: Vretman
Överlåtare: Bernson
Överlåtare: Bernson

KLÅVESKÄRSGATAN 36
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Önnered 55:14
Datum: 2014-08-22
Pris: 4150000 kr
Taxvärde: 2773000 kr
(2012)
K/T köp: 01.50
Förvärvare: Johansson
Förvärvare: Johansson
Överlåtare: Beckman
Överlåtare: Larsson

HAVSSULEGÅNGEN 5
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Älvsborg 324:16
Datum: 2014-06-04
Pris: 3980000 kr
Taxvärde: 2825000 kr
(2012)
K/T köp: 01.41
Förvärvare: Wei Wennerholm
Förvärvare: Wennerholm
Överlåtare: Fällström
Öberg

RÖRVIKSGATAN 33
Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Önnered 38:41
Datum: 2014-08-15
Pris: 4000000 kr
Taxvärde: 1984000 kr
(2012)
K/T köp: 02.02
Förvärvare: Liljebjörn
Förvärvare: Zannakis
Överlåtare: Kärnefelt
Överlåtare: Kärnefelt
RUNSTENSVÄGEN 10A
Typ: Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Näset 759:376
Datum: 2014-08-15
Pris: 3425000 kr
Taxvärde: 3690000 kr
(2012)
K/T köp: 00.93
Förvärvare: Banic
Förvärvare: Banic
Överlåtare: Andréasson
VÄXELMYNTSGATAN
5H
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Järnbrott 119:28
Datum: 2014-07-31
Pris: 2975000 kr
Taxvärde: 1849000 kr
(2012)
K/T köp: 01.61
Förvärvare: Lindberg
Förvärvare: Hendberg
Överlåtare: Niklasson
BERGHÄLLSGATAN 15
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

personligt engagemang

KROKELYCKAN 42
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Rud 89:22
Datum: 2014-08-26
Pris: 4090000 kr
Taxvärde: 2358000 kr
(2012)
K/T köp: 01.73
Förvärvare: Frindt Faundez
Förvärvare: Garis Frindt
Överlåtare: Fredriksson
Överlåtare: Fredriksson
BLÅELDSGATAN 4
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Rud 57:10
Datum: 2014-08-27
Pris: 3150000 kr
Taxvärde: 2517000 kr
(2012)
K/T köp: 01.25
Förvärvare: Lindgren Fridén
Förvärvare: Niklasson
Överlåtare: Freij
NORRA FLUNDREGATAN 4
Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Fiskebäck 37:7
Datum: 2014-08-04
Pris: 5575000 kr
Taxvärde: 3817000 kr
(2012)
K/T köp: 01.46
Förvärvare: Offerle
Förvärvare: Offerle
Överlåtare: Balogh Jourak
Överlåtare: Jourak
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Vår specialité:
Vitvaror med kvalité

25%
Just n

u, t.o.m

SOLSKYDDSFEST
I BUTIKEN DEN 18/10

. 18/10

på alla
sol
från U skydd
mbra

Fram till Solskyddsdagen den 18 oktober,
erbjuder vi 25% rabatt på alla solskydd
från Umbra.

Disk r Tvätt r Kyl r Frys
Småel r Spis r Micro r Ugnar

Lördagen den 18/10 är det extra öppet från 10 till 15.

Hällar r Dammsugare m.m.
BOSCH

MARKISER
PLISSÉGARDINER
RULLGARDINER
LAMELLGARDINER

Fackmässig kundservice

BESÖK VÅR UTSTÄLLNING!
Björneröds Solskydd AB, Datavägen 12B, Askim
031-28 79 49 | www.bjornerods.se | info@bjornerods.se
Mån – tor 8 – 17, Fre 8 – 15

LADY
balance
SILENCE

GOOD LIFE

MINDFUL

Tel 031-42 44 08, 42 25 60
/PSEFOTLJÕMETHBUBOm )ÕSOFU7FHBHBUBO rTWFTKP!UFMJBDPN

VÄGG: LADY BALANCE 1624 LÄTTHET
FONDVÄGG:LADY BALANCE 1434 ELEGANT

CLARITY

VÄGG: LADY BALANCE
7163 MINTY BREEZE

Nya LADY Balance förenar vackra
matta väggar och bra inomhusmiljö.
Tillsammans med harmoniska kulörnyanser skapas en unik atmosfär
som ger dig vackra rum där det är
härligt att vara.
Med LADY Täckgaranti garanteras
du också att färgen täcker det gamla
underlaget på två strykningar.*
* Se ytterligare information om garantin i
produkternas tekniska datablad.
Foto: Margaret M. de Lange

DIN FASAD ÄR VIKTIG

God smak förtjänar det bästa

Nya Tapet AB. Danska Vägen 96. Göteborg. 031 - 337 55 50. Sisjövägen 49. Askim. 031 - 748 47 30. Öppet: Mån-Fre 7-18. Lör 10-15. Sön 11-15.
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SVERIGES STÖRSTA JULSHOW!

GÖTEBORG
SCANDINAVIUM
15 & 21 NOVEMBER
LIVE PÅ SCEN
ACE WILDER • LENA PHILIPSSON • EBBOT • MAGNUS UGGLA
L AS S E B E R G H AG E N • M I R I A M B RYA N T • T I M B U K T U • P E T R A M A R K L U N D
BO KASPERS ORKESTER • DAVID HELLENIUS • PETER SETTMAN
ALCAZAR • DANNY SAUCEDO • ALBIN • MATTIAS ANDREASSON
HELENA PAPARIZOU • E-TYPE • ERIK SEGERSTEDT • LINDA BENGTZING
STANS BÄSTA NATTKLUBB MED DJ’S & DUO JAG

SVERIGES
STÖRSTA
W
GALASHO
FRÅN

320 KR

JULGALAN 2014 PÅ
TURNÉ

40 ARTISTER
20 STÄDER
50 JULSHOWER

BOKA JULGALAN 2014 IDAG!

www.julgalan.se • www.ticnet.se
0771 - 299 000
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Tagga dina instagrambilder med
#tidningensydväst för att synas här.

INSTAGRAM

Anna Karlsson, webbredaktör.

TIPSA REDAKTIONEN Telefon: 031-720 55 93 E-post: web@gbg.direktpress.se

FOTO: @ANDERSFUNKQVIST

Stallängen
höstfin.
Billdals ridklubb.
#billdal
#tidningensydväst

För att
vi ska
kunna publicera dina instagrambilder här
kan du inte ha
en privat profil.

PS.

FOTO: @FOTOLISAS

Igår passade jag på
att ta lite fina bilder på Ebba i solnedgången.
#brottkärr
#tidningensydväst
#T-bryggan

Våra kvarter
genom ett filter

FOTO: @LARSSONMATS1967

Macey och grannens hund.
Sisjövägen. #tidningensydväst

FOTO: @ANNETTSVENSSON

#tidningensydväst

■ ■ Glöm facebook, twitter eller andra
sociala medier, här är det fotoappen
instagram som gäller.
FOTO: @GUOJN1014

Askim. #tidningensydväst

Vi på redaktionen följer slaviskt era lokala bilder under vår egen hashtag.
Vill du också få din bild publicerad på denna sidan? Tagga då dina lokala
instagramfoton med #tidningensydväst så kanske just din bild syns här i
tidningen nästa vecka.

FOTO: @ASEHJERTEN

#nypon #tidningensydväst #Askim

FOTO: @GLOBATRIS

#September #sol #hav
#tidningensydväst

FOTO: @YVETTE_HOLINGER

FOTO: @NINNA_O

Billdalsvallen. #tidningensydväst

#tidningensydväst

För vem bär du ditt rosa band?
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EN DEL AV DIREKTPRESS

Välkommen till en
inspirationsdag
om studier och jobb
Fredag 3 oktober
11.00–14.00
Burgårdens
konferenscenter
Skånegatan 20

Program
på
nästa sida

Med rätt utbildning kan dröm bli verklighet.

Inspirationsdag

Program

Fredag 3 oktober
11.00–14.00
Burgårdens
konferenscenter
Skånegatan 20

Information om yrkesutbildningar
Arbetsgivare berättar om sina rekryteringsbehov nu och i framtiden
11.15–11.30
11.30–11.45
11.45–12.00
12.00–12.15
12.45–13.00
13.00–13.15
13.15–13.30
13.30–13.45

Vård & Skola
Restaurang, handel & bagare
Entreprenör
Bygg, industri och fordon
Vård & Skola
Restaurang, handel & bagare
Entreprenör
Bygg, industri och fordon

Gerdas Gård

Skolor och elever berättar om hur det går till att studera
Allmän information
11.00–11.20
11.30–11.40
11.50–12.05
12.15–12.30
12.40–12.55
13.05–13.20
13.30–13.45

Vikten av en god studieplanering
Vad är sfi yrkesspår?
Arbetsmarknadsprognos
Projekt Jämställd uniform
Lärlingsutbildning
Yrkesutbildning
Studiefinansiering

Vi vill ge alla möjlighet att nå sina mål.
Med reservation för ändringar i programmet.

Bemanningsenheten

Sök till
komvux
7–28 oktober

Yrkesutbildningar
Fristående kurser
Lärlingsutbildningar
SFI yrkesspår
r män.

nor som fö
Våra utbildningar passar lika bra för kvin

info@vux.goteborg.se
Rosenlundsplatsen 2
031-368 30 00
www.goteborg.se/komvux

