Gåvor
Just nu harjag en jobbig tid. Jag måste varje kväll kolla väderleksrappoden (som j ag vanligtvrs
tycker är otroligt ointressant, det blirju väder i alla fall) och dessutom gå ut och titta på hirnlen och
känna hur det känns. Den stora frågan är: Blir del frost i rratt? Är en om rapporlerna sägel nej. kan rnirr
kåinsla (stjZirnklart, liksom en kispig kyla i luften) sägaja.
Då är det bara att sätta igång att biira in ett stoft citrontr'äd, ett olirträd, ett litet kumquattr'äd och
den underbara lobelia-ampel som har klarat sig hela hösten. Ampeln haljag själv skaffat medan träden
är presenter från olika vänner.
Jag förstår precis hur de tänkt: De (vi alltså) ärjr"r biologer och vet hur de kan få träden att
överleva, tänk vad kul för dem att gå ut på balkongen och skörda oliver/citroner/kumquat, det är så
vackra och exotiska träd, det är exklusiva gåvor. Själv ttuherjag att vinterr är j ättebesvär'lig for dem,
egentligen behöver de ha det väldigt ljust och mycket svalt under vintern och var finns det i vår't hus?
Ingenstans! Ska.jag alltså bygga ett växthus åt dem? Näe!
Lösningen har varit ett rum på vinden där elementet går att stänga av helt. Det blir svinkallt, sådär

runt l0 grader. Söderläge och tillskottsljus från växtlarnpa l5 timmar om dagen (tirner) ger någorlunda
bra med ljus. Men vi måste komma ihåg att värda och vattna dem hontinuerligt, och hur vi ärr bär oss
åt så ser de rätt ämliga ut på våren. Sedan kämpar de på när de äntJigen får komrna ut igen, och
citronträdet bär t o m frukt! De rnår bättre nAr man bär dem ut och in ärr när'de står på vinden, det är
därförjag håller på. Men nog skulle det vara skönt att slippa..
Slutsats: Ge inte bol1 någonting som kräver att mottagaren tar på sig ett ansvar som du inte vet att
lien vill ha.
I somras skulle jag hälsa på en vär på Stylsö och tog spår'vagnen. Vid Svingeln kon det på ett
gäng kontrollanter på vagnen. De satte igång att gå runt och kolla biljetterna. Jag, som är lycklig
pensionär och alltså far åka gratis utom i högtrafik, satt där och väntade rred rnitt busskoft i handen.
hrga problern, den unge kontrollören gick vidare.
Bakom mig satt en kvinna utan llirdbevis. Kontrollören satte sig bredvid lrenne ocl.r de började
prata. Jag satt för nära for att undgå att höra deras samtal. Hennes röst var fi;ll av gråt. Han frågade
varfor hon inte hade biljett. "Jag är hemlös. Nu ärjag på väg till Johanneskyrkan ftir att få rrat och så
ska de se om de har något arbete till mig. Men jag försov mig så j ag hade inte hunnit till mötet onr j ag
hade gått, så jag var tvungen att ta vagnen. Jag har inga pengar till b ilietten."
"Jag kan inte betala böterna, jag hal inga pengar alls." Den dan ande rösten sved i oss ålrörare.
Kontrollöre;r talade allvarligt om 1ör henre att hon måste betala om hon åkte spårvagn, rev av en lapp
ur sitt block, önskade henne lycka till rned j obbet ocli gick av, tillsanmans med de andra tre som vättat
på honom. Jag vände mig orn och frågade: Fick du böter? Till svar höll hon fram lappen hon fått. Där
stod bötesbeloppet: 0 kr. Hennes leende gick från öra till öra.
Ärligt talat hadejag aldrig trott att en bi lj ettkontrollant skulle kunna gör'a mig så lycklig! Det där'
minnet har värmt mig varje gångjag kommit att tänka på det. Det är väft så mycket: att det finns snälla
människor, att en kontrollör KAN göra en så god gäring, att hon blev så himla glad, att det finns
godhet..
Se det var en underbar gåva, inte bara

inte fick

till

den hemlösa kvinnau Lrtan även

den!

till

oss runt onikring som

Kristina Jansor

God.Iul!
Människan i Kålltorp, stadsdelsförening i Kålltorp, Råstensgatan 4,416 53 Göteborg

Tel:21 12 54 Plusgiro:431 88 09-3
Lokaler: MiK-Knuten på Råstensgatan 4, kerarriklokal på Qvidingsgatan 2.
Hemsida: www.kalltorp.info
Styrelse: Ordf. Irene van Manen, kassör Staffan Börjeson, seloeterare Bodil Sundvall. Ledamöter: Eiisabeth
Tingdal, Kaj Librand, Anne-Marie Blom, Anneli Emmanuelsson, Lars Bäckman, Rebecca Ringberg
Suppleanter: Kristina Janson, Linda Aspebo.
Medlemsavgift: 100 kr/år, familj/hushåll med mer än en person betalar 150 kr/år
E-post: manniskan@kalltorp.info
Månådsbreyet: Föreningens medlemstidning som ges ut 4 till 5 gånger per'år med en upplaga på ca 250 ex.
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Årets sista 'oKålltorp kan" blir
en latinamerikansk afton
fredag 17 november
kI 18.30

MiK-Knuten, Råstensgatan

4

Musikgruppen Quipus kommer att bjuda på ett program i två delar:
en del består av musik av Violeta Parra - i år är det hundra ar sedan hon ftiddes under den andra fir vi höra latinamerikansk folkmusik.

Uppträder gör även Inger Björklund och hennes ukulelegrupp
samt duon Inger och Christel

Inträde: 40 kronor som vanligt och då ingår'kaffe och kaka
Utöver fika kommer det att finnas empanadas (ingår inte i entröpriset)

WliTG ocfr Knutens gemensamma

lufest
fredag 15 december
klockan 17

MiK-Knuten, Råstensgatan
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Föranmälan till: frivilligcentralen@gmail.com
Entrö: 50 kr

Kålltorps mest okända caf6
MiK:s kaffesugna fikapatrull
begett sig till det som troligen är Kålltorps mest
Den här gången har

anonyma fik.
Vet du var Cafö Kaffekoppen ligger? Har du varit
där? Nähä, men passa då på ått följå med.
Cafd Kaffekoppen ligger på Munkebäcksgatan 2, i en
affiirslokal som ett tag hade namnet Jeans Corner oin
jag nu ninns rätt. Du har säkert sett stället när du har
gått ftirbi och kanske undrat vad som egentligen händer

därinne. Utifrån sett kan aff;irsiddn nämligen verka
något lorvinad då lokalen består av två delar: den ena
halvan är en secondhandaffiir - Retro Corner - och den
andra halvan är ett cafd - Cafd Kaifekoppen.
Väl inne råder ingen son Irelst liirvirring: till vänster
finns ett run med begagnade kläder och prylar ti)l salu
och till höger ett cafd. Jag blir förvånad över hur pass

stor lokalen är, jag hade förväntat mig att vi knappt
skulle få plats att vända oss om där inne. Ja, det är inte
stort plecis, men större än jag hade föreställt mig och
ganska mysigt.
Htu finns en cafdmonter där morotskakoq kaffekakor,
bullar, smörgåsar och rnatpajer ligger uppradade. De1
går att äta l[nch i fonn av en sallad, varm macka eller
paj och det går att köpa med sig mat hem. Ett fik med
helt OK sofiirnent tred andm ord.
På tisdagar är det sopplunch mellan I 1 och 14 och
det går'också att beställa en del bakvelk och enklare
maträtter istön'e storlek än en portion.
Vi kommer dit en halvtimlrre före stängringsdags och
kaffet som serveras snakar ungeliir sorn det brukar göra
vid den tiden. Kaffemaskinen är inte på, så någon latte
går inte att få, nen vi sörplar glatt i oss bryggkaffe och

te och varsin mjuk kaka:

er.r hallonkaka och en
kaffekaka.
Det är enkelt, rejält, gott och srnakar hembakat, vilket
det också är Håkan, som står bakom disken, berättar
att alh som serveras, lagas och bakas på plats.
Att fika på ett sånt här ställe ihop med en

loppisentusiast som Kristina Janson kan bli en lite
splittrad upplevelse men santidigt kul. Rätt sorn det är
hoppar hon upp och kilar in i secondhandavdelningen

och tror ni inte att hon efter några vändor hittar en
ganska strikt svarl kjol som hon provar inne på toan.
Den passar precis och blir hennes för'45 kronor Sedan
hittar hon en Desigualklännirrg som hon tycker att jag
ska köpa för 125 kronor.
- Nä, jag har köpstopp, muttraljag, förjag sitterju där
och försöker bena ut vad det lrär tu för slags ställe och
far hjälp med det av Håkan, Reine och Rose-Malie.

De berättar att Cafd Kaffekoppen är ett socialt
koopemtiv, en ekono;nisk för'ening utan vinstsyfte. De
flesta sorn jobbar där är' i någon typ av arbets-

Nu kolrmer vi tiil l<apitlet cafepr isel och då finns det
egertligen bara en sak att säga: I(affekoppen år nog
inte bam Kålltorps r'nest aronyma cafd utan äver det
billigaste. Vi betalar 25 kronor val lor kafle och finkaka.

45 lironor 1är mar betala för lLrnchrätterna och
sopplunchen på tisdagar l<ostar lil<a mycl<et.
Men trots de fölmånliga priselna verkat' cafdgästerna
inte riktigt ha hittat hit ocir orsakerna kan vala flera.
Eftersorn ett socialt kooperativ inte priInäft albetar'
för att rraxirrera vinster.r, utan för att lå folk som jobbar
där att käl1na sig delaktiga och nå bra, så jobbal man
inte heller stenhårt ned att försöka synas så bra som
möjligt och sälia så mycl(et sorr nöjligt genorn att till
exenpel följa akluella trender. VilketjLr på sätt och vis
är tråkigt. Orn rlan jobbar på ett cafd så vill man ju ha
caldgäster.

I(affekoppen är ett av flera sociala företag under
paraplyorganisationen l(arriärhraft. Jag saknar dock ett
socialt ltooperativ som.iobbar rned hur sociala löretag
kan, får och bör rralknadsföra sig. Det kansl<e kan vara
en företagside.
Jag hoppas att nästa gångjag kommet'dit så tu stället
fullt av cafegästet och att det år fu11 fart på
lattemaskinen.
I skrivande stund måste jag erkänna att jag fLlnderar

jag på den där Desigualklänningen i alla fall.
kanske strunta
den

ändå

inritt

[rarknadsåtgärder och ]rar hittat dit via arbetsfönnedlingen. Arbetsträning är målet med det hela. Och
så att få fikasugna och hungriga Kålltorpsbol mätta och
glada till ett mligt pris förstås.

Hit ska du gå orr du vill fika billigt, om du
gillai'att handla secondhandprylar och vill
stödja ett socialt kooperativ.
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Skr,rlle

l(öpstopp och gå di1 och prova
tsodir s

gvhlQs vintermarfutaf
på Kålltorps fritidsgård
söndag 10 december

klockan 10 - l6

Föreningens keramikgrupp och vävgrupp säljer hantverk
och riktigt smarrigt hembakat adventsfika i fin miljö på I(ålltorps
fritidsgard på Virginsgatan. Lotteri. Vi säljer även Enloyhäften.

'/dfummen!

2018 års Enjoy-häften är här
Två för en på massor av restauranger och cafder

i

Göteborg och j andra städer.

Men inte bam det, häftet innehåller erbjudandet två
for en på resoq teaterbesök, hotell och rabatter på en
miingd andra saker som hårvård, kemtvätt, skr ädderi med
mera, med mem. Samt shoppingrabatter.
Via Enjoyguidens hemsida www.enjoyguiden.se kan
man boka in sig två lor en på spa och hotellvistelser
runt om i Västsverige. Just dessa erbjudanden varierar

från en period

till

en annan, därlor nås de bara via

hemsidan.

Det kan alltså gå ganska snabbt att tjäna in de 395

konor

som häftet kostar.
En uppskattad julklapp kan det också bli.
För attköpa häften, solrr gäller från och med nu och ti]l
och ned 30 november 2018, ring Per Bergströrn på
0738 36 13 47 eller kom till MiK:s vintermarknad
den I0:e december

En sista pårninr.relse om
rnedlemsavgiften 201 7
kon'rmer h2ir:

Har du betalat?
SEI( 100 för' enskild medlem
SEK 150 lol familj
MiK:s plr"rsgirokonto 431 88 09-3

Klubbmcisterskapen
Nu händer det mycket i Mil(:s schacksektion KålJtor.ps
schacksällskap (KSS)
Klubbnästerskapen (KM) pågår för fullt och det är en både
prestigefylld och spärnande turnering. I 8 spelare deltar i åldem
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till

70+ och

i

början av december komnrer Kålltorps

klubbmästare att koras.
I skivande stund har fem ronder avverkats (ett parti varannan
tisdag) och två kvarstår. En tätklunga på ninst ryra man har

chans att ta titeln. En av dem är Joel Eriksson (regerande

mästare). Föffa året gick Joel obesegrad med sju raka vinster
igenom turneringen.

I fu konmer det att bJi kamp ända in i kaklet. I rond 5 lyckades
Jakob Karlsson (en het aspirant på titeln) besegraJoel i ett frycket
spännande parti med en elegant avslutning.

Jakob är hittills obesegrad, men har två remier i bagaget. Jag
tlor nog att att var och en kan tänka sig in i den vibrerande
spänningen på tisdagskvällarna inne i den garrla hengårn på
Virginsgatan. Gå in på vår hemsida www.kalltorp, info/schacl<
om du vill veta mer om vårt KM.

Kålltorp Open
Söndagen 26 novenber anangeras den 18:e upplagan av Kåltorp Open. Denna tumering är lil(a sammal som MiK:s
sclnckseldion.

Allt bö{ade med en liten tumering i en källarlokai på Viryinsgatan som dessutoln var.MiK:s foreningslokal. Där
huserade keramikerna, en sygrupp och där hade MiK sjn mötesyerl(satnhet.
Det var trång om saligheten och att spela schack intill en glödhet brännung var väl inte heller utan komplikationer.
Numera harju MiK en betydligt stöffe kostyrn. Keramikerna har en egerr iokal på
Qvidingsgatan och nran kan
spela schack både på Kålltorps fritidsgård (tisdagar) och Knuten (torsdasar)
Ta chansen att vara ined i denna anrika turnering i snabbschack ( I 5 min + l0 sek per drag). Mer
info finns på vår bemsida, men det går bra att annäla sig till irig di;.ekt.
Det kostar 80 kr for seniorer och -50 kr om man är 25 år eller yngre. Fika och ett prisbord sorn räcker

oBS! Fö''a

årets vi.rnare Tommy wickström är numera bosatt i Dalarna och det

svårt att locka hit honom, men ett par andra av de tidigare vinnarna
säked att dyka upp oah försöka åter1a titehr.

till alla ingår..

blir kanske

i I(ålitorp open kommer

Rallyscltacket kommer till Kålltorp i junuuri
Den 28januari tu elr söndag Då kommer MiK:s schackklubb att var-a värd för sitt största evenemang
hitrills, pälrligen
Rallyschacket. Deltagarna är barn och ungdomar nellan 7 och l8 år och namnet har tävlingen troligen
fått för att den
cirkulerar mellan sju olika platser i västsverige. Nu kommer den för första gången till Kålliorp.
Intresset fijr tävlingen är stoft och just nu räknar l(SS ued att ungel?ir I 00 barn l<ornrner att åelta.
Det ir]nebär atr Dran
måste hitta en lokal stor nog flor'200 personer eftersom varje barn i genornsnitt bedl(nas ha med
sig en 1ör.älder.
MiK har hyft in sig i I(ålltorpsskolans bamba och håller nu tumrnarna för att den ska räcka.

Det kommer att behövas många volontärer både före och under dagen, så om du
kan hjälpa till med något är du mycket välkommen att höra av dig till per
Bergström.

Per Bergström

0738 36 13 4',7
per@kalltorp. inlo

www.kalltolp. info/schack

Fem barnfrån Kålltorp i Skol-SM

Det var roligt att var schackverksanhet på flitidsgården, Knuten och Rarnpen (Soh osparl<en) lockar
så nrånga barn och urgdomar.
En del av dem fofisätter och utvecklas som spelare och deltar i turneringar både i Göteborgsområdet
runt om i Sverjge.

ih

Årets upplaga av skol-SM var förlagd till Katrineholm den 6-8 oktJber.
Dit ko[r nära 1000 barn och ungdotrar i åldern 720 år från heia Sverige. Från vår ]<lubb ställde fern
upp i åldrarna 1014 är
Jag följde med och greps verkligen av spänningen och engagemanget.
Vån fur (Valentin, Ida Hugo, Shawr och Ma,rimus) ldam sig utmärl<t och Valentin och Hugo hamnade
shar ulder topp t0 i sina
respektive åldersklasser
En sån resa gerju också erfarenheter sont att sova på golvet i en skolsal och att l(lar-a sig
sjäiv i nya miljöer.
Ett litet reportage om skol-sM finns på vår hemsida wwwkarltorp.info. ICicr<a in aig på u;rgdomischack.

Trä eller betong - det är frågan

Så har skulle en betongpark i Solrosparken kunna se ut.

Trä eller betong? Lappa och laga, eller bygga nytt? Det är svåra flågol för för.eningar. sorr
har skateboardrar11per.
med några år på nacken i sin ägo.
Rampen i solrosparken har redan hunnit bli åtta år, en träramp av det htu slaget har en
uppskattad livslängd på
tio åq sedan börjar trät ruttna och rampen blir sakta rren säkert inte säker.att åka på langr.e.
Det gäller alltså att tänka till. Irene van Manen som gärna tar sig arl nya utnraningar tycker
att er betongramp här.
i Kålltorp inte skulle vara helt fel.
Vi får se hur det går. Det här är i dagsläget på idestadiet. rnen ciet skulle.ju kunna hända att båcle parl<-och
naturliirvaltningen och grannama runt S olrosparken säger j a till iddn och ätt fö;:en ingen lycl<as
s kaffa fi nansrer.ing.
Och i så lall skulle MiK alltså bli stolt ägare till en betonganläggning.

Invigning av Knutens nya gratisbutik
lördag 25 november, kI l0 - 12
I gratisbutiken kan du hämta det du behöver och
lämna det du inte behöver - allt i butil(en ä gratis.
Butiken är liten så större prylar, som n.röbler, kan
man annonsera om på en anslagstavla.
Den ddvs av volontärer och är-öppen på lördagar
klockan 10- 12.

Invigning med kaffekalas - gratis {örstås - clen 25
novembet.

Varmt välkomna! Inlämning pågår.
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KOM IHÅG DIN LOKALA HANDLARE
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Munkebäcksgatan 2

Styrefsen önsfotr
atto meilemmor

riRIW sftina ocfi trevfiga
frefgerfiamöver!
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