Kallelse till årsmöte 201g
Torsdag 22 mars
klockan 19,00

MiK-Knuten, Råstensgatan 4
Dagordning och ftireningens ekonomiska redovisning delas ut på
årsmötet. Och så blir det förstås god fika.

Välkomna!

SKA MÅNADSBREVET LÄGGAS NER?
Ska Månadsbrevet finnas kvar i pappersform eller ska
vi göra enklare utskick
med enbart information om evenemang ocli verksamhet via
e_post?
Vad tyoker du?
L_ennart Hjalmarsson har satt upp en webenkät på
hemsidan.

Vi är tacksamma att
er i den här frågan, så gå gärna in och säg vad du tycker (och glöm
inte
att klicka på "Finish survey,') Skicka gärna utft)rligare åsiktår
via post eller e_
posq adresser finns i redaktionsr[tan sid 2.

höy.lln

h,al.qlivit
g:ung ay an Vdkärrsgruppen, som är en daglis
IJ1,c,T
lå_
verksamhet inom *tuelt
Orgye Härlanda SDF inte lärgre kan hjalpa oss med utskicken
(särskilt kopieringen är ett

dilemma).

Månadsbrevet

-

en föreningstidning med anor

.:

Är 1976 blev jag medlem i MiK (eller'var det 75?). Det harjag varit sedan dess. Föreningen
sprakade av energi, fiirslagen om aktiviteter
haglade, Kålltorps invånare engagerade sig och det
var roligt att vara medlem. Nä, inte roligt, det
kändes snarast nödvändigt att vara medlem ftir att
ha någon som helst aning om vad som hände i vår
stadsdel.

Medlemsantalet har gått upp och ner och upp
igen. Desperation över ointresserade medlemmar
ersattes av stolthet och glädje över arbetet med
barnkultur (aja, cafd också!) på söndagarna på
Kålltorps Fritidsgård. Tänk vad många aktiviteter
Itlreningen haft i sitt hägn! Ett axplock bara:
Folkan besöker, vävgruppen, Ramp-byggarna,
gammaldansen, fotogruppen, trubadurkvällar,
vårfesten på Rya, barngruppen, Stoppa tunneln vid
Munkebäck, Rinkens Riddare, författarmöten,
keramikgruppen, teatergrupp, sygruppen, Kålltorp
Kan, schackklubben, rympagruppen.
Loppmarknader, den självklara basen i vår
ekonomi, och årsmöten har avlöst varandra i en
shid ström. Ordftirandena har kommit och gått
(ag t e4, liksom sekreterare och kassörer. (Undrar
om inte de som sitter i den nuvarande styrelsen
iindå har längdrekord?) Medlemsmötena som vi
fick ha i den stora salen under Munkebäcks
bibliotek fiir att alla skulle få plats - nu har de dötr
ut helt och hållet.
Och hela tiden har Månadsbrevet funnits.
Några skrev, några redigerade, andra tryckte ett
Månadsbrev som till en början omfattade 30 - 40
sidor per nummer. Ytterligare andra gick runt och
delade ut det i brevlådoma. Vi är definitivt ett stoft
antal personer som varit involverade i MiKs
tidning genom åren.
Månadsbrevet var inte alls bara till för att
styrelsen ska fä ut sina beslut till medlemmarna.
Alla grupperna meddelade sig med varandra och
sina medlemmar via Månadsbrevet. Fotogruppen
visade upp en del av sina alster. Reste man bort till

något exotiskt rssmål var det en självklarhet att
skicka hem resebrev; själv varjag i Östafrika
några mångder 1978 och alldeles nyss (hehe,
2014) skrevjag till dr från Trier närjag var ute på
min europavandring.

Närjag tänker efter harjag gjort det mesta
med Månadsbrevet, men inte alltid. Skrivit, då och
då de ftrsta 25 - 30 och lite mer regelbundet de
senaste åren. Redigerat. Lämnat till tryckeri med
dead-line snudd på passerad. Tryckt själva - vilken
lättnad det var när vi fick (eller köpte vi den?) en
egen stencileringsapparat med stencilbrännare så

vi kunde göra det i lokalen. Häftat. Räknat och
lagt i buntar av rätt storlek till varje utdelare. Tagit
min eger bunt och delat ut på väg hem från
lokalen på Stobdegatan. Skrivit adresser, frankerat
och lagt på brevlådan till de medlemmar som bott
for långt borta flot' att omfattas av
distributionskedjan.
Kanske är det därfiir jag känner for
Månadsbrevet som för en vän. En som man har
delat ljuvt och lett lrred. En som har ltirändrats
under årens lopp, precis som en själv. Enjobbig
typ som man inte älskar alla gånger men absolut
inte vill vara utan. Vad är Kålltorp utan
Månadsbrevet?
1ja, det är en fi'åga som snart kan fä sitt svar.
På annan plats i Månadsbrevet kan du läsa om
problemen och själv ta ställning till
Månadsbrevets framtid. En digital utgåva är
billigare, enklale att distribuera och mera
miljövänlig. För mig är det inte samma känsla vare
sig att skriva lol eller att läsa en digital utgåva.
Kanske är det lättare för yngre människor som
vant sig vid den digitala världen från början. Det
ska verkligen bli spännande att se vad som händer.

Må alla sniglar s.jälvdö under vintenr!

Kristina Janson

Månniskån i Kålltorp, stadsdelsförening i Kålltorp, Råstensgatan 4,4t6 53 Göteborg
Tel: 21 12 54 Plusgiro:431 88 09-3
Lokaler: MiK-Knuten på Råstensgatan 4, keramiklokal på evidingsgatan 2.
Hemsida: www.kalltory. info
Styrelse: Ordf. Irene van Manen, kassör Staffan Börjeson, sekreterare Bodil Sundvall. Ledamöter: Elisabeth
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
Månadsbrevet: Föreningens medremstidning som ges ut 4 tiI 5 gånger per år :red en uppraga på ca 250 9x,

,

ooKålltorp kano'x 3
Elisabeth Tingdal arbetar oftirtrutet vidare

- med att ge

oss en Kålltorpsscen där
alla möjtiga delar

musiken kommer från
av v?irlden.

Nu

ä

programmet fdr hela varen klart.

Det blir tre "Kålltorp kan", varav en kväll

med mer litterär än musikalisk karakt?ir.
Läs, och boka sedan in dessa tre kvällar i

almanackan.

:ii::iöll\$..

Inträde 50 kronor.
Fika ingår i priset.

Alligator Gumbo

Fredag 23 februari klockan 18.00
Alligator Gumbo tar plats på scenen. Detta sydsvenska cajunband framldr med orubblig entusiasm
traditionsenlig cajunmusik iiån Louisiana. Vi lovar att ingen kan sitta stilla när d€t svänger som vånt. Gruppen har
uppträtt i USA och fått pris för bästa cajunband utanfdr Louisiana.
Favorit i repris är Scarlett & Blue med Carina Eriksson, Staffan Andelsson och Birgitta Strandberg. Cluppen har
brett musikaliskt utbud med låtar liån Europa, Latinamerika och Nordanrerika. men också en hel del svenskt. En
verkligt intemationell musikgrupp!
Sväng och gung finns inte bara i Louisiana. Det finns också i vår'egen folkmusik och det inser ni om ni lyssnar på

lokala gmppen

Mams and Paps.

Med medlemmar från olika delar av landet har de hittat sin egen blandning av

polskor, schottisar och valser som de presenterar.

Fredagen 20 april klockan 18.00
"Kålltorp kan" satasr hår på en litteratuftväll. Hedvig van

Berlekom fiån Författarcentrum

kommer och

beråttar om boken Den ohörda historien, som består av berättelser av fomer ocl] resande i Västra Götaland.
Majo tetsbefolkningen vet våldigt lite om dessa grupper och här vill boken oka kunskapen. Det blir också
uppläsning ur boken.

Fredag 18 maj klockan 18.00
Vi är tillbaka i musikens viirld. Vi har bot<at Henrik Åberg son har ett plogram med visor av Olle Adolphsson,
en favorit fdr många. Henrik, som är både spelman och trubadur, påpekar att det gäller visor under ären 1972-94.
Bäckafall betyder Samuel Lindh, virtuos på nyckelharpa; ett instrument som från Uppland spridit sig över landet.
Samuel fiamfttr traditionlela nyckelharpslåtar och ni kan räkna med att få höra musik av Erik Sahlström, en dktig
frontfigur när det gäller nyckelharpa. Det blir också några låtar från Samuels senaste skiva.
Från Syrien kom cellisten Bashar Sharifa. Han har bildat gruppen Bashar Sharifa and friends som låter
mellanöstern möta väst i orientalisk musik, folkmusik ochjazz. Hans vänner är Stelan Bergman bas, Fredrik Hamrå
trummor och Örjan Karlsson, piano.
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Mysig miljö på Oizo
Vem hade trott att det som en gång var Ohldins charkuteri kunde ftirvandlas till ett riktigt
Majornafik med icke-kötthantering och hållbarhetstänkande? Välkommen till Caf6 Oizo i

hörnet Munkebäcksgatan/Sanatoriegat4n.

Det finns ju andra publikationer som gjort ett nedslag i
det htu popultua cafdct och flera av dessatexter ftirdj upar'
sig i namnfrågan. Alltså: Oizo? Och hur uttalas det
egentligen? Oizo heter fiket efter Mr Oizo (som kan ses
på youtube). Namnet kan hårledas ur det fi'anska ordet

ftir fågel

- Oj

- oiseau - och uttalas ungefft ojså.
så gott, föreslår min vitsiga fikakompis Kristina

mycket senap. Men så är hon inte så särskilt lttfijust i senap

heller Nåjal

Till desselt delar vi på en kanelbulle och en liten fransk
chokladkaka och får dagens smakupplevelse, fijr.denna
chokladkaka med vispgr'ädde är som en dröm särskilt
ffir den som sitter fast i LCHF-träsket så här efterjul, det
vill sägajag. Lagom stor är den

också, det vill säga ganska

Janson.

liten. Underbart är koft och ska väl så vara.
Fågeltemat går igen i delal av cafd Oizos inredning, som:
Utbudet på detta fik, där brödet är av surdegstyp och
fågelklocka och makramdugglor Inredningen är'av typen
bakas på plats, där hållbarhet och ekologi prioriter.as före
"mycket anspråkslös" och är
valfrihet, är inte stort.
antingen hemmasnickrad eller
Det finns verkligen inte en uppsjö
Hit ska du gå om du gillar hållbalt
inhandlad på second-hand, som:
av l<akor och bullar och ntackor att
ttinkande och rogivandc sränrning.
bonador, kuddar ooh små mattor,
välja på. Kaffelisran är inre så lång
d€t mesta i i ryateknik (!)
den heller.
Vi tycker hursomhelst att fiket
- Vi vill inte slänga mer än
är riktigtmysigt (forutom kalldraget från de storaönstren)
nödvändigt vid stängningsdags, det är viktigt fttr oss att
och självklart år hela iddn med Oizo att det ska vara ett
satsa på kvalitet och hållbarhet, fiirklarar ägaren Rickard
ställe
det känns bra att umgås, eller kanske sitta själv
Almqvist som dliver cafdet tillsammans med sin fru Sarah.
och fundera. Antistress, anti-slit-och-släng.
Tydligen finns det en hel del Kålltorpsbor som tagit Oizo
När vi kommer mitt i lunchtid ff det många gäster, en
till sitt hjär1a, som tycker att de saknat den här sortens
del med bamvagn, men eftersom fiket ärymligt och luftigt
cafd i vår stadsdel precis som de två ägarna gjorde när de
möblerat känns det inte trångt.
flyttade hit från Majorna.
Jag tar en surdegsfralla för 35 kr med ost, sallad, tomat
Ett Majornafik mit i Kålltorp alltså, igamla charoch groddar samt en liten latte ftir 35 kr. Smakar gott men
kuterilokaler med helkaklade väggar och makramdugglor
inte mer, men vad kan man egentligen fiirvänta sig när
i fonstren. Absolut värt ett besök, om inte annat så ftir den
man gör ett så fantasilöst fikaval? Borde naturligtvis tagit
gudomliga chokladkakans skull.
en "dagens veganska soppa" istället.
En gång i månaden är det förresten öppet till 2l . Då blir
Kristina är lite djärvare (läs: hungrigare) och beställer
Oizo en del av det lokala t(ulturlivet och serverar både

d

en grillad lantbrödsrnacka med cheddarost, kapris,

groddar, salladslök och dijonsenap for 65 kr och en vanlig

brygg för 30. Jattegott enligt K, men möjligen lite val

musik och kaff'e. Utkil< hålles på

Facebook. Bodil

S

Många tjejer tävlade i schack på Kålltorpsträffen
Sista helgen i januari var det dags fdr MiK:s schackklubb att välkomna 90 barn och ungdomar från olika
schackklubbar i Västsverige till €n schackturnering i Kålltorpsskolans bamba. Mer ån en femtedel åv de

tävlande var tjejer.

.::

Det var det största arrangemanget hittills fdr MiK när
det gäller schack. Tåvlingen var en del av det så kallade
Rallyschacket, sju schacktåvlingar fijr barn och
ungdomar som arangeras av sju olika klubbar på sju
olika oner mellan okrober och mars.
Att ro i land en planering fiir så många tävlande - 90
barn med ltiräldrar och ledare på plats - kräver en hel
deljobb, att hitta en bra lokal var till exempel inte så
lätt. Men Per Bergström lyckades delegera ut en md
arbetsuppgifter och kunde ägna sig åt att själv vara
spindoln i nätot.
- Det här visar att vi har en bra organisation för så här
stora arrangemang. Mängder av kakor har bakats. Ett
erfaret cafdgäng ställde upp. Vi hade många fantastiskt
bla volontärer som klarade allt från att snitsla en bana
till Kålltorpsskolans bamba genom att hänga
storschackpjäser i träden, till att grilla korv, ordna ett

lotteri och agera domare i mängder av schackpartier,
säger han.
Per år mycket nöjd med sitt fdrsta Rallyschack som

fick namnet Kålltorpsträffen. Han är också väldigt nöjd
med att så många deltagare var flickor, men förtlarar att
det inte direkt var hans förtjänst.
- Vissa klubbar gör ett brajobb med atr fll med tjejer
och att få dem att stanna i den här mansdominerade
sporten. Särskilt Nolered SK utmårker sig på det sättet
och de hade många flickor med på Kålltorpsträffen.
MaIs Harrdn som ä ungdomsledare i Nolered är väldigt
bra på att se lill så att flickorna trivs.

Når det gäller I(ålltolpsspelarnas placeringar så
kämpade alla väl men bara en av deltagarna fi.ån MiK
lyckades komrna bland de tre bästa isin åldersklass och
kunde gå herr rred en pokal. Aftemis Kostakis tu tio år
och kom på tredje plats i lågstadieklassen. Hon blev på
det sättet en del av Kålltorpsträffens trend - att tjejer
går fiamåt når det gäller schack.
Många av de tåvlande kom från Göteborgs stöBta
schackklubb Manhem men det fanns också spelare från
både Hindås och Stenungsund.
Allra gladast blev per Bergström när det stod klaft att
en ganska ny klubb anmält sju spelare. Det var Grekiska
ftiräldraförenirrgens schackgrupp som för ldrsta gången
ställde upp i Rallyschacket.
Trots att stadsdelsftir.valtningen ville ha ganska bra
betalt fiir lånet av Kålltorpsskolans bamba så gick
Kålltolpstr'äffen med vinst. Fika, lotter.i, korvftrsäljning
och anmälningsavgifter gav ett överskott på ca 4000
kronor. Pengarna kommer autagligen att användas fttr
en resa till en schacktävling fiir.bar.n i Skåne i vår.
Och Per Bergström, ja han verkar ha fått blodad tand:
- Vj satsar på det här nästa år igen, ijanuari, det tycker
jag absolut, säger han trots att han ser rätt sliten ut när
jag pratar med honom dagen efter
Bodil S
Per Bergstr'öm
Q738 36 13 47

per@kalltorp.info
www.kalltorp. info/schack
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Om medlemsavgift

våra

vi inte helt siikert vet hur framtiden ftjr
.,
pappersutskick ser ut, så passar vi på att skicka ut inbetalningskort
ftr medlemsavgiften 20i 8 redan
På grund av att

nu.

inget

De som redan har betalat årets mediemsavgift år
inbetalningskort. Numera har vi niimligen mycket bättre kontroll
medlemsregister och medlemsavgifter genom att Kaj
engagerat sig i att vända ut och in på alla möjliga

:

O"n Uorn ihåg: Om du iir med i keramikgruppen,.schackgruppen :
eller textilgruppen ska du inte betala mer iin terminsavgiften
:r
arsavgiften för den grupp du tillhör, medlemsavgiften ingår.
Medlemmar i odlingsgruppen betalar vanlig medlemsavgif,. :

eller

Hittelön för lokal
MiK:s vävgrupp saknar fortfaraade
lokal.

Kan du komma med

något

anviindbart tips? Kanske firms det en

tom källarlokal i huset diir du boq
eller vet du något annat som skulle
kunna ge vävgruppen en möjlighet
att sätta upp sina vävar igen?

ftir
två (500 kr presentkort på varfri
En hittelön bestående av middag

resataurang i Kålltorp), ftir tips som

till

:
:
:
I

på :
Librand I:
uppgifter. r

tt
It
ratltttttttaattlttlttlrtttllalttltrrtttttrrll

leder

2018

kontrakts-skrivande

instiftas härmed.

Hör av dig, till:
manniskan@kalltorp. info
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