Kålltorpsdagen lördag 8 september i Solrosparken
till
loppis närmar sig' Läs mer om hur du kan hjälpa
MiK:s

EfterlYses : e-Postadresser

Merr för att lyckas rned det måste vi
Nu vill styrelsen komma igång med digitala utskick'

ju ha rätt e-postadresser titt atta medlemmar som har en e-postadress'
om alla medlemmar skickar in sin
De som jobbar rned detta är alltså mycket tacksarnma
e-postadress.omduärsäkerpaattuireclanlrarden-omdutexangettdennärdublev

medlem, behöver du inte skicka den'
webbaserade redlemsregister ocl-r i en
E-postadresserna kommer att läggas in i vår1
till något aunat äu information frårl
sändlista. De kommer självklart inte att anvätrdas
föreningen till medlemmarna'
kommer även i fortsättningen att få utskick
De som inte har tillgång till dator och e-post
troligerr att försvinna'
p", post, men Månadsb"revet i sin nuvaraude form kommer

finns
Gå in på hemsidan www.kalltorp.info under startmenyn
rubriken kontakt, fyll i kontaktformuläret. skriv in din
gatuadress i meddelandef?iltet så blir det lättare att identifiera
medlemmar med samma namn'
Läs också orn:

Cykelköket i Härlanda som hamnat rnitt i

Kålltorp.
Systerknuten
Nästa "KålltorP kan"

Jag vet inte om det

är fantomsmärtor från mitt

amputerade arbetsliv som lärare som Iär mig att ständigt
hemfalla åt lornumstigt undervisande, men här kommer

i alla fall

en

Liten hummelskola
Tidigt på våren ser man bara jättestora humlor,

på

fiirsommaren ser man bara små humlor och på hösten kan
man återigen njuta av stora bumlingar. Det är inte så
konstigt som det verkar, man måste bara veta lite om dessa
våra välgörare.

Vårens stora humlor är befruktade honor, drottningar,
som har överleW vintern. Alla andra humlor dog i höstas.

Det är tur att drottningen är stor, {tjr hon har det tunga
ansvaret att grunda en ny koloni alldeles själv. Hon skall
samla näring och bygga ett bo som duger till att härbärgera
sådär 400 humlor. Drottningarna gillar övergivna musbon
men hittar de inga så använder de hålor i jorden som de
klär med mossa.
Först lägger hon ägg som kläcks till sterila arbetare. De

tar över bobyggande och insarnling av nektar så att
drottningen kan ägna sig åt äggläggning på heltid. Då
håller hon sig inne i boet och syns inte hur mycket vi än
letar = allt vi ser är de små arbetarna.
Senare, på sommaren, ftids humlor som är större än sina
storasystrar. Dessa större honor lägger obefruktade ägg,

sofir ger upphov till hannar. De kallas drönare och är
aningen större än sina mödrar. De saknar förresten gadd.
Framemot hösten kläcks det några honor som skall bli
nya drottningar. Förhoppningsvis parar de sig med hannar
från en annan koloni. De nya drottningarna äter upp sig
rejält och letar upp en plats där de kan övervintra, medan
deras mor och syskon dör bort : allt vi ser är stora humlor.
Hur sårbart är inte detta levnadssätt! Jag önskar att vi

kunde hjälpa dem. De hjälper

ju ossl De pollinerar

ärtväxter och är förresten överlägsna när det gäller att
pollinera tomater i växthus. Det där vi säger att vi kan
göra samma sak med en pensel är inte ens sant alltså,
pollineringen blir inte lika effektiv.

Nu höjer vi blicken och tänker på pollinatörer

i

allmänhet, inte bara humlor. Det har kommit lamrrapponer
under en ftiljd av år om att pollinatörerna antal minskar,
både på art- och individnivå. Vad är då deras problem?

Det moderna jordbruket har en stor del i problernen.
..
Andrad markanvändning i form av fiirre hagmarker och
större sammanhängande åkerarealer leder till färre
boplatser och mindre mat åt pollinatörerna. Växtgifter som
dödar ogräs minskar fodotillgången. Insektsgifter som
urskillningslöst dödar såväl onda som goda gör detju inte
lättare att överleva.

:

Vad kan vi göra lor att hjälpa dem då? (Vi mänskligheten)
Inga gifter som slår ihjäl alla insekter. S.iälvklart eiler hur.

l

2. Alla åkrar borde få tillbaka åkerrenarna, kanterna mellan
åkern och vägen. Nu besprutas de med ogräsmedel men i stället
kan de besås rned vallväxter eller lämnas åt naturen.
I städerna och i vår.a trädgårdar kan vi ersätta många av
gräsnattorna rrred ängar. Där skulle det finnas nektarrika
vår._
, sommar- och höstväxter sorn pollinatörerna kan få niat ifrån
rrär åkrarna inte bär några blonrmande växter alls.
Där kan det
dessutom finnas boplatser åt dent.
Det är oerhör1 svåft att få t. ex. en humla att flytta in i ett
artificiellt bo. Vi som har insektshotell vet att det gäller andra
insekter också. (De enda insekter.jag har i rnitt tjusiga hotell

är tillftilliga tvestjärtar sorn uppehåller sig melian baksidan
på hotellet och husväggen.)
Om man har en grav man sköter orl kan man se till att plantera
nektarrika blommor på graven i stället för sterila men
storblomrniga växter som begionor. Gravplatserna är som

öknar for insekternal
3. Vi kan äta rnindre kött och mera vegetabilier. Då utnyttjar
vi åkerarealerna ntera effektivt så att naturen får bättre ptats,
Det är bara att sätta igångl Det är ju inte precis rocket science
så det här klarar vi. Tallyhol

Kristina Janson
Människan i Kålltorp, stadsclelsförening i Kålltorp, Råstensgatan 4,416
53 Göteborg

Tel:21

12 54 Plusgiro:431 88 09-3
L-okaler: MiK-Knuten på Råstensgatan 4, keramiklokal
Qvidingsgatan 2, vävlokal Sapatoriegatan 24.
Hemsida : www.kalltorp. info
Styrelse: Ordf. Irene van Manen, kassör Staffan Börjeson, sekreterare
Bodil Sundvall. Ledamöter: Elisabeth
Tingdal, Kaj Librand, Anne-Marie Blom, Frida Forslerg, Ingrid westerfors,
Lars Bäckman. irppt.unt..,
Ulla Elmqvist, Rebecca Ringberg
Medlemsavgift: 100 kr/är, familj/hushåll med mer än en person betalar
r 50 kr/år

E-post: manniskan@kal ltorp. info
Månadsbrevet: Föreningens medlemstidning som ges ut 4 gånger per
år med en upplaga på ca 250 ex.

MiK:s eget musikcafe'
"Kålltorp kan"
5 oktober kl 18
för höstens första Kålltorp kan-kväll! Efter loppmarknad, valrörelse och allt annat
får vi koppla av på MiK:s eget musikcaf6 med live-musik.
Dags

Som vanligt blir det en blandning av musik från när och fiärran... ...
Först ut är en lokal storhet, State Lycke, ända från Björkekärr. State är forfattare och trubadur, på Kålltorp

kan mest känd som bluessångare. Nu har han tagit steget över till en svensk repertoar och
smakprov från den nya skivan han har på gång. Arbetsnamnet är Kärlek och vin.

vi får

höra

Ett stort kliv österut och vi möter Samir Mehmed och hans grupp som spelar rnusik från Balkan. Sarnir
Mehmed kommer från Makedonien och trakterar bouzouki och gitarr. Han åtföljs av en såugare och en
pianist. Det blir populärmusik från Makedonien,Serbien, Kroatien, Grekland och Rumänien.
Tredje grLlppen ut kallar sig Bdvins bästa spelning. Det måste bli något alleles extra för Edvin Diskin
Wetter har synts tidigare på Kålltorp kan, om än bara tio minuter en gång ivåras. Han
hann i alla fall med att göra publiken helt entusiastisk och nu kommer han alltså tillbaka med en ny
konstellation musiker.
Edvin, som spelar banjo och gitarr, meddelar att gruppen komrner att bjuda på eget material.

Entre' 50 kronor. Fika ingår.

Kålltorps schacksällskap
Tisdagen den 2l augusti drar schacksäsongen igång igen på Kålltorps fritidsgård rned början
Alla barn och ungdomar hälsas extra välkomna!

kl

18.00.

Det kommer aff finnas många roliga och spännande turrreringar under lrösten och nästa vår. Det s k
rallyschacket med sju delturneringar runt om i Västsverige börjar med Torslaget den 23 september och
avslutas i mars nästa år.
Den sjätte delturneringen kallas Kålltorpsträffen och den är vår klubb värd för. Den kommer att äga rum
söndagen den24 februari. Den stora nationella ungdomsturneringen Skol-SM äger rum den 12-14 oktober och är i år förlagd till Lidköping.

Träffarna på fritidsgården är intensiva träningstillfiillen för att bättre kunna hävda sig i dessa turneringar.
Självklart är de som bara vill komma oclr testa schack ltjänligt väll<ornna till fritidsgården på tisdagarna.

\txna och r-rågra av våra juniorer väntar seriespel men lorst oclr främst vårl eget KM (klubbmästerskap),
som lottas tisdagen den 28 augusti kl 20.00 på fritidsgården. Turneringen omfattar sju ronder och spelas
fram till slutet av november.
Titelforsvarar med tre raka titlar Zir Joel Eriksson. Kan någon rubba Kålltorps schackgigant i arets upplaga av KM?
För de

Anmälan till KM ska göras till Kaj Librand (kl.gbg@comhern.se)
Läs vidare om schack på vår hemsida www.kalltorp.info/schack
Hälsningar
Per Bergström,
0738 36 t3 47
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Cykelköket är öppet för alla
Härlanda-Örgryte har fått ett eget cykelkök
och tänka sig, det ligger här i Kålltorp.
Vad är ett cykelkök? Är det ett rullande soppkök
eller nån slags mobil rnatlagningsplats? Nej,

ingetdera stämmer.

"Cykelkök är kollektiva cykelverkstäder där
besökare ffir tillgång

till verktyg

och reservdelar

{iir att reparera och underhålla cyklar. Ofta tar
cykelköken hand om övergivna cyklar för
reparation eller återvinning. Volontärarbetare
eller annan personal hjälper till rned målet att
besökama ska ffi kunskap och ftirdigheter för
att själva ta hand om sin cykel." (Wikipedia).
Det är faktiskt exakt så S-L Samuelsson
beskriver cykelköket Navet, som man hittar i en

källare i Kålltorpsskolan. Stig-Lennart
Samuelsson jobbar i vanliga fall på Kålltorps
fritidsgård men en dag

i

veckan håller han

cykelköket Navet igång.
S-L berättar att Göteborgs kommun redan för
flera år sedan gav alla stadsdelar i uppdrag att
öppna cykelkök och 2016 startade processen.
Att hitta en lämplig lokal var inte lätt, men det
ena gav det andra och mycket tack vare
vaktmästarna på Kålltoprsskolan (läs: MiK:s
egen Lennart Hjalmarsson) hamnade cykelköket
till slut i en källarlokal på skolan.
Du hittar Navet på baksidan av Kålltorpsskolan, nära Forsstenagatan och det är
måndagskvällar mellan 15 och 20 som gäller.
Då kan du alltså träffa S-L som ger råd och dåd
när det handlar om hur du ska laga och
underhålla din cykel.
Har man tur finns kanske en begagnad reservdel på lager. Cykelköken tar nämligen hand om,
och återvinner, en del av alla de övergivna cyklar
som de kommunala bostadsbolagen samlar in
varje år.

S-L Samuelsson cir den sont håller Navet i

rullning

S-L tycker i alla fall att den där diskLrssionen är snudd på löjlig
och poängterar att ett cykelkök inte går att jämföra med en
cykelverkstad.

- Här ska du lära dig att laga din cyl<el själv, det är det som det går
ut på. Lämna in ltir lagning går inte alls så skillnaden är rätt stor,
säger

han.

Innan cykelköket öppnade hade S-L
cykelmekarkurser ltir kvinnor som lär1 sig cykla
på kurs men ofta inte hade någon egen cykel.

Nu kunde de få en cykel genom att själva

De första cykelköken staftades i USA och
ordet cykelkök är en direkt översättning
av engelskans Bike Kitchen. S-f älva köksdelen av nalnltet kan anspela på att det
"lagas" cyklar, nten även att ntan i ett

renovera en av de insamlade cyklarna. I sommar

har han haft liknande kurser för högstadieungdomar.

Det finns de som tycker att cykelköken är en

riktigt dålig idö, att Göteborgs politiker inte

cykelkök ofta fikar eller äter något

skulle ha startat verksamheter som konkurrerar
med privata småföretag, det vill säga
cykelverkstäder.

Finns det verkligen rim och reson

i

tillsanrrnans.
Göteborg har sex cykelköl<, vilket är mer
än i någorr annau stad i landet. Det första
cykelköket i Göteborg startade 201 I .

den

kritiken? Då borde vi väl snarast avveckla alla
kurser där bildningsforbunden lär ut sömnad,
vävning, keramik och andra hantverk och
folkhögskolor borde förbjudas att lära ut
byggnadsvård och knuttimring, eller?
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Bodil s

Kålltorpsdo gen
1ördag 8 september

kl 1 1- 15

i Solrosparken såklart
Det blir folkfest, loppis, lotterier och god fika.
Sorn vanligt är föreningen tacksam lor alla bidrag till loppisinsarnlingen.
tar emot det mesta som är säljbart.
Möbler, tjockteve och gamla datorer tackar vi dock nej till.

vi

Vi samlar in grejer i föreningens keramiklokal i källarplan på
Qvidingsgatan 2, enligt foj ande schema

Onsdag 22 augusti kl l8-21
Onsdag 29 augusti kl 18-21
Måndag 3 septemberkl 18-21
Tisdag 4 september kl 18-21
Onsdag 5 september kl l8-21
Torsdag 6 september kl l8-21

Völkomno!

Inför

Har du ett portytölt?

Kålltorpsdogen

Kålltorpsdagen med MiK:s stora lopprnarknad är
nog årets största satsning forvår {tirening. Sedan 70talet har vi rott iland detta med vårt mått mätt stom evenemang med lite olika förutsättningar och med deltagande av en mängd olika människor.
En strr loppmal,nad gör sig inte sjäv. Förafiklamatrgenom-

föra denna folkfestbehövs folksom vill ställa upp
som t ex försäljare eller hjälpa till rned en rad
olika uppgifter som behöver göras i anslutning

till

Förra året blev Kålltorpsdagen en regnig historia.
Behovet av tält blev akut.

Mycket skulle vara vunnet om vi hade ett antal
parlytält "på lut", alltså ägare av parfytält som vi i
forväg vet att vi kan ringa om behovet uppstår.
Ring Per Bergström 0138 36 13 4j om du eller din
bostadsrättsförening har partytält att lånalhyra ut i
ett akut läge.

lopprnarknaden.

Vill du vara

med? Hör av dig

till Elisabeth 0703 96 t4

och tala om vad du har lust att hjälpa

Hoppos

till

93

medl

vi ses lördogen den 8 septemberl
Per Bergström
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Systerknuten - the power of yin
Det har blivit dags att presentera Kålltorps nya
träningsstudio, belägen på Björcksgatan 51. Systerknuten startades i våras av just två systrar * Jessica
och Jennifer.
De erbjuder träning i mindre grupper med fokus på
livsstärkande träning med fundamentala rörelser men
även en hel del klasser för att varva ner och sänka
tempot. Yin yoga samt meditation är klasser där yin
energin, den lugna energin, får ett större utrymrne. De
pekar på att det idag finns ett enormt stort behov av
klasser med mjukare värden som just yin står för.
- Många upplever en obalans i sina liv, där skålen väger
över lor yang energin som är den mer pådrivande energin
där vi ständigt ska tänka frarnåt med hög press på oss.
Vi skapar därmed ständigt en spiral av högt tempo som
vi inte mår bra av och inte kan ta oss ur själva, fiir rnan
vet inte hur man gör, berättar Jessica.

Hos Systerknuten ffir man ett

tillftille ftir att

f-ysiskt som psykiskt, såinkatempot och

Vi deltagare låg bekvämt på våra mattor rned filtar på
oss medan passledaren slog på sin getskinnstrumma i
olika takt. Själv var jag minst sagt skeptiskt inställd till
det hela men fick se mina ftirdomar besegrade av känslan
som efteråt infann sig i min kropp - ett lugn, stark som

en redig höststonn, blåste bort alltjag funderade påjust
där och då. Och sen en sådan skön trötthet där det är en

ynnest att få lägga huvudet på kudden. Jag längtar till
att lå prova det igen, och se om det känns lika intensivt!
6-9 september har träningsstudion prova-på-dagar med
många klasser att testa, och om vädret är stabilt den g:e
september kornmer de, i sarnband med MiK:s loppis,
att köra några pass i Solrosparken.

Systerknuten finns på facebook och har en egen

hemsida,www.systerknuten.se

F,ridaForsberg

landa

ftra in mer energi

av yin

i sitt liv Hon beskriver yin som det; en mjukare
energi, med drag av egenskaper som vila, stillhet och
lugn.
- Vi är inte ett gym men inte heller en separat yogastudio
även om vi har många klasser med fokus på mer eller
mindre yogaliknande inslag, fortsätter Jessica.
Många olika är passen som erbjuds, allt från flera typer
av yoga (yin,hatha,yogalates), rörelseträning och pass

för gravida,

till

meditation och dans inspirerad av

västafrikanska rytmer.

Anmärkningsvärt är att systrarna genomfdr hela
verksaurheten ideellt, då det inte ännu går att ta ut några
löner for egen del.
- Målet är inte att gå med vinst rren OM vi skulle gå
plus är drömmen att kunna öppna ett center ftir kvinnor.
Någonstans, någon gang, ftir att kunna hjälpa medsystrar

påjorden.
Utbudet under sommaren som gått har innehållit bland
annat utomhusträning i närområdet och dansklasser for
barn.
Nytt lor i höst är att systrarna satsar på barn och unga
som

vill

röra på sig, grupper för åldrarna åtta

till tolv

och tjejer i åldern tretton till arton.
- Vi har båda kommit i kontakt med rnånga unga tjejer
som behöver få ftjrstå meningen med att tycka om sin

kropp utan att ftir den sakens skull lägga någon större
vikt vid utseende som många gör och också upplever
som ansträngande ftir koncentrationen. Det är också
anledningen till att vi inte har speglar hos oss - ftir att

de som vistas här ska slippa tänka på hur de ser ut under
tiden de tränar. Vi flyftar blicken mer inåt mot oss själva

och det viktiga är måendet, inte hur vi ser ut, tydliggör
Jessica.

Själv harjag provat på flera olika yogapass men det
som gav mig mest intryck och också känslan av att vara
totalt avslappnad var ett specialinsatt pass rned trurnmeditation.
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Onsdagkvällar i Solrosparken
Träffarna har kommit igång igen
efter sommaruppehållet och
kommer att pågå hela september
(minst!).
Värdar är Lars och Annika, som
sköter korvgrillningen (när
grillningsförbudet hävts) och ser
till att det finns flera olika
aktiviteter att välja på.
Förutom schack och åka i rampen,
kan man oftast spela pingis, fotboll
och basket eller bara träffas och
snacka med kompisar.
Det är en mycket uppskattad
träffpunkt och såväl småbarn som
föräldrar och äldre schackspelare
dyker upp på onsdagarna" Vi
startar ungef:ir vid 17.
Per Bergström

Prisvårt på nya Intill
Många undrade länge vad som skulle komma
efter Restaurang Moravia och nu finns svaret: I
till oigenkännlighet uppfräschade lokaler hittar
man numera Restaurang Intill.
Matgästerna på gamla Moravia kunde ibland undra
vart de llade kommit. Moravia forde tankarna till eft

land som inte längre existerar (ett historiskt namn
på en del av nuvarande Tjeckien) medan rnenyn och

loggan (ett antikt ternpel) utan tvekan var grekiska.
- Hmm... ..

. ..

Men lokalens nya namn, lntill, signalerar tydligt
och klart att här finns inte utrymme för något annat
än självklar närhet.
Ju fler matgäster desto mer närhet, desto rner

"Korn

och knö dig in-feeling", men den känslan hittar vi
inte här, i alla fall inte den här kvällen. När vi kommer
är restaurangen nästan tom rnen det är säkert en d-iupt

orättvis bedömning, for vi komrner dit vid åttatiden
måndag kväll den vecka då rnånga började jobba igen
efter semestern.
Fikakompisen, uumera restaurangkompisen,
Kristina, intygar att hon sett en fullsatt uteservering
hela sommaren.

- Vi har haft en fördel den här varma sommaren
och det är en uteservering i skugga, säger en i
personalen och berättar att Intill tagits emot väl och
att ägarna är nöjda.
Eftersom Kristina redan har ätit (soppa) och jag är
hungrig blir enda matbeställningen den här kvällen
en "Intills laxrnacka".
In kommer (ganska lite) lax med två olika såser,
bland annat bearnaise, på rostat surdegsbröd och en
fin hög grönsaker, i sällskap med en ansenlig mängd
pommes.
Smakerna känns underbara och med ett med ett glas
spanskt rött, Carodorum Roble för 75 kronor (lntill
serverar inget anonymt "Husets vin") känns det hela
sorn en klart godkänd kvarterskrogs-middag även om

laxen känns lite mer sorn lök på laxen (på grund av
rnängden) än som själva huvudsaken. Men å andra
sidan: Vad kau rnan begära for 125 kronor?
Kristina tar en stor starköI, även den med ett namn
(men jag har glömt vilket) och ser förvånad ut över
priset. Bara 49 riksdaler? Jodå, det stämmer.
Menyn är inte lång. Tolv rätter inalles (och då är
två efterrätter inräknade). Flera smårätter och
plockmat som gratinerad chdvre, vinkokta musslor
eller chark- och osttallrik, även de till ett facilt pris,
ger utrymme att liksom gä"all in" och beställa flera
rätter till priset av vad du hade fatt betala för en rätt
nere i stan. Och det kan ju aldrig vara fel.

Menyn spretar åt olika håll och innehåller flera
vegetariska alternativ (dock ej vegan). E,nda uttalade

lcötträtten är Entrecöte rled baconlindade haricots
vefts, bearnaise och pontmes för 230 kr-onor.
Serveringspersonalen är trevlig och lättsam, miljön
känns avslappnad och stilren med lugnande gröna
toner och kluriga inredningsdetaljer.
Att "Krrö dig in - känslan" någonsin kommer att
uppstå här, det ställer jag rlig tvivlande till. Den här
kvarterskrogerr har helt enkelt för rnånga sittplatser,
det kornmer aldrig att bli särskilt trångt, men å andra
sidan är detju rätt

bra-

du kan vara ganska säker på

att få ett bord. Och alla gillar inte bröt och stök och
knö.
Vårt sammanfattande omdöme om Kålltorps nya
restaurang är: Gå dit oclr kolla in själv, du kommer
troligtvis inte att bli besviken, för det är både gott
och prisvärt i trevlig rniljo.

Bodil
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Nu kommer hösten och Knuten - frivilligcentralen i Härlanda -har öppet
igen i lokalen som MiK delar med Knuten (därav namnet på lokalen:

MiK-Knuten)
Anne Marie och Cathy har valt ut några programpunkter/grupper, både
nya och gamla, som de vill slå ett slag för så här i början på hösten:

Diskussionsklubben,

måndagar

kl l0-12. Korn forbi

oss och ta en kaffe och ett snack kring

aktualiteter, samhället, resor, flöreteelser, trender eller det dagliga livet
jorden. Agneta är kontaktperson.

Stickkafö1

måndagar

kl

1

vi lever tillsammans här på

8.15-20.30. Ta rned ditt sticke och din sticklust och dela dift intresse med

andra i mysig samvaro. Ann håller i trådarna.

Knutens kaf6,

onsdagar

kl

10-12, öppnar 2918! Varrnt välkomna att komma förbi säger Cathyl

Sätt ditt liv på pränt,

varannan onsdag 13-15. Start i Oktober. En skrivargrupp där livsberättelsen
är
utgångspunken.
lnger leder oss varligt framåt i processen med övningar och
stoft
och
smått
om
delande av texter. Obligatorisk anmälan.

till inre hälsa. Torsdagar kl 12.30-14. Starl i Septernber. E,n samtalsgrupp
vi reflekterar kring livets vägval och existensiella hälsa utifrån Olle Carlsson bok Livsstegen.

Livsstegen - 12 steg
där

Obligatorisk anmälan. Anne Marie

ocl-r

Matias berättar gärna mer.

Hela programrnet ligger också på hemsidan och finns i tryck här i lokalen för den sorn
gärna via mail

också'

vill. Vi skickar

Anne Marie & cathy

MiK-Knuten

Råstens gatan 4

031-21 12 s4

frivilli gkn uten @ gm a il. c o m
www.kalltorp.info/mik-knuten
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