Vövgruppen en lång historio
Niir.iag ä|tllgcn blev medlem i vä!g.uppen lijrra
året tänktejag.rlL dcl skulle !:uä kul rlL bcli]tta onr
dcn iMånadsbrevel.
l:iir (lråga jnig inte n:ir..) hadc rllå I,liKs olika

på Sanaloriegatan 1 !åras Il\11rdc alh nerpackad€
vii\stohr in och rrbct€t rr€d .rtL monlcrr (lcur igcn
sraftal:le ]rg koln mcd rlir dcl \år.lalrs atl s;illa Lrpp

grupper er årlig presentation a! sig självå i
N1:inadsbrevel. Dcn har väl pi s:i11 och ris crsatts
av MiK-Knutens prograrn, nrcn det täckerju brrn
de aklivilctcr sorn huvLrdsakliger pågår i lokalen
pa Riistensgatln. ll:ir ir ajkså ber:ittelserl ortr cn
grupp utanför Raslensgnlin.l
Lusllgt nog sag !;ivgruppen dagcrs llLrs p:i.iusl
deDna rdrcss. Inga Pettersson h-""rdc rtänligen det
innersla runrncl i nLrvårand€ MiK lolirLc
tillsammans llled en l(ol1rprs i slutet a! l0-1alel och
ställde upp nä!{a viivstolar där.
!4cl i, r, o^r
:' Lrc'' r'i
intfesse örall\,al11[rcd. och gansLa snan Iadc dc
vuxir ur det lilla rummel och nlrtat till NIiK (på
Sbbcegåtan). I N,liKs kiillere sa$sådes de bl. a.

Dil iiFt)nade sig cn n] \:ir ld med ell lrc11 cgct språk
L.rng. sl,i]l. solva . Det är bäcle smfrpill. rcjälå 1aq och
biikigt niir nran 1 e\ sla m sig ln under skeden och

r

rncd

cr kcråmikgr'upp.

lag lninns den liden r )cl{et vä1. Niir vi hade h.r lt
rröte bfukrde jag gå ncr i killlarcr och benndrl
bådc l(cralrilicn sonr stod pa tdh ihyllonrt (ofin
gjorda e\, lrclrc !a| Mancn) och \':ivalslrcri. Oclr

.t.'r':r,k(..r r,:'r r:Lrti rrt

i ', r d.,.. i..

Jr

son min m.rmma och bairia \,ävå.
N:ir.jag viil blev peDsionär ctt halvt liv senare
l)adc bådc IVIiK och vävllruppen fiyrlal" MiK iill
lörsr Virgirsgatan och sedan Rislcnsgalerl oclr
vii!gruppen rill ett skydclsr m på År'enprisgatan.

binda lrarrporra

rill väven.

\iarfiir \iiljer mrn rll varå mcd i cn vii!grnpp i st:illeL
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vilna !ri\erc har dock bcho! av m€dhjiilprr€ \iLl
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klinror ett a\' fi lillnillcI atl ldflrs.

sanarbcta och rLnrgås uranlör d€n hircla !rrdagcr.
Vii\ning iir defirili!1 cll kLrllurarv
\irJäg li.rgar Ingr !arliif hon, sollr vcrtar l(rnfa

allr. är fred i \ävgruppen srarar hon dircll:
r':rrr. I r. r l)i. ,,I r, ,- .1
ti

"
!ariation i viival och lrlönncr..r)dras kLrnslil1pcr. hiälp.
ilor sade det intc. men clel k:inns i lulLen atL deL
också haudlrr om \,lirskap.
siinl som man 1)-clier oln rLl göra. och r1l
^11giira
gairl
dct rills:Lmfrrns rre.l mänriskor \om rrar 1]cker
or)r ilr dci ini. dcr sorr är självå gr.jenl
lJn.:lrrr Kristlna.länson

(' r,l. ;.r'.'.cr . I
roalett menl:let !ar storLl Ilvärr behal\de
\l \.14 'r

bostadsråfisföreningen s:isnr:iningoIn

Iurl

rc1.

Dcl

hle!' till .11 demonlel1l vn\'srolarnå l\ ilket inte iir
lätl gjortl) och mägasinera denj
I l!å fu låq \crl(sarnhctc rere. Det \erkade helt
hopplöst atl hilla en lol(al. Nlc| så pliitsligt dök
det upp en \':il\ illiq husiigerc mcd cr liii lrrloltlll

l(llllorp. slrdsdelslörenilg i Kålltorp, ililstensgå1!n
T0l: :1 1l 5.1 Pl'rgiro:,ll I 83 09-i
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Lolnlen NriK-l(nLrten p. Rås1ensgaiaf .,l. kerinril(lokal Q!ldLngsgfuar! l. \rtr lolial Sanlrror esalxn ll.
He rsidå: w\aw kalltorp.into
Styrclsc: Oldl lrene van Nlanen.liassör Stafrinr Böleson, seirelemre Bodil SLrndyall. L-cdanriitcr l: l;rb€lh
Tingdal. Kaj Librind. Anre l\larie B onr. rrida Forsbers, lngrid wesiedol:. Lirs B.iclnrrrn Suptica.ler
lllla Flmqvlst. Rebecca Ringberg
[ledlensa!gilt: l00liriair. llmilj/hushåll ]ncd nrcr ain cn prrvnr b.ta xr l-i0 n,år
l1-posi: lrrxnnish!nC]kallron.i.lb
ft1ånadsbrclctr Föreningers nredlefrslid.i.g sonr ges LLr,1 gårlrr per iir nrcd c. trfflasr f:r cn 250 eri

Klubbat och klart. det kommer dct att vara elter

MiK:s Årsmöte
torsdag 14 mars kl 18
på MiK-Knuten
Råstensgatan 4
l(om ocb hijr lner om vrd tbrcnin!:en gior.lc
runder l0l8 ocL hur del står till rned
e^or ourir Plrrrcrr', n ^ '. I' r .. ,lc
Lrt

l

Säg dln mening orn stlrelsens arbete. och

sist mel] iDle lninsi så kan vi Lll]o\'a god
ri

k;:

MiK:s årslcclovisning

liir

2018 hitt{r du på sista
\i.lå n"

Välkommen!

Östra Kålltorp börjar byggas 2019
Sfart är del b-vg!!st:rrt. OlrrådeL mcllan

Qvidingsgatan,/Kålltorpsskolan och RtrdoLlsr ,li.;" r:err
"r hc \ '" | 6r'0
bost:ider. cn skolt och studenlbosiäder sl(a
l".a,r er:,. \ i, \ irv 7 '1.1 r" Jrr lil i I ir,r '
reda bdrjat nred r ivnirgar och b) ggafde.
TraIil(kolrtoret bjijd in lill ;nlbrmatiorrsrrö1e i
l(ålltorpsskolar i slutet a\'.ianueri.

lr. l.r'lr..rnl..ler r'r'

om

bor på Qvidingsgatan. med l;igenheler nrol skogcn
komlner all drabbås av buller och \'ibration€r.
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Itcl.r....
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liornn|nalå bost:ider kLirnrer alt flnlras i den n\a
delen av Kålhorp.
L::lisabeth Tingdal ringde

1il1

I'asligl)clsl(o|torcr 1ör

''' |, . " t: :.r1r'
rr r l. (r, r'.,
sanrlingslokaler och [örenirgs]ol(alcr tillgodoscs
<rrr,- o\!i. '"1 . r' .. .::r :,1,,. D( i , . .i.'
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I

del från Toryagälan. mcllan QvidingsgataI och
RLrdolf Steinerskolan. Jobbet Incd a{t rijja träd och
spränga borl b€rg liomncr att stärta lör'e som larcn
och lihstcnärnen friin Trailkl(ontoret beriitlade all
upphandlinger av detjobbel pågår jLrsr rrLr.
Arläggningsrrbclcn och vägbtgge berål{rras hållå

hilll år. sedan börjer själva
\ lr 'r. ,r, '. rl P 1-r'
f\e . . -. Iicl
r'.le-, . . "er.od r'.' i', .'r

på i ett och ett
l' r.orgglrti"r'e'

på

kontdel

sa atl

dcl inlc är cn iiåga sorn finns med

irrr;r l. . ..r1.. ru ( nl'".rrc ti'Jtlr;r..

byggftnetagen. lngel alr hoppas p.i i def \'ägcf Nlltså
Den andrå frägan iir h'r'h),a Killtorp med en
kiraklär som hclt sl{illcr sig fiån "gamla Kållto.p"
en so änd:i är länl(l all sanmausmälle med del

gamla, kommer atl pli\'erka den ursprungligä
sladsdclcn

'f,nl.r.Dr

{1eil.

firvi

ilerkomnu till

är grlnrr:lr med omr:idel ska

är hLrrdetvå skolor soDr
hlara a! att hålla undervisningcn igång. År,en rle som
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Mycket på gång lör barn och ungdomar i MiK:s

selaackga"aapp

Kålltorps Schaclisä11\kap (KSS) har sonr alla vel crr vital barn- och ungdorrsYerksarr)hct. Nät dLr liiscr
detr:r hår vijust årrangeral "KålltorPslriillcrr" en sLor brnr och Lrngdonrslurrlcring som:igde rLrrn på
Kålltorpsskolän söndagen den 2,1 fabruari.

si

ll

rrars Det iir cu luircring för
dager
Näsra srora tuarering iir. sc|åcl(-ttrans distrikrsllnal i l(rrIgälr
ålla sonr gir i inskLrs .l i CöLcborg lned ornneid \ti hrrr bcsÖl( ferrr liltrsscr På I(alltorps och IorP.skoL r
klasser
och \ihoppas sjiilvl(lalt pi dellagarc

lian'!in.'

Veclor cftcr (:0-21 rn:lrs);ir det sl(olLags'DNl rrrcd bl a lag liirr !furi1\'å sliolor' L:ingrc lrNrn islutet rv
ap.il!:iDlarcr Iagl rerjng i Bara uLrrrlör \4almai. lirrrrcrirr!.en kallas Sclrackårtan. diir \'afic lag bcstår
tr\ åtta bäm och ungdornar Lrtp lill L:l år Vi räknar nrcd rru dclta rned etl llrg i dcnrrr lrrrnering lltcl( \'Nrc
bidrag liän y:ir sladsdelsn:ilnrd ltan \ i belåh cn stor del tt\
kLislf edcrna f iir derIi Skäreresr.
N4cdlcffmama i KSS träflis på tisdagar fiiln hl l3 på K:iLltorps
frilidsgården och lorsdagar fian kl lB på MiK-K Lrc,r.
Riislcllsgåtan 4. Framör allt p:i tisdagar tr:ifTas di ärcn klubhens
senil)lcr och dehar idci s k Vlirrnåslcrskåpet saml har
genomgångar av paltier på ctt demobrädc. Det iir tfivs.rrrrrna och
livliga tillsl:illningnr sorr l) 11cr tiltidsgårderr rrcd posiliv cnergi
l-äs mer

on \'år \erksarrhcl på r'är hensida \\\\'\\' kallLory.inlo.

Pcr Llcrgstlöln

0ll816 ll
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Gratis på MiK-Knuten
NllK-Knuten har bliv ir en riklig oclr kanske \ iktig.
sanlingspurkl fir ålcrvjnning. Det iir \,lsscl.ligen inte
NliK sorn tagil initirli! lill dessa t!å cxcrnpel p:i
cirhriLär ckonolri. den sonr ska inas :ir AnnNlrrie
Blom på fr.ivilligcentralen. N,lcn so medlem i i\,lil(
kan drL goll slräckä pä dig och ! ara srolt dLr ed.liir
dr är.iu ocksri cf dcl a! del soll1 hilrldcr på MiK'
Knut€n.
I Gratisbutiker linns graris kl:i.ler och pr]lir, här
h.rr dU både länrna ir och |änrta kläder. sl(or, pDla1
innr. Del finlls il)gct l{rav pä att drL slia länna något
lör ått tåta med dig någoldåriliain rren det linrts:ills
alt du cllcr någor du kiinner sl(a anvåndr kla.lernr.
AtL Lr r cd sig cn rrassr l(l:ider filr elt scdarr stå
och siilja deln på |ågon lot)pis lif llil irte hell OK
likson. Clr.rtisl(undell lår ra fianr sin e!!en l1lor.rlirlitl
kompåss och st:illa in r:ill l(rs.
Gratisbutiken är öppen Pii lördagar rrc ltn l0 och
l2 och på orsdasar rrellår I6och l8 Desoln jobbar

'r. 1r

.rilrrr3 r'1.
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Andrr sorn jobbar ålldcies sralis :ir de soln
engrgcrrl sig irörelsc Solidariskt k)-lskap. Precis
en sidanL kylshåp finrs på MiK (nnten. Tanken med
4

Soljda!isl{r hllskåp är ar1 liirhindra matsriun och

(eltcr lvsl lörcbild) sl(ala c ärlt frcllxr nrat sorr
inte l(an sliljas oclr rniirllisl(or sorr :ir villisi irl älN
Lrpp den.

De som skänker rraten kan r'.rra calåer.
rcslau(r gcr och rratafl'.ircr sorf iställct 1ör at1 !langa
malen l:imnar rlen li11 So1ik},1s (lilrkirrlal namn)
volontärer. Dessa har sjiha liilsta tjing p:i maten
orh l{an åntingcn ta dcn rned sig hcrr cllcr phccra
dcr i r)ågol.r! de :olidarisiie hylskåp som pl.rccrals
ut iGijtebory.
V. " r., rrr \.ir'rr .. .lltlr..l
\r$ w.solik)-l.se
Dci nrir biir lionrrfa l|ås:ji all del inle i liirsLa
Iafd f$rd1!ro rtl srlnla ir m.rt till b€hö!an.l€ uta|
om rLt mohrbeta matsvinn. Det ir xlltså fritl ti;r r
för \,em soln helst att hänrta nrrl ur l(]lsl'ripet pii

l: r. .r' \,,,..

.l.r \. I.

,itt:

,

li] len. Den rkr lilr stiis !ara ätli!r och gärrrr lörscdd
mcd dätumln;i aring
tlodil S
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Kålltorp kon

- vårt eget musikcofå

Nr har !i sparkrL lg:ing s:isongen Förela orrgringcn lir rvklurad och.u

ser

!i

nafr rror nlish

Fredogen den 22 mors klockon

1raill'

XB

På MiK-Knuten, Råstensgoton 4
Vi

(l.vnr

iu allLid cncr all blanda oljlta sLilar och gcnrer och

Scarlct arrd lr!ue

!i tr.r vi har 1åft till efi irnrcssant progru.r

tillbaka bafdei med det int. atio clla musil(valct och sårgglödjel]. Ni sorn h(jrl
spelar. !jrfger och agerar på sceneLr. Cnrppcn bcsLf a! aldrina Erlksson. Biryllla

konmer

dcm t;digare vel att de både
Stmndberg och SLaflän Än.tcrsson.
Sen ska

ri

1ör

lölsr g,nrg.n

gin a plaLs lirr cn Liir. l)cL in

Annil

H

ammtrrstranrl med Sin kör

som gor

debur i I(ållL()rl] kan.

Jon-{}lov Woxlira.envc ligrntnrgsidigrnusilicr..naktuellnredsl(i\arLeritAllindndt.etirAltOo
Kalltorp

kar) har

han slagit sig ihop nrcrlcn god

!å. få lortribns

Pi

oclr lo\ar bjuda på.åsot alldeles exlr,l

Välkomna!
Mer ntn: Flis.hellr 0r0l 96 r.191

Entre' 50 kronor. Fika

lragår.

Fredogen den 77 maj klockon nB
PA MiK-Knuten, Råstensgoton 4
I

maj sat'srr Kålltorp kån på en litteraturkväll. Ilen hnndlar {)m cn r}utkommen boii om
konstnäred Iisten Elvir:r Nilsson, Ilelrncs barnbarn Cunnol Atlestarn har teckDat ett
porträtt dl llster l{ilsson och berättar 0m bokens fillkomst.
t..irgrnl.t Ji)lict t)tig. it, Lltt.l.1gt'7t art k(i,titr' ti,l
futtig O.,.1 är konstnärer. rrakarr- modern Esre|

lr\r1\1.,r.

l.rlil,.

röE iV. ^r,1

|

r,niA, ,rber" l< . H. r'. i r'.rr . r. rr r' :rr... rr
tiån niir hoD s:ig C:ul Larsson lör\,a l:llx Uapp,
uppgånger I N],a Llcrncnl,rrläro!erhet fijr flickor lill
en odlssc ö\'er den s\'enska kvinnans hislorir DcL
ittspilelacle henne.
Ester årbctadc soln lnönsrerrilerska. gifte sig. 11ck
t\'a sinrer. llick p:r på Slöjdiörcni gens skola och

\ralands konslsl(ola. Sanma clag sorn dcl \,ru
\emissagc 1ör hennes lijrsta separatLrtsrillning
orrliofr dcr )Dgsia sonen i en flygol)cha ilLalier.
Ftt

sll1r fT

Tr.ots err rliLLp dcpressioir eticr dct och senarc olilia

slrkdornar sluLade Estcr åldrig näla. llli ,.let
tlxilo^'.iler knnske i.E kLt .ri /?r./. ÄretLcitattiå
henne llslcr l-lViraNilssoI ivled 1976.
licnncs sista hernadrcss \tr i Skår i örllrire. Dit
flvttade f' riljdr lc)li Hon lil(solll make| och dc
badå sdncrna ligger begravda pri Östra krrkogården

.lou

alisten och förtaltrren CunnclAllestarn har

;( h1,l cl . l rrr' r'. o.i'. Irr,. It...Ir.,
'c ir.r or ,n l..Ir,rhcr.'r .. . re,r our,r.
lirrnor. Fslcr [lvira Nilssor, och sätra i henn€s
k\ innoll! i sa hällsut\ccklingen Nu h.[ det b]iYil
en boh son också är 11,ild mecl bilder. på Fsrcrs

ftån Cul:l?

5

Llisabcrtr 't ingdäl

Kålltorps mests gornbombqre
rill ta plåts i dctr sffeotlig rummet - på sinr! egna i illk0r. llu har intagligcr sett derås
gladä och humorislisl(a avtryck på staliet, stolpar och skyltar och trott ntt det är en och
sammr pcmon sorn åstadkomnlil xlltihop. Men nu kan &,1ånadsbrel cl avslöja Kålltorps tva
mest frekventa garnbornbare: alias l arnlund och fossilfristiclorn. (sc toro på töruLa sidaf)
De

l ridå Rådlurd. xli:rs "\'a[nlLrnd'
tsor i Kålltrnp. l5 år. studerar textill,onst

Krislinr.Iarson. trliäs'fbssilfi isLickarr'.
llor iKålltorp.68 år. pcnsionär. löre deftå

.

på

Ill)K.

i:löjjskolan tijr dcsiqn .rch konsthantverk

Niitn

gunhonth'li g l

g\ mnasiclärire (teorciislle limnen)

ejo

hiir i ]iirh?ten o(h tlii|on du !:joft tiingt boftt.
I-: Blolnnronra (eD del t)cker alr det ser ut som K: Jas häde tjital r\å gry1lappar i tonll ar snrå
hände0 vid hållplars Sanatorlcgaran. Ti.ligare hadc t(a'rierpatoppis.Jäggio,dcomilerrtiIsm:if]gurcr
jag sål1 upp en d€l:rv cn sånqlert: 'ilu kan iIrc v:ilia och k|iufislde|r påvarsitL st:rk.1vid:h.lhå|p alsen
\em dLr :ilskar. mer lår:ilska venr d. vill" på ert Torp.Jcgharlitorrc'helclelsticl(adliraffirisomlag
srrket. men del lrr nrer rvg än garn. P.i senare rid sl'lt lasr pii srolpar h:ir i Kålllorp.
harjrg €\iort snrir tillägg på skyltrr: c]-kelh-lä11'år i Nir iag \,är nybti!e'pc,sion;ir viltc jag'an,:tra cr
glada lårger på skvltar nred cyklisrcr och ilulas brc! gcnomT)sr{rardochFunliril,etirspanien.Är'oliha
dettonrtellr\or pri en del sl{yhar.
anledningar krnde jae inte vandra hcla de| stiickå
I perioder harjag bott;sydöslra lndien och.iobbar .iag hadc Ltinkt. nrer jag sa11e upp cn rrxssa
någo]1

på crl skoh där. Dår har jrg också gio11
cn ganska stur virkad !al till exelllpcl.

grmgrafijtj,

stotpgrelllriigtadafiir-gcr.all!medcrrlexn-enrsrsonr
sa: be fiee. Iossilfiec" under in !rndring

Vft4iit trslht lu med gangnt.liti, uitJör iit.net dt hru siitt att ut,.tctia sig tlcket Iu2
li: l:örmigha.dhrdelnrvcketomvcrnochvads,.)r t(: JaeviI töfäin nåjlonståqsrnjrLl(hcrirlltderhär
lirs1nas.ochompår'e'l{å]r.Jagr}- ckerattre(amrn Jrrnrl \Nntre. L,.r rsrrri r ir <tt k!irnligr.rrrYck.
taralldclcsförsnrrplålsochtrftkonstitbn.\rl (rnrL,r,rL\tr tdeLlitr'har,L.rrilernarlit:a.Miliiinbtir
e\empcl'ambonrbing kin funsefa sonr cn n'r,tr it(t. arr,or 1L,r.t. rned så' h:ir i.sla!i. .'ag iir inlc
jag !i1l ö\ermsl(,r och gl:idja mån,iskor. siir':r dct trii''må'de
Iiir at1 korrbi'era dcl l(\,innliga
olfcntliga rumnrcl lite nler nränskligr..
h ntverkclmed poliliskablrrlsktrp. Dct bliren vånlig
proresr på n:igot sött.
Y&l

F:

sk

e du helst

gillarju

tilja göm? Nat

.ta

ågot

ttönpMjekt

nai,.

tet eiittL,. gambonfini g?

sorr Jernne,Cla.dc och Chr.isto K: Jag sliulle hcrnskt gär.na ing:r r !' grupp rnr
litordc. .l:ilLeprojekl. De.as mest l(å da:ir karsl,c r:r \\sstår !!t dert i C.rr rJgotstöreliIsa,nmans
de s og in riksdirgshrset i Berlill i r)g N:ir me.l and|a sl,Lrt c vara viitdisi k,,t
.lag

,:ler

' I r r;r.. . r'
råsonstans

t..

. e it lr

.t;.

.r

ir..,

,.

td

t,ördag 1l ma.! kl Il-13 har frirh Råcl[nc] r,crrissagc Lri
öppnar en Lltställdinq lncd ltentes texrilkonsl

Bofrir s

K

lrurhLrsct l(åken. Då

Lördag 18 maj kl 9.30- 13"30 l<an du ttelta i cr wolk-shop son Fridi hållc. i på
Kilken. Då blir dct yambombing liir.hcla slantcn. lömnnlälan tilL kulrrrhuset.

Kålltorps trädgårdsdag
söndag 18 augusti
löreningen ske törsökt sig på nigot nltt - cn öpPnr1rådgårdrr-dag.
Ilar du er trädgl]l..l soll
raball ot&nför huset där'

\,ill visa. eller har dLr 1i\al cr fin
clu bor'l Är' du lncd i c11 odlingsgrupp l
dLr

Det hela giu ut på atL ocllingsintlessclade bjuder in ancl-a lill
sin trädgårdi'odling och bcrättar lite oln den. Nlaijlighct elL
säli& fika ko mcr all lirlnes liir den som iir hågacl

\ii konrmcr all

skiLpe cn ltrcebooli grLrpp där man annäler

sitt dcltegande som "u1slällårc".
Ftrcebook g|uppen komner att he1a "Kålltoms
lddgårdsdag'. IIåll uLkik i thcebookgmppcrna Vi i
l(ålltory" och ''NI:inniskan i Kålltorf'. D:ir kotrnrcr

: r.r '\dl.rl

., id. r'''d'o.r"<i

!i

att

:'

Det k:iros oholigt. lncrt dct
är barå en månad l{\,ar till
april. Och ratta nrig or11 iag
hår fel. lnen iir dcl inte dii
\,årcn brukar la iivcr.

Solrostrarken f llas mcd
lilk pri onsdagskvällama
och banrcu käka. grilläd
l(orv rned brijd igen?

l-\akr rrär vi bitjar
bel0lka Solrosparken igen
går inte alts:iga. ncrr.äkna
rned att d€t inte dröjcr
såååå läng€. Barr det blir
tilldickligl
s{ på

lj

kvällama sr
kLrnDa

ingenting
stoppa henar
1:ir

Biickman och Llerysrrö

l.ars Bäcknrlll'. som.iu

:ir

dcn son tillsarnrrrans rred
Per Bergslrailn scr lill så rfi dct blir n:igot bra av
onsdagskviillarna. bler lbrreslen cn av ÖErytc
I lädandas t!å LrngdornsledaFtipendiarer 2018 i

l.c'rk-r..r,rr,.l lirr' ''ar 1t" ^tr ie
CraLlis Lrrs siiger

\i

så här

rd.

lirc i ctrerskotl. dct år
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Ekonomisk resultatrapjort för MiK 2018

Tillgångar
2018,01-01

Nordea

245320

!a!dkassa
Summa

201a-12-37
220823
7464.

24 5320
- 23033

!örändring
Sl(ulder

utgifrer
Medlavg

23030

Kålltorpsdagen
EDjoy
Schack nledl lnm

bidr o ersätrn
Keramik medl
Lokbidrag

+

saldo

mtr

Sygrupp

vävgrupp
KulturaIY kombidrag

Inrräde

31972
35760
25076
15881

MiK/Knuten hyrå

21304

49309

'8352

2583

51663

+I794

110 0

3585

-24135

207a2

38000

-17218

206s0
+6430
11771

-16430
.771

15 000

735S

11000

+170 5

0

MiK/Knutcn aktivitet
Bredband, telc henlsida
Adm

Odling
Ovrigt
Fondförlusr

0

11131

-11131

158
1732
7043

- 1732

,7043

12805

- 12 805

Försäkt

-15I

0

0

1,26

Summå

23030

+ 7600

5OB7B

30 000

Onsd akt

+
+

10668
24160

270477

- t26

219
293450

-219
-23033

Tillgångar bundnå i projekrl
Action Park (42063 kr)

Sparkonto

59 S06

Fond Secura 49 5S9

Plusgiro

111750

Handkassor

Summa:

14.64

2222A7

rapp!ir,'jrclr rörsko shyror tör 20 r q med r3 t r4 kr \amr
l,!:ln,
tillkommer
i\nuren med z t322 kr för Z0 t8
ppr.iodiccring
B 208

kr läsr€.

dv\ om

gjorts

\ku

e

hyresskuld tiIl
tillgångar och resultat va.ir

