Snart är det dags för MiK:s årliga loppis'
boka in lördag 1419.

Vill du jobba med att packa

UPP'

sälja grejer eller plocka undan efteråt?

Ring Elisabeth Tingdal 0703 96 74 93

Läs om föreningens nya ordförande och vad som dryftades på
årsmötet.

Kålltorps första Trädgårdsdag äger rum l8/8. Missa inte det.

Missa inte heller höstens "Kålltorp kan"

Vikten av att lämna bort saker
På lonniddagen annarrdag påsk började det

brinna ivårt hus. Brandorsaken är fodfarande
okänd men troligen var det ett elfel i en spis som
stafiade branden.
Vi var på landet, rnen tack vare goda grannar
och funget'ande brandvarnare var brandkåren
snabbt på plats och släckte elden. Annat s hade
huset kanske brunnit nel till glunden. Vi hade en
fantastisk tur; ingen mälniska skadades oclr vi

drygt hälften. De var duktigare, jobbade hela
dagarna och hade inga val att göra. Torka av, lägga
lådor', magasirera. (Så allt det uåste vi gå igenorl

i

tillbaka...)
Lite galghumoristiskt harjag tänkt att detta är el

när det l<otnrnel

girdagåva till våra barn som utt slipper en hel del av
jobbet vid döstädningen eftet'oss. Det ärju faktiskt
sart. Men här finns det något lor dig att lära av

också! Tre saker till och rrred.
Första: Lägg aldlig rågot brärrlbart på spisen
innan du åker hernifrån.
Andra: Stäng alla innerdörrar när dLr åker. Det
minskar sl<adan, för mindt'e syre gör brasan svagare
och dessutom sprids inte sotet överallt
Tredje: Röj bland dina sal<er lite itaget även när
du inte måste. då blir det rnycket iättare den dag drr

har huset kvar.
Tyvärr blev den våning där branden bröt ut
r'ökskadad, så den måste tömmas helt för att
genomgå en grundlig sotsanering. Tiden mellan
påsk och niidsorntnar har vi alltså tillbringat med
att gå igenom alla våra sakel på den vånirrgen

Vi har ågnat dagarna åt att torka boft sotet från
varje sak, titta på den, fi'åga oss om vi ska
behålla den eller ei. Orn vi vill göra oss av rned
den, ska den då slängas, lämnas till loppis eller
återanvändas? Om vi vill ha detr, var ska vi lia
den nu nä' våt' boendeyta har minskat med el't
n'edjedel? Alla dessa vall
Många dagal olkade jag inte liålla på' jag fick
avbrya och gå ut och atldas för att inte börja

måste rö.ja allt.
Så gör som jag (inte har

giort förrän i år), plocka
leklådor, kanske
garderober,
barnens
igenom några
någon låda på vinden. Fråga dig: Konrtner bartlen att
vilja lia det här? Passar det rnig nu?
Om svaret är nei, lägg det i säckar n ärkta med
innehåll och lämna det till MiK:s loppnarknad Du
komnrer att andas lättare. du kommer att hitta bättre
bland dina gre.jer och fi'amför'allt: Du komtner att ha
plats med de undelbara lynd du komner att göra på

gråta.

Det roliga var att hitta saker sorn jag visste ått
jag hade, men inte var. Det hernska var att se hur

MiK:s loppmarknad.
Tallyhol

niycketjag/vi har samlat På oss.
Jag son.r älskar att gå på loppis (ofta en gång i
veckanl) harju nästan alltid hittat något bra/
snyggt/användbafi eller, värst av allt. bra att ha
Nästa vecka, nästa år, nästa liv, närjag giolt om
detjag har köpt, närjag gått upp i vikt, närjag
gått ner', tilljul, till sommaren. Detta har jag
burit hem itliunif, gång efter gång efter gång.
Eftersom våt1 htrs är stod ochjag inte bala är
bra på att hitta outlyttjade utrymn]en utan
dessutoln är mycket bra på att stuva' så ltar det
blivit vad som kändes som oändligt mycliet
saker Så mycket att vi gav upp vid midsonltnar

I{ristina Jansol

och lät saneringsltiretaget ta hand om resten,

Mänuiskan i Kålltorp, staclsdelsförening i Kålltorp, Ilåstensgatan 4' 416 53 Göteborg
Tel: 21 l2 54 Plusgilo;431 88 09-3
Lokaler: MiK-Knuten på Råstensgatan 4, keranriklokal Qvidingsgatan 2. vaivlolial Sanatoriegatan 24.
Hemsida: www.kalltolp.info
Styrelse: Ordf. Annika Bäckman, kassör'Staffan Börjeson. Ledamöter': Elisabeth Tingdal, l(aj Librand.
Bodil Sundvall. Fr ida Forsberg, Lars Bäckman, Illka Hellström.
Medlemsavgift: 100 kr/år, familj/hushåll med mer' än en person betalar I 50 kr'/år
E-post: manniskan@kalltorp.illfo
Månadsbrevet: Föreningens medlemstidning som ges ut 2 gångel pel år nted en upplaga på ca 250 ex.
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MiK:s första
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Trädgårdsdag
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söndag 18 augusti

''| ":'-'

.-,.:"

....

t,

mellan kl 11 och 15
Mellan klockan 1l och klockan 15 den här dagen kommer man att kunna besöka
till ett antal trädgårdar och odlingsgrupper i Kålltorp med omnejd.

Information om vilka som tar emot besökare kommer att finnas i ett
Facebookevenemang med namnet "Kålltorps trädgårdsdagar"
från och med 11 augusti.
Dn karta med samma information kan man hämta på MiK-Knuten under sjiilva
dagen, det vilt säga den 18 augusti mellan kl 11 och 15.
Det går att anmäla sig (för att ta emot besökare i sin trädgård)
fram till 10 augusti, skriv till: bodil.sundvall@comhem'se
(risken finns dock att du inte får Månadsbrevet förrän efter
detta datum, beroende på hur vi lyckas med distributionen).

Med anledning av EU-direktiYet GDPR som
ersätter personuppgiftslagen,

Om du flyttar, glöm inte att meddela din
nya adress till rnanniskan@kalltorp.info

Människan i Kålltorp (MiK) r'egistreral följande
uppgiftel i s itt medlemsregister:

(Människan i Kålltolp, Råstensgatan 4,
4l 6 53 Göteborg).

Förnamn, eftenranrn. Födelseår. Adless.
Telefonnummer. Mobiltelefonnummer.

MiK:s rned lernsregister Uppdaleras irle
via folkbokloringen.

E-postadress. Familjemedlemskap.

Meddela också om du byter namn, epostadress, telefonnummer eller

Medlernskap i någon grupp: keramik, schack,
te\lil, väv, Martinus eller odlare.

rrobiltelefonnummer.
Orn familjen r-rtökas meddela gärna namn
och födelseår på den nye medlemmen.

Medlemsavgiften betald.
Uppgifterna hanteras endast internt inom MiK
och för att kommunicera med medlemmarna.
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Välkommen

till

Kålltorpsdagen
med

MiK:s stora loppmarknad och stans bästa loppisfika

lördag L4 september

kl

11-15

i Solrosparken (lekptatsen med rampen)
För att Kålltorpsdagen ska bli lika lyckad sorn vanligt behöver vi din hjä1p. M tar
tacksamt emot bidrag till vår loppmarknad. Du kan lämna alit som går att sälja utom möbler och tjock-tv - i källarlokalen på Qvidingsgatan2, följande tider:

Onsdag 2l aug
Onsdag 28 aug
Onsdag 4 sep
Måndag 9 sep

Tisdag

10 sep
Onsdag 11 sep
Torsdag 12 sep

kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl i8-21
kl 18-21
kt

1

kl

18-21

Frågor?
Ring 0738 3613 47

8-21

Tack för ditt bidrag!
Arrangör: Människan i Kålltorp,

MiK www.kalltorp.info

Annika är MiK:s nya ordförande
En lantis som trivs bra i stan, särskilt i
Kålltorp, Det är Annika Bäckman, MiK:s
nya ordförande, som beskriver sig så.
Hon växte upp på ett lantbrLrk i Hå1ta utanf'ör KLrngälr'.
Studie|na till sjuksköterska klarade hon av i Göteborg
och sedan bar det av till Stockholm. Efter en tid där
flyttade hon tillbaka till Göteborg igen. och derr här'
gängen hannade hon i l(ålltorp.
När lron ska till jobbet är det bara afi slärga sig på
cykeln upp till Östra sjukhuset och på onsdagskvällarna
tråffar du henne i Solrosparken där'hon håller i MiK:s

onsdagsaktiviteter lillsammans med sin man l-ars och
delas två barn.
Inför årsrnötet i våras blev hon tilllrågad lörst en, och
sedan en gång till, om hon kurrde tänka sig alt bli
förenirrger.rs oldför'ande.
- Jag sa nej först. Att ta över efter Irene käncles stort
och så undrade jag om jag hade tid, säger Annika.
Men till slut bestärnde hon sig för att säga ja.
- Jag tycker så rnycket orrr Kålltorp, det är en levande
stadsdel, en vänlig stadsdel med närlret både till naturen
och till starl. Och så tycker.]ag att det är fantastiskt att
vi har en sän lrär förening. Det var därförjag tackade.ja
f ill att bli ordförande.
Hon säger att uppdraget fortlar ande känns nytt nen
inte så hemskt betungande lör hon får'myclict stöd av
de andra istyrelsen.
- Det känns roligt och spännande.
Annika ingår i gruppen sorn jobbar rned Mil(:s
onsdagsaktiviteter i Soh osparken och det är den delen
av för'eningen som hon villvara rned och utveckla.
- Man skulle kunna användå Solrosparken ännu nrer.
Ha rner musik diir till exernpel. Och dans; det är sädana
idie|jag har DetskrLlle kunrrabli en verklig mötesplats.
inte bara på onsdagarna. Det är ju det som är grejen
med MiK: att få ut folk ur sina lägenheler och hus så
att de kan tråffa varandra.
Hon tycker att det vore bra atl göra parken rrcI svnlig.
De som går förbi kan ha svårt att uppfatta vad sonr
händer däruppe eftersom parken ligger högre än gatan.

- Vlillionrnandc skylterl vid ingångalrra kanske, sådana
salier.

Fr'ågan onr hLl[ n]an åven i flalttiden kan lrålla
1öreningen vid liv genon att engagera nya, unga
l'red lelrnrar lir en arrnan sak som Annika frrnderar över.
Itis.yct l.t,ckcr

kanske alt en förcning sottt ÄIiK krinns

lite ntossig, sncul 5a cir g4atnnuL cn produkt av en annttn
tidsantla, eller? Aden.ft'ågan cir ot1l inte .let dAr sotn
Annika gillar medfl;reningen tir tidlösa yiitden och att
honjust cldttör (ir en alldeles perJbkt t ,ardförande.
- Om v ijobbar f'ör gemenskap och genom det lyckas
sl<apa engagenrang för vår miljö ochvår stadsdel så
är det.ju en bra grej, sägerAnnil<a Bäcl<rnal

Bodil

Tack Irene för alla år du kämpat på som 1öreningens

ordförande!
Man kan på goda grunder säga att f rene van Manen
är en eldsjäl som inspirerat oss andra och alltid sett
till att vi haft något på gång i MiK.
Vi tycker förstås att det är toppen att du stannar
kvar som aktiv i föreningen och att du fortsätter att engagera
dig i ungdomsfrågor.

Nya styrelsen

5

S

Den stora årliga scliackhändelsen i Sverige
är SM. Iår'var den florlagd till Eskilstuna.
Under ett pal veckor ijuli deltog över' 800
spelare i alla åldrar i en rnängd olika klasser
Fr'ån Kålltorps Schacksällskap (KSS) kon
fem deltagare.
Bäst lyckades l5-årige Hugo Lindgrdn, sorr
kom tvåa i sin grupp med lofton deltagare.
En stor framgång liir Hugo, son vann fym
av de fem partierna och förlorade ett.
Han började med schack som l0-åring i
samband med Schack 4:an, och har sen dess

represeuterat vår klubb

i

en mängd olika

turneringar och utvecklats till en av klubbens
allra frärnsta juniorspelare. Förra året blev
han utnämnd till "Ärets Junior".

Lindgrän

till tisdagen 27 augusti då höstsäsongen börjar igen på
Kålltorps Fritidsgård. Innan dess finns chans att spela schack i KSS'regi enligt nedan:
Just nu är det sommaruppehåll fram

7 augusti börjal onsdagsaktiviteterna igen på Rampen/Solrosparken. Alla barn bjuds på korv (alt bulle)
och saft samt schack ltir alla åldlar (ett stort schackspel finns på plats lolutom ett antal vanliga spel).
Dessutom är det fritt fram för andra fria aktiviteter sorn rarnpåkning, fotboll och basket samt irrte nrinst
social samvaro. Aktiviteten börjar kl 17, och kommer att äga rum varje orrsdag t o m septemh-r (troligen
en bit in i oktober)

Torsdagen 22 augusti: Schack på Munkebäckstorg mellan l<l 4 och I 6,Arrangörer är KSS oclr
Stad. Ingår i det s k "Flygande Mattan"-projektet, där'Göteborgs olika stadsdelar får chansen att
presentera sitt utbud av aktiviteter och töreningar.
1

G

bg

Lördagen 24 augusti: Kålltorps-Blixten på eller utanför Kålltolps Fritidsgård. Betänketid 3min+2sec
per drag. Samling kl 10.45 och start kl I I . Turneringskostnad 80kr och 5Okr om du är 25 år ellel yrgr-e.
Fika ingår liksorn priser till de bästa. Alla välkomna men föranmäl gärna till Per B
Tisdagen 27 augusti: Höstsäsongen startar
Gå gärna in på vår hemsida www.kalltor
detta och mycket annat.....

p.

kl l8

på Kålltorps Fritidsgård

info och klicka på schacksyrnbolen. Där kan du läsa orn allt

Sommarhälsn ingar Per Bergström 0138-361347

per@kalltorp. info
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o'Kålltorp kan" slår upp portarna fiir hösten 2019
Allra fiirst

-

skriv upp loijande datum!

& fredagen

Fredagen 27 september
som vanligt på

29 november

MiK-Knuten, Råstensgatan 4

kt 18.00
till

en trevlig musikkväll på Kålltorp kan. vårt eget musikcafd med
levalde musik i Kålltorp. Bokningarna är'inte helt klara ännu, men jag kan berätta att det blir
amerikansk traditionell musik med ett göteborgsband i september. Jag har också bokat Joan Peiro

ä

Då

det dags att samlas

Aznar, en spansk gitarrist, som är något alldeles sär'skilt, till den fi'edagen' Tidigare har ni hört
honom i en duo, men nu framträder han solo. En del annat är på gång, men det återkommerjag
till. Som vanligt satsar vi på musik sorn engagerar och berör av alla tiinlibara slag från alla
möjliga platser.
Vill

du kanske medverka

Bar.a så du vet

Vi

-

i Kålltorp kan? Eller känner du någon

annan talangfull musiker? Hör av dig

till

mig!

man måste inte bo i I(ålltorp för att Lrppträda eller besöka oafdet! Alla är välkomna!

ses och hörsl

Elisabeth

Tingdal

Entre' 50 kronor. Fika ingår.

clisabeth.tingdal@lelia.conr

0103 9614 93

Något om årsmötet
Det är nästan precis 5 månader sedan MiK:s å$möte ägde
rum så det ä väl hög tid att medlemmama fär en liten
rappoft om vad som hände.

Föreningen ficL en ny styrelse rnen även en n)
ordförande - Annika Bäckman - efter Irene van Manen
som avgick efter många år som föreningens ansikte utåt.

Irene överger dock inte föreningen utan fortsätter att
engagera sig i ungdomsllågor, stuskilt spontanidrott

Styrelsen består också av Staffan Börjeson (kassör),
Elisabeth Tingdal, Lars Bäckman, Bodil SundvalJ, I(aj
Librand, Frida Forsberg och Ilkka Hellström. Den
sistnämnde tu, liksom vår nya ordftirande, ny i styrelsen.
Årsmötet diskuterade rampen i Solt'osparken och
konstaterade att den snart gjort sitt. En ramp av trä ruttnar
så sakteliga och måste

rivas av säkerhetsskäl efter ca

10

år lrene bedömer att den ramp vi har nu behöver ersättas
under nästa å[ och hon tror att vi kan finansiera rampen
genom att söka kommunala bidrag, även MiK kommer
att bidra.
En annan fiåga som diskutemdes på mötet är 1öreningens
kommunikation med medlemmarna. Att skaffa frant epostadresser till alla medlemmar och lägga in dem i

något lämpligt program lor utskick har inte visat sig vara

någon enkel sak. Vårt webbaserade medlemsregister
fiirsvann dessutom från sin webbplats utan lorvaming men
som tur var hade Kaj innan dess sparat alla uppgifter ien
excelfil som en säkerhetsåtgärd.
Styrelsens önskan är att MiK:s kommunikation med
medlemrrar och allmänhet ska stå på tre ben och se ut
ungeftir såhär:

Två gånger orn året (inför årsmötet och inför
loppmarknaden) gör vi ett pappersutskick av den typ du
nu håller i handen.
Ungeftir en gång i månaden gör vi ett utskick via e-post
där aktuell information finns att läsa.
Mil(:s hemsida hålls aktuell och uppdateras kontinuerligt
med vad som händer i MiK och hos frivilligcentralen.
Vad filreningen i dagsläget behöver är medlemmar som
kan hjälpa till med någon eller flera av dessa tr€
kommun ikationskanaler, särskilt angeläget är det att få
igång utskick via e-post.
Vill du engagera dig i detta så är du varmt välkomm€n
att höra av dig till elisabeth.tingdal@telia.com
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KOM IHÅG DIN LOKALA HANDLARE
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renärä
Biörcksgatan 53

Solrosgatan
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f{ufl:clroppcn

Björcksgatan 51
Munkebäcksgatan 2

Björcksgatan 464
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