Nytt år, nya planer. Här är några datum att lägga på minnet:

MiKs årsmöte är torsdagen den 5 mars.
Kallelse och ekonomiskt resultat for 201 t hittar du
längst bak i detta utskick.
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-

i,,' ii9r, I

5is

tr,

februari.

St'sr,1,61,1,t

/

'':ilt: t.p t'('/)

Det är oklart när vi kan lägga det här utskicket på lådan
och ännu mer oklart när Postnord lyckas distribuera
det. När du läser detta så kan det här tiilfiillet redan ha
passerat men vi vill ändå berätta att MiK far besök från
Omställning Göteborg tisdag 4 februari.
Läs mer om detta på hemsidan.

4n:

Minnesvärt
Det visar en fiskmås tnot en stonnig himrnel. Det
är taget utanfiir KaikuI'a på Nya Zeeland i.iarruari

tid. attjag hade rnöj Iighet att åka till andla sidanjorden !
Attjag en vanlig människa i niitt land, ens kornrnit på
tarken! Att dessa fantastiska djur, så väl anpassade

2004.

till sitt liv

Jag har ett foto somjag tycker väldigt mycket orn.

Jag hade plecis bcirjat rnitt friår'och

vat'

tillsammans rned farnil-ien, som skulle ål<a lrerr
någla dagar senare, på valsafari. Vädret var inte
det bästa, så det var tveksamt om kaptenen på
turistbåten ens skulle våga sig ut. Men det giorde
han, och vi for längs kusten iganska grov s.iögång

tillsammans rned

ett fenrtiotal

and|a

{iirhoppningsfu I la valskådare..
Mina förväntningal på safarin val ganska låga.
Det kändes faktiskt jättelö.iligt att betala en väl
tilltagen summa pengar för att kanske se sliälten
på en d.iur. Snacka otn ruristlälla.

Ett litet flygplan var ute och lekade för

vår'

räkning och efter order från piloten bytte vi kurs.
Nu började båten kräl1ga än värre, ocl] folk omkring
oss spydde i påsal eller över relingen.
En besättningsman pekade: Där! Och rrycket
riktigt, en blank )'ta på havet visade sig vara ryggen
på en kaskelotval när det plötsligt öppnades ett litet
lrål och rrt splulade en lonlän ell par lttetet upp i
h irr len.
Vi såg flera valar', de var ett litet sällskap på ferr,
sex djur som alla Iåg ganska nära varandra och
anclades en stund. Hirnlen var full av fåglar som
hade följt båten ut dit, kanske itron att det var en
fiskebåt. Jag tog upp kamelan men det var ingen
idd at1 ta någon bild, d.juren var så långt borta att
man knappt kunde ana derr i kamerasil<tet.
Men då började en val dyha. Den liksom ställde
sig på huvudet så att dess ma.jestätiska stjärt stack
raht upp ur havet, slog ett slag rred den och
försvann ner i havet, Jag knäppte av kameran
sarntidigt sorn båten krärrgde t ill.
Helt oförberedd drabbades jag av en rnäktig
känslostolrn. Jag insåg hur fullkonligt osannolikt

och sin nriljö foltfarande fauns kvar och
befann sig här. där jag kurde se deni! Att jag hade
1ötts i ett land och en tid där'kvinnor kunde göra sådana

här saker! Min tacksarrhet var större än.iag.
Överväldigad började j ag gråta.
Detta är rnin starkaste naturupplevelse någonsin.
Fotot då? Jo. det var detjag togj ust när alla känslorna
konr. Der där'fiskmåser är en albatross men det är
bara vi sonr var där som vet hur stor den i själva verket

år. Eftersom fbtot vell<ligen är ett uttryck för'själva
upplevelsen, inte det jag tittade på, betraktarjag det
sonr rllin bästa bild, h'ots att det jag ville fotografera
inte ens är med. Jag fylls av lycka varje gång jag
betraktar den.
Jag har sklivit ber'ättelser av tr,å skä1. För det lörsta
vill j ag bj Lrda in dig till att tänka på dina egna minnen
av slarka. positiva upplevelser-. Man upplevel dem jn
igen! För det andra liir att du alltid ska gå rned guide
på konstutställn irgar. Man ser. för'står och upplever
myckel lne[. Om du bara hade sett rrritt foto av
fiskmåsen, hur mycket hade du förstått då?
Dessutorll skulle jag skriva er kröniha till
Mårradshrer et. oclr del llrr jrB gj()rl nr.
Tallyho

det var att jag nånsin skulle få uppleva detta
rnagnifika skådespel. Att.lag hade r'åd, attjag hade
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Kålltorp kan - vårt eget musikcaf6
Fredagen den 28 februari 18.00 på MiK-Knuten, Råstensgatan 4
Greek Romantic Orchestra
För'rnedlar den sorglösa, vackra nren också
melankoliska bilden av Grehland. Med en modertr
instrurrentering och influenser både fr'ål.iazz oclr derr
klassiska musiken kan lyssnaren förvänta sig både
överraskningar och igenkännande nickningar.

Sarnil Mehmed, gitarr, N ikolas Gialtrinos
bouzouki, David Tör'nebäck - piano, Stetän Betgmarr
bass gitalr.

Bäckafall

* Lucia & Maria

Bäckafall bestär av Samuel Lind, nyclieharpa ochHampus
Gr'önberg på gitalr. Här'spelar de tillsamrrans med
fiolvirtLroselna fi-ån Ir-land LLrcia Mac l)artlin och Malia
Ryan. De är-båda hlassiskt Lrtbildade 0olvirtuoser med sin
glund iden irländska lblkmusiken. Bäckafalloch Lucia &
Maria har vid ffera tillfällen tLlrnelal i Irland och Sverige.
Nu har de nrötts inflor släppet av projel(tet 22 TUNES, en
kavalkad av nya, spännande hompositioner i irländsk stil.

Trio RÅ
Ltt lolkrrrusikbarrd

Fr'årr

båda sidoravÖresund

rned fukrrs på an utlorskr alla dirrrerrsiorrer
av vad delas tre instrllment har att bjuda lör
att lå fr-anr det ntesta svänget.

Medlenmar i Trio RÄ är Chlisrine Tilby saxofoner Anna
Frvkstam - klarirretter

fiol Cecilia Moore -

Entre'50 kronor" Fika ingär.

Stor schacktävling för barn och unga söndag2312
Söndagel den 23 februari arrangerar KSS (Kålltorps schacksällskap) och MiK den stora västsvenska
ungdomsturneringen KÅLLTORPStzu4ppEN (KT). Turneringen ingår i Göteborgs schackflo|bunds
rallyschack, där deltagarna är' från sju år och yngt'e oclr Lrpp till l6 år'
Rallyschacket består av sju deltävlingar på olika platser från hösten - l 9 till våren -20. Kålltorpstr'äffen
blir åen sjätte och således näst sista tävlingen. Turneringen äger rtlm på Kålltolpsskolan oclr irrb.iudarr
har gått ut till en lång rad schackklubbar i Västsverige. Vi r'äknar med upp emot 100 deltagare och
hoppas få hjälp med detta arrangernang iforrn av funktionär'er' (det schackliga sköts av KSS). cafdet och
annat under tumeringen.

Om du vill hjälpa oss med detta arangemang kan du kontal(ta rnig (se ledan). Bid|ag i lorm av bullar
och kakor till våft cafd är vi särskilt tacksanrrna för'. då det både skapar tlivsel och ger bra ekononlisk

utdelnirg.

Vi har en sponsor som står för inköp av lotterivinster. Hans namn kotnmer att synas i spellokalen.
I övrigt kommer Kaj och jag att göra en andra rond på Torpa- och Kålltorpsskolorna för att introducera
schack och göra reklam för Schack-fyrans stora distriktsfinal I i Kungälv lör'dagen den l4 mals.

schackträffar har vi som vanligt på tisdagar på Kålltorps fi itidsgård mellan 1 8.00 och 22.00 och
torsdagar på Knuten mellan 1 8.00 och 21.00
Gå gär.na in på vår hemsida www.kalltolp. info och klicka på schacksynbolen. Där kan du läsa mer om
vår verksamhet och,klicka dig vidare till den ällnu större schackvärlden.

Per

Bergström

Förresten.......,...,,

år'

47

per@kalltorp.info

Kålltorps enda gratisbutik finns
i MiK-Knuten på Råstensgatan 4
Det är öppet onsdagar kl 16-18
och lördagar kl 10-12. Kom förbi
och fynda! Det ärju gratis!

Orn man tänker tillbaka drygt lyra månader - då
var det september Och då var det MiK-loppis i
Solrosparken. Och vilken Ioppis det blev!
Vädrets makter var nådiga och solen sken, så nät
som på när en regnslöja drog över Kålltorp och
gav hela stadsdelen en lätt men onödig dusch.
En sån tur att vi hade fått irr så mycket grejer,
kläder och pryttlar av olika slag samt goda
bakverk, ör det kom hur mycket lolk som helst.
En kan undra varlor Kanske hade vi splidit
evenemanget llättrc än tidigare på sociala medieq
kanske var det den självspridande mun-mot-ötametoden som funkade ovanligt bra - ingen vet.
En sån succdloppis har nog en tendens att loljas
av en lyckad upprepning året därpå. Om bara
vädret tillåter
Resultatet av dagen kan du läsa om i den
ekonomiska rappoften på sista sidan: Vi sålde
loppisgrejer och fika lor nästan 45 000 ktonor.
nytt rekord.
Tack alla som hjälpte tilll

Väl mött i

0738 36 13

Inlämning av kläder, skor,
husgeråd mm kan ske under
butikens öppettider eller när
Knuten har öppet på dagtid.
Soli-Kyl leveranserna
är på måndag- och
torsdagkvällar.

igen, andra lördagen i septemb€r!
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Hej Annika Bäckman!
dagsaktivitete rna?
skönare och kvällarna
lite
- Ja, när vädret blir
ljusare. Vi har de sista åren dragit igång i april men
blit d"t finu dagar så kan det hända att vi staftar
tidigare. Vi kommer att gå ut rned information näl'

Niit tiin ker ni sttttta

o

ns

det är dags.

Har du några nya itlöet/planer infbr våren niir
det giiller onsdagurna?
- Det hade varit väldigt roligt att oldna en vårfest i
Solrosparken, rned musik och andra roliga aktiviteter

liir

stora som små.
Vi bjödju med lite kort varsel in till "parken-häng"
med fika och korvrillning 3:ejanuari i samband nred
att vi sedan ordnade filmvisning på MiK-Knuten'
Trots att information bara hade gått ut någta dagar

tidigare kom det rr.rånga familjer. Det val väldigt
roligl att se. Så det verkar som att de här träffarna i
parken är uppskattade. En fest i palken hade varit
ioligt, vi får se orn vi kan få till det en onsdagskväll
eller om vi tar det På en helg.
Det finnsju många ideer om hur vi han göra parken
finare och mer inbjudande så en fixardag skulle vala
bla. ld6er från medlemmar tas tacksamt emot
Jag skulle också vilja ftrsöka skapa en större grupp
av föräldrar som kan tänka sig att hjälpa till på
onsdagarna och sorn skulle vilja vara med om vi
planerar andra barn oclr familje-aktiviteter.

Du arrangerade en tlanskväll i höstas, vatl var
det ni gjorde?
- Länge har vi varit några föräldral' som har pratat
om att det skulle vara roligt att ordna dans iSolrosparken och då vi känner några salsairstt'ttktörer så
tänkte vi en enkel salsakurs hade varit så roligt.
Nu blev det tillslut svåft att hitta datum som passade
men vi kör'de lite spontalrt en onsdagskväll nied vår
vän Lazlo som lärde ut stegen. Vi var ett gäng på l5
personer ungefläq barn och vuxna Förhoppningsvis
kan det bli fler tillf;illen för de som vill dansa.

korvgrillning i parken Ined eftelföljande fihnvisning
på MiK-Knuten.
20 barn i åldra|na 3 till 1l stannade för den första
fihnen Madagaskar 3, lite senare på eftermiddagen
visade vi Fantastiska vidunder för'de äldre banren
och då var det ett tiotal barn som stannade. Det blev
en del popcorn-poppande den dagen!
Jätteroligt att så Inånga kom, det är'jag väldigt glad

över. Det känns fantastiskt att när man ordnar
aktiviteter se så många komma och uppskatta det
sonr vi gör i MiK. Det känns värdefullt. Jag skulle
gärna vilja ordna fihnvisning igen. Sven som har en
filniklLrbb via Knuten, ordnade fram fihner och
hj älpte oss.

Har du hunnit växa in i din nya roll

som
orttförande för föreningen? Hut känns det?
- Det känns roligt! Jag är väldigt nöjd över det vi
gör i föreningen och att vi lyckades ordna både med
pyssel ocli filmvisnitrg för barnen. Det finns många
idöel och ett starkt engagemang i MiK såjag ser
frarn emot kourmande aktiviteter.
Jag tänker inte så mycket på att.jag är ordförande,

jag har god stöttning av övriga ledamöter i styrelsen
och andra människor runtomkring som är engagerade

i MiK. Vi gör arbetet tillsarnlnans.

Bodil

EU-direktivet GDPR som
personuppgiftslagen.
ersätt€r

Me d anledning av

Människarr i Kålltorp (Mil() r'egisterar foljande
Lrppgiftel i sitt rnedlemsregister:
Fömanrn, efler namn. Födelseår'. Adress.
Telefonnurnmer. Mobiltelefonnumrner.
E-postadress. Familjernedlenrskap.

Medlernskap i någon gnrpp: keramik, schack,
terlil. vär, Martinus eller odlare.

Har hört att ilu ltar ordnat flera aktiviteter
sedan ni slutacle med onsdagsaktiviteterna i
höstas. Vad har ni hittat på och hur har det
funkat?
- Vi hade en.julpysselsöndag i

S

Medlemsavgift en betald.

Uppgiftelna hanteras endast internt inom MiK
och fiir att kommunicera med medlemmama.

decelnbel', Anneli

Emanuelsson och jag. Det blev lyckat! MiK-Knuten

var full rned pysselsugna och kreativa barn och
foräldrar 3:e.ianuari ordlade Lals ochjag som sagt
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MiK-Knuten lever vidare
Det blev en turbulent liöst för Frivilligcentralen i
Härlanda. allmänt kallad l(nuten. Hot om
nedläggning uppr'örde rnåtrga. Vad var det som
härde egentligen?
Friv illigcentlalerna i Göteborg lever ett osäkert
liv rned en ekonomi sonr kan ändras re-iält år fr-irn
år'. Flera parter bidrar med peugar utifi ån vad
deras årliga budgetar mäktar med oclr ilgetltiug
är'någonsin riktigt säken. När'det gällel Kruten
så är det SDN Örgryte Härlanda, komtnungemersamna Social resursförvaltn ing och Härlanda
för'sarnling som tillsammans finansielar hyra och

frivilligcentralen leva" broderades i ert rasande färt
och när det var dags för'oktober rnånads SDNsammalträde tågade en liten men nrycket
nrålmedveten demonstration upp till Härlanda park.
Undet alhränhetens fiågestund förklarade lolk
fl'ån Knuten och Pär'lan varför det är en dålig ide att
riskera att frivilligcentralelna läggs ner. Nämndens
politiker tog irtryck och visst ilsåg de att
skattebetalama får ovanligt nrycket för pengarna
eftelsour f ivilligcentralerna till största deler drivs
av deltagarna själva. utan ekonomisl( ersättning.

lön för' en heltidstjänst.
SDN Örgryte Här'landa hal haft dålig ekonorni
under flera år, så dålig att stadsdelsdir ektören
Katarina Othelius fick sparl<en under sittande
SDN-samrnanträde i aplil förra året. Nya stadsdelsdirektören Gitte Caous fick i uppdfag att
sänka kostrrader' överallt där det gick att dra ner.
[.Jnder hösten skrevs ett tj änstelnan naförs lag orr
att sänka bidragen till de två frivilligcentralerna i
stadsdelen - Knuten ocl'r Pärlan. Istället f'ör
280 000 kronol från stadsdeler skulle Ktruten tå
140 000 under 2020.
Knuten oroade sig för att Social resursltit'valtning skulle rninska lika rrycket som stadsdelen
eftelsom de hittills foljt stadsdclens exeupel oclr

bor-cllades fram

bidlagit nred sarnma sun.lnla..
I Iokalen på Råstensgatan gick disliussionerna
höga. Skulle frivilligcentralen tvingas stänga?
Många skulle lorlora et1 viktigt socialt
sammanhang och en plats där de kan odla sina
irtlessen.
- Så väldigt tråkigt, här gåller det att agela,
tänkte deltagarna i Knuters grupper.
Även nedlemmar i MiK reagerade för'stås, för
även om löreningen skulle överleva utan lokalen
på Råstensgatan så skulle aktiviteter knutna till
den tvingas flytta eller lägga ner', vår't kära
musikcafd "Kålltorp kan" inte rninst.
Protestlistor rned namnunderskrifter skrevsljusblå banderoller nred slagord som "Låt

Beslutet onr att halvera bidraget fi'ån stadsdelen
till uovembermötet. Inför sammanträdet i november hade alla partier skrivit egna
yrkanden som gick på tvärs urot tjänstemannaförslaget clär bidraget från stadsdeler skulle sänkas
rned 50 procent.
Politikerra b.iöd till och ned övel varandra när
det gällde hur nycl<et de vill satsa. Nåja, det
handlade bara om 4000 kronor. men ändå!
SlLrtet på historien blev att Moderaternas,
Liberalelnas och Dernokraternas yrkanden på att ge
I(nLrten 28i 000 l<ronol for år 2020 slogs ihop till
ett och vann rrot Miljöpartiets och Vänsterparliets
yrkande på a1t ge Knuten 287 000 klonol för det
här året.

Vinrrare iallt det här blev alltså Knuten och alla
deltagare där. rrer också s.jälva det demokratiska
systelnet sorn visade att del rnedborgelliga viljan
faktiskt kunde påverka på lokal nivå.
Vinnare blev ocl<så frivilligcentralen sorn idö
eftersorn fr-ågar om Knutens och Pärlans framtid
lyltes flera gånger i oliha rredier ulder clen här

pelioden.
Hur det gå[ nästa år, och nästa, är det ingen son]
vet ännu. Nu ska det.ju röras om ordentligt i gry4an
när stad sde lsrärlr nclerua avvecklas 2021

.

Bodil

6

S

Kallelse

till

Årsmöte 2020
Människan i Kålltorp
i lokalen på Råstensgatan 4
torsdagen den 5 mars klockan 18

Dagordning:

1.

Mötets öppnande.

2.

Y

3.

Föreningens verksamhet under 2019 föredrages.

4.

Kassarapport och bokslut.

5.

Revisionsberättelse.

6.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

7.

Medlemsavgiften fastställs.

8.

Val av styrelseordförande ftjr 2020.

9.

Val av styrelse ftir 2020.

al av ordftirande, sekreterare och justeringsmän för arsmötet.

1

0. Firmatecknare utses.

1

1.

12.

Val av revisorer.
Yal av valberedning till arsmötet 2021.

13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.

Ekonomisk rapport för MiK 2019
Tillgångar:

20LA-12-3t
220423
1464
222287
+31056

Nordea
Handkdssa
Summa

Förändring

Inkomster

2019-L2-3r
25L17 4

2169
253343

Utgifter

"Vinst/fdrlust"

Medlemsavgifter
Kålltorpsdagen

23550
447 55

tzgto

Enioy

18570
L4442
36925
15440

r47ZO

+ 23550
+ 31845
+ 3850

444t3

+6954

a242
60749

+7198
-3456

0

1100

36000

-9?77

26100

+2620

257,6

+27 484

14224
43306

+4776
-43306

Schack medl mm

-bidrag
-kålltorpsträffen
Keramik medlavg /material 54ZIT
-bidrag
3t22
1100

Sygrupp

Vävgrupp

-bidrag
Kulturarr. bidrag
-inträden
Rampen

Onsdägsaktiviteter
MiK/Knuten hyra

MiK/Knuten aktivitet
Action Park
Försäkring
Bredband, tele hemsida
Adm
Odling
Övrigt
Fondförlust
Summa

23600
3123
21000
77ZO

30 000
15 000

0
0

2104
7222
13420

- ztoa
- 7222
- 13420

0

500
313 0S8

0
32

+500
-32

242002

+3105 6

Tillgångar bundna i proiekt:
Action Park (42063 kr)

Sparkonto
Fond

59 506

Secura 49 527

Plusgiro

142141

Summa:

253343

Handkassor 2169

I denna rapport ingår wå årshyror för MIK-knuten dvs om periodicering gtorts skulle resultatet
varit 2 X322 högre.

