Se bilder från årets KålltorPsdag

på wwn'.kalltorP.info. Du kan
vara med på någon bild.

Dags att kolla in
årets erbiudanden
i E,njoy-häftena.
I år firar Enjoy-guiden 25-årsjr-rbileum' Så
den här gången är häftena laddade med ännr-r
fler bra biudanden. Ät två - betala f-ör en. Bo

två på hotell - betala för en. Gå två

på
Stadsteatern. Operan eller Folktealern. men
betala bara f-ör en biljett.
Faktum är att det går ganska snabbt att spara
ihop till priset lör ett häfte' som i år liksom
tidigare år, ligger på 395 kronor. Och då ingår

såkiart shoppinghät1et.
Att köpa ett Enjoy-häfte innebär också ett
riktigt bra stöd till föreningen. Inkomsterna
från Enjoy har blivit en viktig inkomstkälla

för MiK.
Intresserad av att köpa? Eller vill dti sälia'
påjobbet och till vänner och bekanta?

Ring Per Bergström På 0738 3613 17

Pd clenna stctlpstrttmpu har nagon
hrot.{erct: / exl en. Fo.s s il.fr i.
Lam tir ttklit;islen och varför gör hen så
htir/ Svuren ge,\ pu na's'tn sicltt.
[dr ,strnntpnn ,s'itter fur du lista ut sialv.

På väg mot en fossilfri
För såclär trettiofem år sedan hade M iK err rnedlern'
Hans Albinssolt, som cyklade genom Moseldalen ocl-r
skickade resetrrev till Månadsbrevet. Hoppas du inte

tycker det är tjatigt när det nu kommer ytterligare
ett därifrånl
Lite skillnacl är det clock: lag cyklar inte' jag går"
Jag börjacle i Kiel. Målet för tnitr vandriltg är Cabo
cla Gata. en uclcle i sydöstra Sparrierr. Eller karrslte
ska jag säga att där tar min vandring slut. Målet är
något hett annat, får se om jag ens kan forrnrtlera
det.

För clet första vandrar jag därför att jag forlfararrde

kan. För nästan exakt tio år sedan gich -iag den
vanligaste clelen av pilgrirnslederr till Santiago de
Compostela i Spanien och Lrpptäcl<te hltr bra marr
mår när man går. Då gickjag och tänkte på de
verkliga hjältarna: de som började hemma vid sirr
egen dörr, gick hela vägen dit, vände och gick hem'
På medelticlen, utan språkkr-rnskaper' pengar

e

ller ens

en vettig karta. Att börja hemma och gå gerlom
Europa vore fantastiskt tanktejag. Så nLr görjag det
- om tio år vet man inte om man kan.
För det andra hariag precis gått i perrsion. En ny
fas i livet, den sistal, tar sin början. Då kärrns det bra
att stanna Lrpp och tänka efter. På hr-rr det blev. vem
jag blev. r.ad jag vill gör'a nrr.
För det tred.ie är.iag fortvivlad över Lrtvecklingen
som går käpprätt åt fel håll. Med öppna ögon går vi
mot en lossilfri framtid utan att förbereda oss. Jag
har haft klimatångest sedan 1970 när.iag läste kerni
och insåg att koldioxidhalten i atmosf,ären måste öka.
Då böriade jag cykla. men tyvärr var ,iag ganska
ensam om det. (Jag vill inte förhäva mig, det var i
stort sett det endajag giorde: fick ångest och cyklade.
Annars har iag minsantr giort av rned olja precis sotn
de flesta andra.)

r en protest nrot vår
garn-graffiti,
d.v.s. sätter
rnig
åt
ägnar
slapphet. Jag
upp stickade "rtuddar" på stolparna i städerjag går
förbi. På detjag stickat harjag broderat "Fossilfreie
Nå,

denr-ra vandrin-9 inlrehålle

framtid

Zukr,rnft Ja bitte" (ungeflir "fossilfri framtid ja tack")'
Barnsligt? Javisst! Gör ingen nytta? Nä, men jag gör
i alla fall ett avtryck. Ocli så pratar jag med alla jag

möter. alla som frågar varför jag gör det här - de
kontaktema karrske gör större nytta i längden.
För det f ärcle är det kLrll Ett sårrt äventyrl Något
att berätta onr för barnbarnen.
.lr-rst nr-rärjag alltså i Moseldalen. Närmare bestämt
i Trier, nära gränsen till LLrxemburg och Frankrike'
Hit har kroppen hållit. Jag sitter fast här iväntan på
paket från Sverige. Det.iag väntar på är vävband där
clet står "Be fi'ee - fossil free" så-jag slipper brodera'
clet tar en liirnla tid närnligen. De ska komma till
hLrvuclpostkontot'et i Trier. så här går-iag och väntar
och lrar inte vandrat på flera dagar.
Även om detta är en trevlig stad att sitta fast i kliar

i rnina fötter av otålighet att komma iväg. Jag
har reclan varit och beundrat de romerska
lämningarna Porta Nigra. bron över Mosel och
badhusruitrerna. tillbrirrgat en liel dag på

clet

staclsrnuseet. gjorl e-vykorl av rnig s.iälv bredvid Karl

Marx i ltans barndomshus, hittat stadsbiblioteket, gått
shoppinggatorna Ltpp och ner,jag hatar shopping och
vill inte se den ens. Jag vill ut och gål
Min förrnåga sorn karlläsare är lika rudimentär som
nrin ttanska. Floppas bara att pengama inte tar slut
också. då blir det precis som for de medeltida
prlgrirnerna och det var-ltt irtte ril<tigt så jag rnenade.
Håll tLrmrnarna för mig!

Kristina Janson
Din fot i Europa
jag inser att om.iag använt de här dagarna till
att brodera hade jag inte belrövt vänta på några
PS Ja

vävband DS
PS2 Jag satte Lrpp en sån där sticknirrg i Kålltorp
irrnan.jag gav rnig iväg. Håll ögonen i-rpprra så l<anske
dr-r

hittar denl DS
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Wutens Bemensomffia

lufest
På MiK-Knuten
Råstensgat an 4
Fredagen den 5:e december

klockan 18
Du som har varit med forut vet:
Art det kan bli trångt - så kom i tid !!!!
Att stämningen trots det (eller kanske just
därför) är den bästa i stan.

Vi serverar skinksmörgåsar och kaffe med dopp
samt g1ögg.
Allt till det facila priset 30 kr

Mer eller mindre lokala förmågor uppträder
Vi sjunger ihop. Julsånger, allsånger.

Vatfummen!
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MiK:s keramikgrupp biuder in till
öppet hus i sin nYn verkstud På
Sanstoriegatan 13 C
Söndag7 december kl 10 - 15
Fynda julklappar

w

xr&

Fika

kaffe och hembakat till självkostnadspris

Vi hoppas på fin adventsstämnlng
och bjuder på g1ögg

Vdlkommen!

t

Lyckad Kåtltorpsdag
Årets Lrpplaga av Kålltorpsdagen blev
en lyckad historia då solen sken oclr

till.
28
000 brutto På
in
fick
Föreningen
försäljningen. Bäst inkomster gav

besökarna strömmade

caföet medan försäljnirrgen av prylar

kläder och böcker Precis som förut
visade etr viss nedgång.
En forsiktig tolknirrg av detta resultat

visar att marknaden när det gäller sec-

ond hand försäljning går mot en
mätttrad. Fika ihop med vänner och
bekanta fär vi dock aldrig nog av.
Tack alla ni som hjälPte till !:!
4
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Byggplanerna för östra Kålltorp - vad händer?
1jänstemänner-r på stadsbyggnadskontoret .iobbar
vidare med den nya detaljplanen för östra Kålltorp'
Den irinebär att det kommer att byggas en gata in i
området från Torpagatan och att det byggs ett nytt

bostacisområde med 550 lägenlreter mellan

f'd'

Renströmska sjr-rkhuset i söder oclr Torpagatarr i uorr'
Garnla Kålltorps älclreboende rivs. där byggs en skola
istället. Mellan den rrya skolan och Nedergårdsgatan
byggs 50 nya lägenheter.

Stadsbyggnadskontoret har fått in många åsikter'
- Vissa tycker att vi bygger För lrte. andra att vi bygger

för mycket. Bevara mel grönt. har varit en vanlig
åsikt liksorn frågor om tillgängligheten in i s.iälva
parken ocli det är det vijobbar rned -iust ntt. säger
Maria Gränsbo på stadsbyggrradskorrtoret.
Flera personer har haft åsikter om att de cykeloch gångvägar soln finns i parken är för brarrta och

vill dänsternännen göra något åt- De uppfyller inte de krav man ställer idag

det

på

frarnkomlighet. Man ska till exempel kunna ta sig
fram även med n-rllstol. Vi frågar oss hur nya
gångvägar i en kanske ny nivå kommer att påverka
utseendet i den här kultr"rrhistoriska rnil.iön.

Ett annat problem är hur sopbilar och andra
transportertill villorna i parken ska kunna skötas på
ett bäftre säfl än i dag.

När en ny detaljplan antas så ställs jr-r saker på sin
spets oclr alla regler som skapats efter det att den
gamla detaljplanen antogs ska följas. Vägarna fram
till villorna håller inte rnåttet för transporter och
frågarr är vad man kan göra åt detta utan för stora
irrgrepp i mil.jörr.
Förslaget till ny detaljplan som ställdes ut i våras
innebär att den gamla bebyggelsen bevaras, enda

undantaget är garnla Kålltorps äldreboende som
alltså rivs. Till och med den gamla obduktionsbyggrraden bakorn det gamla sjukhuset får stå kvar.
- .lo. vi har varit måna om att alla gamla kr'rltur-

historiskt itrtressanta byggnader ska vara kvar'. Vad
många inte ret är att det finns byggrätter inrre i
ornrådet. För att ytterligare skydda parken försöker

vi

att i den nya planen rninska moj ligheten att bygga
nytt där. Man karr säga att vi flyttar byggrätter från

den södra delen

till

den norra där det nya

bostadsornrådet hamnar. På så sätt får parken och
den kr-rltr-rrhistoriska miliö som finns där ett ökat
skydd, säger Maria Gränsbo.
En r-rtställning ska produceras och visas under nästa

vår och den nya detaljplanen kommer troligen att
antas i slutet av 20i5. Om den nya detaljplanen
överklagas så kommer det alltså atl ta rätl lång tid
innan Kålltorp utökas med ett nytt bostadsområde'
Bodil S

Vill du veta mer om somaliensYenskarna?
Författaren och läraren Abdi-N{oor Mohamed
försöker ge svar på frågor som:

Vilka är somaliensvenskarna?

Hur ser deras väg in i det svenska samhället ut?

MiK-Knuten
Råstensgatan 4
21 november

kl 13-15

Jul

i gemenskop
"Jul i
För femteåret i rqd kommer det ott onordnos en
op', för boende i Örgryte-Hcirlondo. I år öger deI
gu^unrt
-rum
i KålltorPs fritidsgård.
qndro i entrevlig _-.
Vi vönder oss till dig som vill trciffo
åu^"nskop på iuloftän. Tillsommons dukor vi upp julbuffä och
'sånj och dons, söllskopss pel eller höglcisning cir ondro
möjligheter. Det blir vod vi 9ör det tilll

iid;;J.

örberedo
Dogen innon julofton kommer vi ott trciffos för ott f
vår gemensommo jul. Vi pysslor, bokor, f ikor och 9ör iordning
Frågor och anmälan:
Rirrg Lina Goncal.ves

lokolen inför julofton.

Förtröff

Häl soinforrnatör Orgr-Härl
031-365 s1 84

dagen innon julofton

på Kålltorps fritidsgård,tisdogen den 23 december

Julofton

Arrangeras av Göteborgs
stad Örgryte Härlanda.

kl

t5-t9

. I2-I7

Kålltorps fritidsgård, Virginsgoton 13

Klubbmästerskapet i schack avgörs snart
Sedan början

av september pågår klLrbb-

mästerskapen (KM) där l9 pojkar och män i åldrarna
Från siLr år och trppåt kärnpar oln att r intta'
9 december karr förlroppningsvis en vittnare lttses'

Den 16 december har vi prisr-rtdelrring och ett litet
kalas som avslutning på det här året.
Tillsammans med Bertil Ekman har jag besökt
årskurs 4 i Torpaskolan och Kålltorpsskolan'
Sammanlagt fem klasser har fått påhälsning av oss'
Vi vill på clet sättet locka eleverna att böria spela
schack och locka dem till den stora tävlingen
Schackfyran. Tävlingen är en lagtävling där
klassernas sammanlagda resultat räkrras' Sista
febrr-rari nästa år möts alla deltagare i Göteborg' De
bästa klasserna får sedan åka

till Stockholm

och tävla

Vår irrrgclomssektion består av ett tiotal barn oclr
r-rngclourar mellan l0 och l5 år som tränar schack
minst err gång i veckan. Några av dessa deltar ibland

i

barrr- oclr ungclotnsturneringar

i

Göteborg med

ornnejd.

När clet gäller våra vttxna medlemtnar så är det
ganska spännande jr-rst nr-r. Vi har tre lag som alla
spelar i seriespelet (division 3' division 4 och division
fem). Efter två matcher lrar äntrlt inget av våra lag

förlorat och vårt förstalag leder sin serie (division
3). HLrr clet går för våra tre lag kommer att avgöras i
mars nästa år.

Läs mer orn vår schackklLrbb på
www.kal Itorp.

i

n

hemsidan

[o/schack.
Per Bergström

i Schackfyrans final.
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Knuten eller röttore sogt
Titto in pä MiK-Knuten! Dör hittor du mötesplotsen som liksom Människon i
orgonisotion
Frivilligcentrqlen i Ha.tonao, det är en
i stodsdelen'
skopo gÄ"ntttop otl meningsfull fritid

Kålltorp hor som mål ott
på MiK-Knuten'
Det ör dörför MiK somorbetor Åed Knuten
Ävenom

som rockar på Knuten.
det nu går snobbt mot jur så finns det oktiviteter

Berätforkväll 1/12 kl 78'00
som bluder in till
To chonsen ott troffo v&r egenstorytelle. Ilg"ulo"Nyström'
utif rån ärstiden.
möten med sogor och somtoi runt bordet
Blir du inspirarod ott to meden
Temot denno kvcill ör odvents- o.[lrruu..ottelser. boro för ott lyssno' Gott fiko
kommer du
eqenberattelsesågör gcirno det elier så
finns också På bordet.

dt! ?.1/11 kl 13
Filmklubben visor Chicogo. fredogen
loss i detts
p.eneeZelllweger, CothrynZeta-iines och Richord Gere showor
kon rocko mcinniskor ott begå.. ollt
musikoriskq dromo om hur r.o^gång;;h;;*prjus
och dons cindo in iföngelset"
möjligt! En glittronde vuxenrogo ^ZJtrogedi,iomik
o
Vonn 6 oscor!
,kommer
.--.^ --:^^^
nyor en
^.(
igen efter
som
ilmklubben
f
höst
för
i
Det blir sisto f ilmen för
riXtiäi f in f ilmvår. Eftuttnock och f iko ingår olltidl
Öppen verkstod,

vorje torsdog kl 13-16

eller
plots: MiK-Knuten, Råstensgoton 4 i Kålltorp. För mar info ring 03|-ztt254
moi lo mi k-knuten@hotmoi l'com

och kollo in vod som hönder
För mer informotion, gå in på www.kolltorp.info
Knuten.
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