När man är en glad Pensionär
vad hittar man då på hela dagarna
hade tänkt mig i alla
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vad jag bedrog rnig. Vi har ju numera e GP På
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Jag trodde atLiag sl(ulle ligga kvar i sängen

obegriplig anledning är nätverket exr'e]nt dåligr irrst
sängkannnaren, så jag tvingas upP ur s:ingen till
bättre mottagninS (köksbordet) för att h:rmlå henr
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Därefter tänkte iag mig atl jag skulle g:i ut i
t6dgår'der och bcundm växtligheten lnte kLrnde jag
föreställa mig att min trädgård sl(ullc hensökas a!
r-Lndalcr. klädcla i'lr'ar, \erlor.. ar rr''r\d oirrr'
bara hindrat nig atl ni uta av trädgården utarr till och
mcd att örerhuvLrdtaget !istas i den En balkorrglådn
har varii synonvnt med trädgård denrla vlir'

Att göra en ny balkorg. n) betongrfLrr lnol

l(älladrappaD och aft få den sidan äv hLrset
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av den niljöpåverkan nodelnt hant\'crkafde här'
Ett avsågat staket för att få in en grävskopa genom
grinden var bara börian, följt av sagda maskins

franfart bland 70-åriga äppeltr:id Så röl(
qt.'r';ggnirder lor 'rr d. k lr' pi ar 'r; a 'rp
leran som legat och tryckt på l(ällännurcn Del mesta

av leran llanspollerades boft dirckt. men l!i-Lre
kubikmetcr 1erå ligger i ett hör n på det \'l högtidliSt
'r.'.ar lrlla 3: rrrarld l,'l de' .pc o '1 o er'
ogräsmelta. Vär', l11cnarjag. Fittoppningsvis är det
bara gråset som Överlevt leran. då har vi lift vår
9äsmäaal (ljur höga är oddsen ftjr det? r))
Efler två lnånader börjar vi ana ljuset itLrnnelr. d
\'. s. arbelet är snafi klart. Er inle allLlÖr v:i!:åd
gissning tu dool( ett den här odlingssäsongen konnner
att gå åtiil1aLl nödtorftigt ålerställa trädgården lnget
rjut i sikte alltså. bara hår't arbetel

Nu är'det känskc lätt att tro ntl det bara är el:inde
oci svikna förväntningar med pensionärslivet lnget
kundevara mer ftlaktigtl Tv:irlom gör jag en nlassa
jätleroligä saker soln jag inle cns visste lanf s för ett
år sedan. Gam-glafiti hår.iåg berättat orn ridigare.

Vir,ea.lr l:r l\e.kel.ll' rbl el r'.Jl;

syr numera blomrnor På de stickäde cller vi'l(åde
slyckena somjag sätter upP på stolPar' Det ilkar min
tilllredsställelsc högst avse\,år1. och lnänniskor sorrl
ser mig såtta upp dem är så rara och säger 'fi {le är
fira. Då blirjagju ännu gladårel Ogon-bombning är
en annan sorts lek ned lorlner och lrttr)ck hos
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tör€teelscr orrkring oss. Man köpcr en påse ögon
och e rLrb hlislcr och går ut och iittar LrpPrnärksänl
på sin omgi!ning. Plotsligl scr !nan elt ställe där et1
pär ög,rn skLrlle göra suscn S:i l(listrar rnan dii denl
oclr slträtl åt elleklcn. l{la11l Jig försöker s:iLta dein
så att barf ska kunna se de . hopPas bärå etl de inte

tycker aigonen är

stå görrd och

he

ti

ska. Egenlligen skullc.iag vilja

se hur

folk

reagerar. det vole

;.a Li I o rn .J 'a|d-t
jntcrfet
.1

.rr

"re

lå

några år sedän. firlk lede pp bilder på
så.lara dä. ögof men del är llkä kul fir dell)
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Inte hade.irg heller en aning on vilka l'ullmaiade
prograrr Kullrrhusel l<åken och Fri\'illlgcenlrålen
i\liK-kfrrren håller oss rned här i Flärlarrcla Sånära.
och qå enkell afi de!ta. De al!ra flesta al(ivitetenra
är"dr()p jn och dcssutom Sralis l\'å löredrag har

lag var

t p:i. båda lnlcket

intressanta och delviq

ulformadc sorr diskLrssioner' (orr klirnallör
äfdringårnå och off tiggeri) På l(!ällstid firlfs ffLrsik.
teate[- förllr11aftesöl(. slickl<afö clet finns verkligcn

lilf

alla. I'å dagtid är lrtbudel av aklivireter
erorlnl. Det är det v:irstal nots ait jag har hela
.1ågarna lör nrig sj:i1\' nråste iag ändå v:ilja llör bara
här. Qigorg på torsdagar har bliVit ett måste. Yoge'
också på Lorsdägar. ska iäg lÖrcöl'a klänrn. in rill
hösien. På MiK-Kf trterr fir)|s en skaPande verl(stad.
underbaft frigöral]de Iör kreati!ireten lnen 1y\'ä
något

också på lorsdag. Blää.
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sparräre i Kålltorp

VARKONSERT
På scenen:

Chile lindo och andra gäster
Till förmån för papperslösa flyktingar
Plats: Råstensgatan 4, MiK-Knutenlokalen
Välkomna! MiK, Människan i Kålltorp

)

lnlräde: 50 kr

Framgångar fiir vår schackklubb
(\'l har n c lalr son speler i olikä sericr)
Kålltorys schacksäilsl(ep (KSS) :ir en kluirb ned flytl Vårt förstä1eg
-l 6) spela i dir ision II. där
vann orierlagset snr division TII_grUpp och får näsra säsong (hösren I 5 rill \,åren
(l)
de blard annal får möla lag ftån S:ilfl.3 och lrån Trancmo
senare) ilver tre
Urgdornsverksanheten växer och är aktivl Nyligen vafn \'åra yngsta (lödda -04 cller
upp jdcn s k
Manhlrrslag i en liten ninilagturnering V:irl ungdonslall (löddä'99 cllerserare) ställdc
Femton lagdeltog' Del
"Kadettallvirrskans kval"där; mötte lagftå' Skåne' \rästergötland och Göte60rS
har fler' år klar i denna
blev er hedrande niondeplats me.l ianl(e på att de flcsta av våra unera deltagarc
åldersgrupp.

SOniagcn:+na;spelasdenårtondeupplagafa\''Kålltorps'BllNten Dcl är en lullrering
minulers belärketid (+ två sekunder per
draS). Tumerirgen åge]' run på KålltorPs
lritidsgård och anengeras av KSS. (Läs
i"!rE;rt+

ed endasttfe

Iiä..i.,

lner på vår hernsida)
Varjc onsdag tialn till midsominar och
sedan från augusti lill och ned seplenber
tinns \'i på Ranpen'/Solrosparl(cn. Där
finns det nröllighet att spela schach

lfi'rrriiilil

Besök även vår hernsida
\\.$nv.källtorp. into/schåck.

Hälsningar
Per Bergströnr

071836r341

Onsdagkvällarna pä
rampen är igång igen
Vi spelar schack, åker på ramPen,
grillar korv och har det allmänt
treYligt.

Nu har ViK er cgcn FacelrookgnLpp. Det
är LindaAspebo som har skapal den. Den
heier NliK - \'länniskåD i Källtorp.
Nu r'ill r i ha en massa mecllentnar i
gruppcn. så gii ir och hli rredlenll Nul
Du kan släl\ lägga crpp bilder och
händelser där. l)et kan vala privala
funderingar onl vad som händer i
löreningen. bilder på vacl som härdct i
stadsdelen ellel r,ad som helsl rred
koppling t il1 Källiorp egerllligelr

Vi brukal vara där från kl 17.
Fram till midsommrr, där'efte r blil
det ett uppehåll men sedan
återkomme r vi i augusli.

Gratis korY m bröd till barnen, de
vuxna kan ta med eget lika om dc

vill.
På Facebook finns redan bilder från
de två ftirsta kvällarna.
1

Välkommen till KålltorPsdagen
lördag 12 sePtember
klockan 11-15
F-rågan om vat Kålltorysdagen
konmer att äga rum i iu är illte

avgjod. Styrelsen hal- pratat lite
löst om att fl,vtta Kålltorlsdagen till SolrosParken, men
det är inte alls saikcrl att det blir
så, såni får hålla korPglugga.na

öppna efter mel inlormationDatumet är i alla la1l sPikal

Kcr;tnikgnrppen håller På och
fl)rtar (igen) och i augusti har
den troligtvis fll'tlat till en lry
lokal så håll koll På infor-

]ned lncr bestända besked i nästa
mationen om var man kan lärnna grejet också Vi återkornmer
nummel.
Vet du ledan nu att du vill hjälpa till undel dagen /
Mejla Elisabeth l illgdaL elisabeth tingda]tltelia com

Är Människan i Kålltorp konflikh'ädd?
IMliKharvioftafiågatosshurdctkomnersigattclcnh:irfilreningerharörerlcltsålårrgeochdelär'juen
gu', rLu ..iaf" goa f, agå

Vad hal vi varil så himla bra på? Och
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an fi åga|

fir

rnan slarr del

blir

"gcntligcn.
lika självbelåtet d(]t.
hiäl'rat
personer soln clrivit på Mer ör'erle!nad och h:i!sa handlar inte bara om att
o"t tlu, funnit,
"tdrjitur.
utan oll1 fiållvaron av slLlkdon.
slår,
"erif".."i"S
k* i htt"dsak drabbas av tr'å allvarliga sjukdonar: depression (och initifttivlöshet) och konflikt
läger för
,lör."i"g".i". ta* rrndergiug skakas ofla av alh'arliga konfliliLer' g:ima i s1)-relsen'ril1Detslrrtskapas
nästan
kommer
och
"
fiågor.' Stl re]se led amöLcr försökc r oLarbeta varandra
p".ron"r'och
o.ir
"-oiul;tu
ingcn riktigt ihåg hur dct hela började Och sedan liarr de1\'am l(örl
på
åtu fitr*ingri"nL"n t)'ggcr på sånlin stånd och d€L är klan aft i \ isse fö'eniniler :ir dcl m€r som siårmcst spel
rned
MiK
sysslar
medan
ckonomi
än i MiK. I en'bosladsriiirslorering till erempel. har lolk sarsit heta sin

trivsel-ochfiilidsfrågor.Lällareallbliosanspåalllariu|il(tigaretö|eringeniirlör\arochenlörstås'
Är Människan
Men hur står del eg;tligcn till med MiK. vilken cliagros skulle föreningen lå i terapisofiän?
på
inte
bråkä
ari
Kålltorp konflikträdd? Äi svarct på dcn inledande fi ågån: Vi har varir bra
k'r llikrer snrn då och
inte d;t, men N4iK har i allå fåll varil bra på atl inte låle de
N"11"g t.o. r,at
"g"rttige
r
dri\'iijättcbra prolekt så l)ar \ i helt
aa åytiupp l"ft ti o""iPrecis som !i har hefl turerr å11 ha eldsjä la som
turen att inle råkå u11ör pelsoner son älsj(ar åtl maLa dct iobLriga korrllilittrollel

Ochprecisidenandanlradevi\,årlsenastcårsrrölc:Detvarinteln)clietsolnsades.ållapLrnklenagicks
igenoln,ekollonlin:iILltmälktdetl(Uncleallahå]larnedon.detValinlenågo|so$a\,gickirledesmod.enny
_ kundc väljas Det vär
s_t-vrelsemed två nya personer - Staffan Bölcsson. ledamot och Nlajå Olsson supPeaft
lagom golt kalTe och man kom hem i lagon lid' gudsl(elov
Lagon kan 1åta trisl men oclcå vara alldeles urrdcrbarl vilsarnt.
Bodil S

i

UPPTÄCK
GöTEEoFG MED

RöDA STEN OCH
SJöBERGEN

I

GöTEBOBGS

VÄTTLEF.IÄLL

sKÄFGÄRD

SUBTESJöN

uÅxoaGSUTFLYKTER

MED
F RIVI LLI GCENTRALE,N KNUTE,I.{
L plXaii'i'. '. rr I i-' ,. ' . c I
Ta med busskortet ,
picknickmat, pengar, rätt
kläder och ett glatt humör
och häng med på trevliga
utflykter tillsammans med
andra.
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18 ir'1:ri: Röda sten och Sjöbergen
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Mik-Knuten
Råstensgatan 4

till öarna

ro.\,r:t: Ut till öarna
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Samling
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:Tolered/SlätLadam på Hisingen
Surtesjön i Vättlefjäll

31 '. r.1: Rådasjön i Mönlycke
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Loppis i Solrosparken
lördag

junr
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Ta med loppisgrcjer och egct bord'
Kontakta Knuten lör bokning av plats och mer information

tel

2112 51
e-post mik-knuten@hotmail.com

Picknickfestivalen

Om medlemsavgifter

Misse inte I'icknickfestivalen. den 6:e jun
på Apslältcn soln vanligt

I det här utsl(icket finns ett
inbetalningskort. T1-r äIl. kan !i intc
kolla vilka som redan belalat sin avgilj.
inbctalningsl(ort läggs i alla kuvert
Orn clu redarl betalat

NliK komlner inte ål1hålla idet publil(a
calöet iår cftersofi Ica K\'r|tun
Munkebåck inlc längre vllle sPonsrå fikct.
Lrtar bara sen,eringen för !olont:irer och

il]

meldemsavgillen för 2015 så slänger
lö1 sds i nbetalningskol tet.

dr.r

artister på fi itidsSården.

\,äldlgl lLrl(ratir alllr fiit oss
s:i lär)ge .leL laradcr gc rom P\F ficli \'l en
nirssa \.rror gralis sorrr !l kunde säljå och
sl{)pplr h€la vinslen i !år kassa. Kofceptet
\ar nog lite för bra fijr alt vara sant. ellcr
åtlnirstone lång!er igt. och nu ir der alhså
Del yar

betalat cn deltagaravgili liir
lrra.''i. c.l elrc ..,lr.rc\',.'r o.,r ' å . L
du inte ireller betäla någon
medlemsavgilt. I dessa grupppers
deltagaravgiller är me61lgm5 'giftcn dl1
Orn

i

clLr

.jLr

en

slll1.

f ijreningen medl-äl<nad.

Vi strrar liakich båhencrgin lill \'arr egen
loppis nrcd ser!ering dcrr l2 scPtember
lned vådret
::],",j":1::,.1'^t,r",.",i!1.
hl.nd ärnat

| /

Människån i Kålltorp, stårlsdetslörcning i Kålltorp, Rålt€nsgalan

lHl:il rl rPL;ro:r' 8E rr:
i"ur"., niir,ia"i "" ou Råslensgalan,l.

l'

hcraDtkloka på Qrjrti.gssaLa,l

416 5_l Cöteborg

t.

!ävlokat på A.enprisgatan
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Hemsidr: wwq.kalllorP infb
sekrcLerare Bodil Sundvall 8'1 l9 26. Elisab€dr
Strr€lse: Ordtftenevan Ma.en kassÖr C hrister An dreen'
s.lotter Suppleanterr
Tl;!dål 34 2l 82. Kai l-ibrand. A]]ne-Marie Blo'1 SLaj1af Biir'lessof . tngi id G!na
Kr islinå Jansson. Lnlda Aspebo Maia Olssorr'
rin cn p€rso I Lrcralar 150 krr:Lr
100 krlår' familiih'rshåll rned

m",ii"*'"'gln,

'ret

irli"J,r,"""iii.,."i"-.n, ..at.".",a",n:

*.

E Dost: nrafr sl an,a I allLorl .fo

ges
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4 rilt -r gånger rer å, med en upptaga på ca 250 ex

Ekonomisk resuttåtrapport för MiK 2014.

Tillgånear

2014-0t-01

2014-12-3I

240.752

201,960

1.833

4.240

Handkasså

Skulder

- 1.783

Summa

2+1.986

204.417

Förändring: - 37 569

Uteifter

Inkomster
Kommunaltbidrag

20 000

Medl avg

6 689

44 a30

Piclglick

6 923

Schack-medl

aktbidrag
K€ramikmedt
lokbidrag
Våvgrupp
Odlingsgrupp

Kulturarr
Onsdagsaktivitet
MiK/l(nuren lokat
MiK/rhuten, bidräg
MiK/Ituuten, tönebidrag

Ränta

t60

5

400

79 504

12150

44749

+

+
3

,1036

8133

-8133

20 000
42 60a
167 405
7 957

65 940

10 739
2 734

000

,4195
+9459
1816
-21977
-20 000
+23 332

,42 405

-7957

1980
1009
7 414

797
403 707

5.1-3

,6

5 063

125 000

7 970
1 523

6 000

1816
21971

vkraft

+ 18 091

20 541

Försäkingar
Bilersätbling
Bredband + telefon
Adm fporro, hemsida blal
Cåvor, bidrag tiI enskild;
Summa;

36

10 890
5 071
35 563

868
30 000

Rampen, Biörcksg

d

+ 20 000
+ 21595

21595
247a0

Kålltorpsdagen
Enioy

Proiek-t Ung

Salato

-

1980
1009

-7418
-

IO739

'2134
+ 797

44I27

6

37 569
Tillgångar bundna i proiekt:
Action Pårk (30 000 krl, Odtins | 12 000 kr), MiK/thuten
IönebidraS (23 000 kr), Ungas {rrivkraft
[10 000 lf). Summå 75 000 kr.

s

