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Kålltorpsdagen

på tty plats

lekplatsen Solrosg/Björcksg - rampen

lördag 12 september

kl 11-15

Insamlingen inför MiK:s loppis flyttar också
I

år tar vi tachsamt

emot allehanda gleier, kläder', böcker mn (ej nöbler och tjoch-tv)

I källarlokalen på Qvidingsgatan

2

Följande kvällar nrelLan klockan l8 och 2l
onsdag l9 augusti
onsda-l 26 augusti
Välkommen till Kålltorpsdagen
onsdag 2 septembet
måndag 7 septcmber
&
tisdag 8 september
Tack för ditt bidrag till MiK:s loppis
onsdag 9 september
torsdag 10 septembcr
Frågor? Ring Elisabeth tel: 84 21 82

Stadsdelsf'öreningen

MiK - Människan i Kålltorp - wrvrv.kallto rp.info

Bagaren som vill utropa republik

ln
Andreås Riks€n är bågåren som tlcker.rtt det är
dågs ått utropå "republiken Kålltorp"
- Del känrs soin alt !i Kålltorpsbor är ett gäng liia
själar. mognd att ulropa ef egen rnpublik. Del kän bli
den glilene fristaden. såger hrrrlverl(sbagarf Lied
gllnrten i ögat.

Halvi på skoj gjorde lan dct här LLtipe eI i
iäcebookgrupp€i V; i Kålltorp för några ve.$
sedan, inspirerad av Evert Ljusberg och republike|
Jåmtland.

-

Jag lilnker atl del kan

bli en kul grej- all nrar ska

kunna ta det lite med en klackspark men att det också
kan bli ctt säft ati lo särta arbeter lijr öppcnhct och
mot msism som Människan i Kålllorp redaf iflel(och
jobbar så bra med.
Atr l.illja sj$ hjäta verkar \'afa viktist för And]eas
Riks€n. Han flytlade till Kålltorp för så dår en tiugo är

sedan och blev blixtföräLskad säger han själv. l-lan
iobLrade länge ino irdGlrin på dagtid och bakade
surdegsbröd på nätterna efter atl ha iärt slg haftverker
av frafsmannen S€bastien Bou.:lel
Dct blev er passior
För lvå år sedan beståmde han sig för att satsa ä lt
och slerta eget ihop m€d en kompanjon. I rrars i ål
kunde Hantverksbageriet Lilla Sur på Solrosgatan
öpp,ra.

Ari sra(a.iril rär var viktiE. Vi vill baka bra bröd
lill lllli sorr bor rär I i(ållIo.p.
De byglde orr olälen fi SolrosgaLan som irör itnge
serln vrr ett chnr(rteri och möjligl!js hette Kllngs
charltLicri clier någoI iden stilen.
\'l rr gr:de om rllrihop m.f lii rkersen pai!ol\et och

.
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B!gcricl är lircl nef .urderIa har rlttatdlt trors aii
brödet ifte är d rekr biLligt.
Vi köp.r nrjöLliin cn lircn klarn iVarbei-qnrakref.
Der är elologlskl och kra!märkt så det är klart att vårt
I db I J
-l 1. r. n,r d;e

lldn \ erkir i!1 be:luten d11 ibnsaitta på den inslagna
bak!ägen. Hr r arhctel med epublikc r sl(e rafteras är
harr irle lika jä ler på.
- \lan krfdejLr srartx en iåcebookgrupp speciellr 1ör
repub il(ef Kålllorp och sedan eventueLll bedriva
direktdemokrati genorn fo komröstningar via den
gr.t ppcn.
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m)..er Iid N/cr l! sl'ulle inre bli specie 1 t0r!åfad
orr en m jöl g hr rMrksbagare rned hlaifiat på rätta
srilleL blir \,år Jbrste prcsiderr.
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Snart fotmmer frösten
MiK laddar upp med kulturprogram'
Här är vad vi planerar:
rortarra.oiion: I mbaclrtren State Ltckc har iiu
också dcbuterat som f'ört'attere. Llan-\ bok FriheLer är tnill hcm kont i Vii|us. Den är soln han själv
säger "sannolikl s.jälvhiografisk' . \iad det inncb:if lr'rr ni |ete. om ni konrmcr den ll s'ptenrberdå han beriirtar om arb"l"-1 1i{r.l bo(sn. .lil.la. harl Lonlmer c'clisil ltll siLlngr. llar han lo\ il

Tisdagen 22 september, 18.00:

Fredagen 9 oktober, 18.00:

tri'san kvällslrät'L
\ågon som liännirr liir:rtt

rtlsLens lo'sta KaLltory kau - e n

tillsammans Planering pågår'
upprriidal Delkan gälla sång. dans. diktläsni g.. \'ad.ltL kankommapå Klinncr L[Lr någon:]orrr
borcle uppträ.li] Nä. marl nlåste intc rare liidct i KåltLorp cller tro i Kålltorp tör Nlr fri l'rre .r.d.
Hör av er till nligl (Elisibcth fingdal 0701 96 7'1 9l )
clär !,i l-vssnar på levande musil<

Måndagen 26 oktoberr 18.00:

lo,tott"."non:

.L)LLmalistcn ciunnel Ailcstanr har

tillsunrrans med ndgra kolleger arbetat på en boli orn clioblrr I nderLileln iir I'rihel\drörnrnarskapargliicLjc och rligar rill elt ]rållbarr sirnlhäLle. Nlingi ar oss hl1r siiLcfl iLr)dc|1r1 ij\--r eller till
(iunncl ber:ilt'l
och med drömt om att lcva i er ckobr'. HLt. \ cllilighelelr ier LIL i l'\ arrla liir \ I hiiai
olll.

Fredagen 20 november, 18.00:

t<,iltto.p t rn. N.ir miirkrel hller semles r'i
LokaLen på liiisreosgatan och llssnar på n1tlsik tills:rmnlans Sarnllla llärl Någon sorn r'ilL
uppträde? Iting migl (F.lisabeth Iingc]al 0701 96 ,-'l 9-:)

Julf'est blir det den 18 december.

\'ler inlb konmer
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AIla evenemang äger rum på samma plats:

MiK-Knuten på Råstensgatan
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Utställning på stadsbiblioteket
att sl.1ita prolekl
Vå. fijrcning Människan i KållLorp är en viklig plalltbrnr lör ufga
!aqga
hiir hos oss
!lngclorrsprirjekt som Picknicl(fesii!alen. ActionPårk m 11 har sin
(Jch
li:!dcs firsl pa KltltlrJfiLrsei
olekref skapa'te\ l0I l-1011
r".-**tf iil"g *rrr .ir'-"riggör nn.cdomspr
.
unga..t,trtr.rtr & .:leiat{righet \islrspästadshibliorekcr
f<it"" :O r.1.;,, ,L"
""tiitninge,,
i,i.ini,."r"" rr",- *"""klats nietl raLi io* händc. nLr 1015. där unga liä pir ftir f]a mötesplarser a' och
med ulrga i Cöteborg.

Denl8seplenberbjuderrngdorramapolilikcrochliänstemänPåenifspir:rlionsresalllOrehr)Llran
se deras mötesplals Teqeibrul(el

Höstsäsongen närmar sig

för Kålltorps schåcksällskap (KSS)'

Tisdagen den 18 augusti på MiK-Knuten:
(Kl\'1) Om d vill detta i denna
Vi tråfi'as och diskuterar bland annat uppläggct a! årcts klubbrnäslcrskaP
e ller komina på detLå
ufdcrteciinad
.pannuna. t,*,".1ng. *,tt ua.ul. t an, titi 1u t- t,tlr du änmäla dig llll
i \åra lidor Lite jchack
rröte. Vi kommer äien a1l sortere schac (piäser så ! i lår en enhctlig tLppst:illnirrg
hinner vi välockså med.
Tisdagen dcn 25 åugusti kl 11r.00 på fritidsgård€n:
bi\L' rafti i
Hosts:isongen borjarpåall\'ar' LottnifgtillKNl äger rum kl 10 0{l DåLornrrer;i\cn

o'r 'lerrr a'eer'r r,
er,N.per rr re..B.(ri
i.am till .]rLt. där K\,1{L[nering€r med
Från och mei detta dat[m ;ir der schack vaie ris.tag fiir a|a å!drer
son pågår parallellL
en ronrt varannan vecka:ir en rijd tråd. lroligen b ir det ocl(s:i €tl lurrior l(N]
Lås också rner om oss pa
l iden för scha,i,k på rampcn. kan d(r läsa LLncler rub'il(en Onsdagsxktiviteter"
vår lremsida wwu.kalltorp inlolschacli
\.,r

r

Hälsningar Per Bergströnr
0738l6 1317. perolkälllorp ir

l'o

Onsdagsaktiviteter i Solrosparken
(r ! och satl till alla barnl Der air liia a(l!ltetcr på
Va{e onsdag med staft l(l 17.00 år dei l(orlgrillning (gralis
lan lga bräden. Della
Solrosparken/rampen. Kålltorps schacksrillskap :ir ochsä där ned cII siobchack och eLL anial
gäller !aqe onsdag Iill och rned septemb.r (ln!L.illt v d rcgn)

Frivilligcentralen Knutens höstprogram är tärdigt och går att
hämta på MiK-Knuten. IIir finns massor att intresse ra sig för:
6

Här kan du se vår utställning!
li.

Od !rkien åv dngas delåkt ghet och on
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tör alla. skapad åv unga med
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Stadsdelsfestivalen i örgrlte-Härlanda

Lördag z9 augusti
11.oo-Ls.oo. Torpaparken
Torpaparken fylls med aktiviteter för både r''u-xna och barn'
Kom och upptäck stadsdelens föreningsliv och olika verksamheter inom

kultur och fritid.

