Det ville inte bli någon schacktext.....
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satt]nigner förattskri!aom !ad som h:indcri K:illlofps
schåcksällskap. lslället för alt skriva on schack. sorr då
självklad kändes väldigt futtigt och o\'äsentligl. hssnade
jag på rädio. dår repo(rar. poliliker och exPe$er behslc
härdelserna ur alla möJligi aspekter
Lfter att ha lyssnat och sälnlal lnig gicl( mira taniar
åter till vår lil!ä lörcnlng och oritt skrilande till det här
utskicket. Jag kände mig stoit all \'ara akti\ rredLenr i
MiK. Iillsammans med Knlrten sliapar ri gencnsamt
möjligheter att ut!ecklas till lärrkande och sliaparrdc
nånniskor med ef rad olika akti\iLetcr.l:ir al n rr
välkolnnä.
Vi ärju ilgen slor törening. Inen iindå cf ! iltig pLr:scLbit
sorl hlälper till att tå det ijpPna och dcrrokrrtislii
samhälle som de flesta ar' oss vi11 leva I
Per Bcrsstrirnr

N,liK linns nrLmera på lacebook. NliK
Nlänniskan i Kålltorp heter gruppen.

Ln annan fb grupp som \4iK vill sIå ett
slag lör är Vi i Kirlltorp.

Läs också om: Nästa Kålltorp kam
NIiK:s och Knutens gemensxmme.iulfest
Vhr och en för sig eller skr vi "llo ihop"

Enjoy!
företliigen Lniolhäliei igcn. Enjo)gLriden är !:il mest känd liil sini1 resta rang
och cat'd-rabatter med etbjudandel "t\'å lör en .

NLr säljcr

som läser sina rabatthälien noga inser snåbbt att hiif linns nlvcl(et pengar alt hlimta
in ävel1 niiL man ger sig rrt och handlar'. N,lecl F.nlol .slialhr du clig rikligt bra |abatter pii
afllirel som [Lon. Colorama och Lngelska TapetrnagesineL. Och l]7 andla Till ochnrcclll)
nolcrnber- 1016.
N'1en den

Fltt Enjo)']1lille är också en

trevlig och uppsli.rttal iullilapp

Itcd årets upplaga av Enjo"vhäftet
+

1år clu:
mi)-ilighci all ga I fiir I pi rcslxrrruncer. c:ri cr och snabbfr;rlil' lcn

160 liuponger sorrr gcr clig
Cijlebor.e rrrcd kranskomlnurer
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ll00kupongersolngerdig:förl.clleran.lraraLraller.påtuitid.res,:)r

+

90 shoppirgkuponger som gcr mellän

Priscl ärd€tsåmmasonl förrx.
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och -i0 p ocerrLs raball i

för iirråoch förförrfiirl.a itret:

Hiir åv dig till P€r Be''gström på teleli)n:
f,ller köp hältct på MiK-Knuten.
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0738 36

l3

ochkLLltLLr

ilik.l

alllirer

J95 lironor
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Stöd din förening, köp
Enjo-y Bonusguiden
nu till ör5iiltnin:-.. pii din
n;irmaste inlliggning

39s kr
Nlänniskan iKilltorp, stådsdclslilrcnin!: i l(iill(orp. Ris(cnrgxtan ,1. {16 53 Götcborg
r'I
l-lrcoo
telr - l
l
Lokål€il: N{iK Knutef p:rRåslcrsgrlan.l.keramiklo(rlfiiQ!irl nlslatan I lrnl.kr på
^renlrijgatan
Hemsidä: Nww.kalliorp inlir
Styrelser tlrdl lre.. un N1a eIl. kassör Chri!(cr r\rrdtacrr. se.rerera. Bod SL nd!i 31 !9l6 Fl s;rberh
Tifgne 81 ll 8l Käi Llbmnd. A.ne Nlarlc 8lorn. Slatlin BÖf esn)n lrg !l CL rrrrdrlre SLrftl'rfi.r
Kristifa Janssor. Liida Aspeb.. \.laia (llssof.
Nledlemsa!gift: 100 krrår lamili,h!shr med mer :i... p.rnnr belala. l5(l i åt
g-postr manniskanarrlellLor f .inlb
NIånådsbrcvet: l'örcniirgens medlernsi dni.g sorlr ges ui.l tlll 5 gånger p.r år mcd tf rpplaga p. ca 250 ex

Kålltorp kan
MiK-Knut€[,

Råstensgatan 4
fredag 20 november kl 18

Dct blir fika och underhiillnirrg med en rad mer cllcl minJre kinch artistcr sonl Inger
Unengc. Flmil Regnstrtim- Felix Seib Eliasson. Stella lialbi Tejos och tre tjejcl iin Pirrill.
Hanna- llllen och Annie

lnträde 40 kronor och då ingår fika
"Kålltorp kån" skr vi dcn 20
no\ember för iörsta gångcn
presentel1t en l1rp-ärtis1. Det iir
St€llå Galbi Tcjos, born and
raised in Källtorp, som står $r
den premiäre .
Stella är egentligen garsle nr- sorn
rap-:rftist Hon har verit fotbollstleJ
På

,}

sedan t_vraårsåldcru och har

;4-

bl å spelat i Qviding och Hovås
Billdel en sporttici alltsä VIen

i5S

tiirft årct hände något specielltl
-.lag r'ar på en konserl

på

Göleborgslialescl oclr stod nc.lantiir
scenen. Just näräl1isten åiorde enlrö
ö\,erfijllsja.s av er slark och mäklig

l(änsle som är svår ått förl{lara..Jall
k:inde direkt rtt deL här ville Jag
också göra. Jag kånde ått iag ocl{så De/hh i int(\kllt:. tt/tt' Htltttitt Elltn ttth lnnit wttt 't
,n)tftd.1 t)d ltrJqti]\ l'lil!r,rtt kutt
häde nåsot att tiinned la.
-Dagen efler pa-jobbet bLrhblade det Lrpp er mäs.r lle L1r'1.
r L.ii jar räppa. heriittrr Srel
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horgiorll\rtlårarso0rronkomnrerattiafrfiifa
pa Killtorp ,rf Ho r råppar pij s!c:rjka. men testar
sen har ia9 foftsatt att skriva texter.
Siellatunumediengrlrppl-jejer-somhelcr Cang ocksil ,lll gilatexterpåenselsliänch spanslie.
Shebang. sorr sarnlas varje veckå iNBV:S regi fbr
Jag gai- gärna tc\tcr orr det sorr liallas
allläåriglnerDelhendlåron1elllormulerä.skri!a. ncllrrfijrjkap.det!illsagr!isorfher iijr:ildrrrfrån
tiamfina- lärå leliniker IIon Nssrar ock.ri mrclet olilnlirLitLLrc.ir!hrrcrp.ppxlrå|ahileochc1r
på ) outLrbe iör .tr hör. oii(r ar lisler.
rranm.rlraiS\crqc.lacscr d.t -rorn er förrle elt
hll nred sig € furerhei U än t\ å l(rLllr rer. rre| det ar
Kan du rekommendera någon arlist tör oss so l1 rnle

ordinillnred\'ctandcoclrjagsl(rcvpåmobilcr.Ocr
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i rapteknik?
Stella firndcrar litc.
så hemnrastadda
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Lilln,r)sLer I-aura kommer också atl finras med på
.r". t'
Kri
llloip l(lrr. L aurr siir ocl,s:i earå låtar. en:iJ inte
TLrpac. cn a{ist tiån USA.
qom
raff e [Jer b ir nrcr s.Lr lijr henn€s dcl l{of hrr
Llet :ir inte er tilltållighet att dci ar licjer
dclr{li',ii'nsrngt:i\lingrroclipl.lccraLsigbra
samlars irap grLLppcf CarrsShebrng. I-irlrrt trlin
t:

bör'jan ha VaIit en manlis sänsstil. är det nrL flc! och
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ocå i gemenskap med andra: en möjlig kombination?
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Alltfler hår fått upp ögonen fijr att det finns alternativ
till att bo själv i en lägenhet eller i kollektiv med
andra, nämligen det som kallas gemenskapsboende:
en egell, mindre, lägenhet och gemensamma )tor i
lorm av t ex storkök, matsal, sällskapsrum. TV'rum.

I Göteborg har också politiker och tjänslemän sent
omsider insett de positiva värdena i detta och inlett
samverkan med organ isati oner som länge verkat för
den här fonnen av boendeEn sådan organisation är ftreningen Boihop, som

just nu aktivt planerar gemenskapsboende i tre
områden i Göteborg: på Koftedala torg. i Högsbo
och så här i vår1område, Ösra Kålltorp.
Här år det Bostadsbolaget som är byggherre, och
det är tänkt att bli ca 50 lägenheter, avsedda lir,10plussare utan hemmavarande barn. De kommer aft
ligga i ett av de hus med ca 550 lägenheter. som ska

byggas mellan Virginsgatan och nordosl ut

till

Torpagatan.

Varlör vill man då bo i gemenskap rned andra?
Så här säger Dågra av de sorr valt atl anmäla sitt
iniresse att bo iÖstra Kålltorps gemenskapsboende.
lDgemar Gunnarsson och Berit I(arlsson. som sedan
många år bor i Lerun.

li

Nill ackrå i.fortsättningen ba i ett .\acifilt
sammanhang så mänga sifter ensomtnd och et1
bogertrn'Io. J.t"r'5e,, i t V. ha" t :lttt,
etfarenheter genam atI hd bott i BoJellesskap i
Danntatk ach iptt Itåfan,tj:h \; Ie' 'n t pkamfanilj med barn, nlen samtidigt i en genenskap
med andrd. Kål|tary år Jht med ntuhet till både
s ta' n oc h jl i lu.fis a m r ål e t
Carina Larsson bor i östra certrum i Göteborg och
är också aktiv medl€m:

-.Iag håller med om det sorn srår på Boihops
hensida: Liwt kdn bli rolifldre, löttdrc och dessuta l
mer ekononiskt i en bagemetlskap. Jag vill ldra
känna mina

lldnnar ach ackså

de

Lt taftldgssvt.\lor

I en sädan hår hagenenskap håller man
sig mer aktir ach f iskare. eftersan m(tn eJier
förn;iga deltar i hu.\ett arbetsLtppgilier
mecl deuL

och ndgar

en ohalsosan ensumhel
när
händer framöler med planerna? I
Vad och
december. den l:e ell€r den l5:e. tas detaljplanen
.J r'.ie .e .rrr i' e er .l r-ed i ' e,i .
f,p .i L ,,

besvär stid. ev överl(laganden. vägutbyggnad. mm.

Så inflyttning 20lB kanske.? Men under tiden
förbereder sig de ftemtide boihoparna i grupper
jobbar man med fiågor som: hur vill vi all de
gemefsamrna lolialerna sl(a se ut? l_lur kan rnan
arbete för att hyroma hannar på en rimlig ni\,å?
(1 ex är planen all aktuellt hus avstår från
parke.ingsgarage under huset).

Hur fartar vi beslutl Dessutom finns löpande
studiecirklar som t;llsarnmans 1äser och diskuterar
utifrån tidigare erlarenheter a! liknande boenden.
Man qör ocl(så sludiebesök för ätt lära mer el
andra.

Låter del1å lntressant för dig'l Då finns det olika
fföjligheter till kontakt och mer inlormation:

Ko a,tp, ^r' orderng(,nr

Lrn b
Kål liorp: ingå.ålånderalyåhoo.se

. dei.] rå

Boihops remsidar uww.boihoporg.wordpress.com
Agneta Johansson

W

vill skupu lite julstcimnins
Iördag l2 december

kl

l1-16

Qvidingsgatan

2

Öppet hus med försäljning och fil<a i Mil(:s nya
keramiklokal, i källarplan på Qvidingsgatan 2
Det har verit m)cketjobb med alt 1å löreningens ntr kcranriklol'al iordfing så atl den
lirngerar t'ör våra keranikgrupper- Illen nu böria| r i :inlligen lå st)] på der hela och öppnar
d:irlör dörrama en dag så att ni kan liomnla och sc hLrr-r'l har dct i rerlistan

Vi bjuder in till:
Möjligheten att göra jr-rLklappsfynd (säljer även Enjoyhäften).
Fika. 25 kr är det facila priset för kaffe med dopp.

'/affromna!
Loppmarknad med tur i solsken
När delble\, dags att phnera 2015 års upplaga å\'
Kålltorpsdagen bestiilnde si.s slyrclsef t'ör att testa
afi flttta tillbak.r till den urspruogliga platsen !id
tbtbollsplanen !id Solrosgatan.
Vi var rått många sorr und|ade om l<utrderna
,'erkligen skulle hiua dil. Det gio.dc dc

.nr(rn!!r i
.rr
. opprrrd rr.
o
ffed
vågspel men den h:irgången hade li tucn
oss.
Den allr å viktigaste laktom i det här samm:lnhanget
stavas nånliLrgcn SOL.
Solen l),ste och det \,ar varlnl och sliö l etl slttu
ule och fika En hårlig dalr på det storå hela tåget.
Det såldes loppispryler. l'lka oclr lottcr lör l{rrappi
l0 000 kftrnor. Kostn.rdernä var mifdre än vår igL sd rcllorcsr liLIcl lrrnrna.le pri ca lj 000
lack ella so|r länradc t)r) Iar och iiläder. alla sorr tog emot gr€ier. a lå so n hakarle och allx sorr lobbadc på sjäha
dagenl Och tack Per Bei-cström t'ijr ellt liir beredarde.iobb oc r Slal'h r Börje:som soln la räde ut ,iin biL Tackl

Träd i vår närhet - vad är det som händer?
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Stobbörgttrr. cn generiis alla al hiigx tråd som
\u hrr dc lleste t\ dcss?r gamh triid trgits ner,
ånlcd ingen linns att läsn på Cöteborgs strds hcm\idå- Si h;ir sliri\cr I'xrk och
uåturlörl rltningen:
I)et är som pii bildc[ ov?rn nran är van lltt
blonnrer och skiftrr tiirg mcd :irstiden.
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Pork a(h ]ututli)tvtltnin::rn l)/LlitttLn tt!tt\tirru ttr.rltr,t'r nrLrlrrr rrrrl :rt,t hlt)ni,tr tntr(lit \tnt t,t
tid t).1 tft'1 jut\tn\k t)lLtgLlt)ltt Drttd lir'ttt ltlrrn :ltt 1, t'Lr: ,rr l:h,ttttt,tt arLtt
.1t hct(t \kt] i ct't\)rr otlt Vrhori,r i t)lr.tut :t) I j
Och det finns ller tr:idn) hctcr inlc si lillgt härifrdn:
IilLlct hi)s/dl kannl(t elt platm art plunrcr't.,1tu Ol.'l:n'k:rrr,:cr L)tt ,r i tt t)\tttt!!ql \ltr t !trtl li)t'tr l)ititr|jn.t!
dt|g 5A."t i ir"l.ntlan!.
(Jch som om irtc dct l orc nog:
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Aktuellt på Knuten
]lrldfu

11-19 (5 '19!:725:')
Är du lullnd Full e er l,lindfu ? Lår dig att stilla sinnet och lokLrsera pl vad rom nr viklill id lt liv. Genom att varya
praktiska ovn ngar raed teori, samta och frågestunder !nder kursen år v o5s artt forstå vad som hönder genom
medvetef nårvaro,
Ledare: Cdthy Kristersson, är utbildad hos Ola Schenström på 11 ndf! nesscenter AB och livschoach och har ång
erfarenhet dv alt arbela med qr!pper och individer i o ika sammanhanqObl. anmåan li Cathy.krlstersson(Oqmail.com eller 0736 54 73 1l

&rsd4qslus srr

t\'lånadens konstnär Novembqr
Varje månad har du chansen alt se en ny l(onstnär visa sina a ster har på vår- våggar Derlnd månad år det Earbro
Andreen-Rahrn som visar tavlor. Korn nochtitta. Då kan d! också pas5a på.tt kdp.r lotter för vårt konst otteri som
består av a ster från våra tidigare utstä are. Pris 25: . lntäkterr. år ett stod t I vår forl5alta verksdmhet.
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'/äffotmmen!
Till MiK:s och Knutens gemensamma

Julfest
Fredagen den 18:e december

klockan 18
på MiK-Knuten, Råstensgatan 4

Det blir skinksmörgåsar och kaffe med dopp, sång och musik,
glögg, dragning av vinnarna i Knutens konstlotteri och kanske
några överruskningar utöver det. Progrummet tir inte helt klart
iinnu, men trevligt ltir det bli, så kom grirna.

Intriide 40 kronor, ullt (utom priset.för lotter) ingår
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Efterlysning
MiK:s vävgrupp blir tvungen att flytta ifrån sin
lokal på Ärenprisgatan om några månader.

Har du tips om en lokal som står tom, så hör av
dig

till

någon i styrelsen (sidan 2)
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