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lns omr Konshräen i skosen.
Vaför Llct är bre atr clkle
Olika er,enemang sonl snan äsel
Föreningens ckonomi

\lr(t\( l.l

Cvkeluppmaningen
.lagsl(rirerdethtudairliiratt.iagvillfå.liSlttbijrirc)l(lårilLlohbct'slioerr oLr(lr li'n fl' liesrr
som inte c,_klar kiln göra rlel. rrell h3r inle retlcklerxt iilcr.lel ellcr hc I enkclt rlilrig Prö\'et
Ilnligrluiikkontoretsmailninserärme.iinhaillie a\allabilrcsorinorll(liiteborgkofiareän
lerr l<ilonret,-r. lcnr kilonctct kan nran gaL på knapPl en liilrlllc- ellcr c\lih fi l0 -:0 mirtLttct
(]där(lelhiisla:rllern.ttlvclon
beroenclc pi hasrighet och hL[ många rrali[.jLrs det ilnrrr pi \ iilre

qå'
dcL lirä\'cr ingen LLlrustlrirrg:rlls. Lrlll1t pa mcd brr slor och LLt och
.lu hår gotl om
N,len göleborgare iqemen:ir stressa.le ocll .låärc)klingdel bästa altelnaiilct lllersorn
spirvagnen nonnalt inle står parherad utan liir din ingåne sorc\keinl]iir.ochhclleriftekörtiam
lill pode' på .lin arbctsplars. sorn c)'kcln giir. sri slår cylicln koLLe(li\lrnillief p:i l(ofia sh-iiclio.. l,pp

licl

till iitta nio liilomcter enligt nlin erlhrenhcl

Nå.hUllångthaldulilljobbetdål.Iaglrlrli]rsi'l.ttlilil.]lliJllllllcdcnljngl.nl|(lIllli.il)

ko$ning,.n \lLLnkebäcl(sgalerr,.sanatorieg.ltan fr.ndct\llr!riclärligl.lol'bgtalt ingsliiffilrdel
\len no.rut fi.in nämfda L0rsning Lofirrncr nran rill c il)1arg.t non {)m liollc(lu I l{rrg- !ästcrrl f:ir
mrntill KeiLlersparl<r:isterolrcLrstefDehlensgrtan- lii(ler Iill I-lrc.r cb:ic<slii lel o.lr ijslerlrl en
bra bit ut i naluren östct.om bcbygrclsen sotr Lltll.ls soldrliif.qcn i I'rnille. Noggrrnrlre blir dct onr
-crkelkirtr f;öteborg . miilcr liår (llri hrLs och r:iknar oill
ctu går lill biblioteker på Kålien. tar cn
mcdhjälpa\skelanl:1000 ln:il icentimcterochdi!iderenrcdI\riliirdtr (1ill nrst'ind ilimi E\:rkr

blir dct inte inclå ct'tersorr r'ägen inte går'r'a]i1

ö!'relll mendr tilrcnlr\gglirrrPfslettfingil

a

fnti.

llar du ne\ runl en mil sii:ir c)'l(cLn oslegl,ar' Fiir langrc stlii.L(-'r' clierorrr clrL miste honrrna
.lr trorl
ll.tlm lol1, ih e]cyl(el erL bra allemari!. tvlcn priiva \ anlig cl liel tiirsll Del är L:itlare
'if
Sonjagharbcrällaliettti.ligarel\{ånadsbrerbörjade.ia.rsiälvcylilanärlagliislekerni l910
Jag lörstod dti alt all bensin och olia sonr ri ,t\iifd'rhlc\li kolclio\i.l ilulicn lNlan kan.ju llcl(a
alr ing borde ha fattat clel rcdan på slrlnasiel men clcl gior.le irg ntc lMin kllrnaiårgesl r'tr löcldll
Scdan läste lag hiolo-sl och begrep irtrr rarrrga.låligaeleiler trati.err rl1r f å rllt s('n' l''"r'
koldio:.id. kolmoncrricl. nitrajsa saser. fbtol(emisl( dlmrrr. sun rcglt bIargascr'. blr Ler. sotpåfii]ilar'
narkanv:indning. trallksliaJor... - hur ken.lel \:lre tilliltefll l:ifl.1c irg.
Såctkelnblcvdel siålvl(lara lralr!ponmedlel förnrigocr her iorLli\i1 detccnom relarrill
y.kesliv. Jitg bestärrde mig f'ör atl.j:1g eldrig slirlle bo längre lliilrr rritl lobb är1 atl iag l(LLnde c)-kla
j
dii. och del lrrr gåtr brå. l)ct \ rr !ite segt n:iL .jag h(-'ddc i Konedrla oc I gick fa ]ärxrhililsl(o .1ll
Nlölndal.ellcIbo(ldehäriKirlllorpochjobb:rdeif)rrrrere,l rrrcrl c\ i xn.lcl h laitjslil illlljrl
tirngeral. \ilssa \intrarharjall inte erts trchiivl ii(riollcil r'lencncltdrtg IiL grtrlrdrr\:irl el lrrners
hcr jrg giorL.let niir clel blir sån dJr jsbrrli som inle:ir clt sii l:il{.\lhl trrrilcr irg L rrder h'h ri(lerr
har clkcl!iigniilel btggts ul. \'intcr\äghr'rllni.gcn bli\il bätlrc (tiir fel mesta) och rflilel c)klislcr
ökaL.

On du blter bil mot c)liel. eller går- kommer dLr all rr:irka alt dtr bllr på bättrc hLrrfiir. lir pigg
ochvakcnniiralukomrnerliemochatldulärhåttrellris;\arda-1]cn Dl lårmcrfcngar ipl:irrbokcn
Pror'auncleren recka. ochjagskLrlle bli!iildigt t'öNarna(l or)rclr ifLehie\ hc!1 såld far clkelli\elll
lilistinr.Jlnsorr
För en fossilfri framtid
lat Lrjan so nriiigmail.corr

NIäoniskrn i Kiilltorp. stadsd€klörcning i Krrlllorp. Ristcnt!:Ntrn 1. 116 5-r (liiteborg

2l ll j.l Plusgir{rr.1:ll li3 0e-i
Lokrler: \liK Krulei Då ltlislerritirai.l l(.rrrrillnli irr(.\ iL .!',!rrirl

Tel:

llemsidr: n\ n.krllror? .li)
\af Nlarren.llrslijr ( rriit.r

\.dfief \.'1.1. i'r Bo(l Srf!l\iLll S+ t l6 llli'rhctlr
Tingdatl.l:13:.Kalibran.i.r\n.e\'lxricBloir.Sritlirllar crn,i r!r:11(i!raLnlolrcr Stff'rnr'r
Srtrelse: Ordll Irene

nellnnrrnr.ls;o1 l .r! llticrri.rrl
uedner
lirr.rr pefsolhetadr L:0 k ir
]tedlenrsargilt: l00hr,år tlnrili huslrlijl
[-post: n]an.iskrf tt'aliillto! f .irlb
Uinrdshrelet: Fö efins..s |red errtlidflnq nfr se! r'lL l i llir!c f.r rir nrtll.rr
l.:risti.d Jalson.
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ooKålltorp kan"
har våravslutning
lredagen den 3 juni
Hela progf,ammel är inte klrt i shriviudc stLrntl. rrrcrr r i hrr i alla lall gliicilen
att prese ntera .lan-O lov \!orlin. som till r ardags ir nl usil' - och giliir'lärare'

r- : ' _rc_
H.ro kn'n r-co \in ö.l \'a 0 l r -r r ' l ri 'ln
'rer'

;\c

nb.

som

kom Act

fick fin kitil( i Lira nrrLsilim:rgasin

^1oof.
Får r,i citera lecensentcn Anna

nr'

.

l

'

2'20I6
DdPt

larlen:

ltir io'tntlrltt\

,,Liksom på clebutplatten loNättcr Woxlin ftr l-.landtr klessisk counlr nled fi)ll(rnLrslIcrrs hitlerljLrva
rnelodslingor.
Nien på Act alool tjnns ä\'en ctt staink ar
b1ues, \'ilket ger yllerligare en dimension
till l,vssnarupplevcl sen."

vi iiterl(omma om. Fijlj
rr' -.r rr r l
re.r p. \'.K . lr. . iJ
lircebooksida MiK - Människan i Kålltorp
Vad clet bliI mer ska

tidr l(lockilr) 18 sonl \'itnligt
pliLls:

NliK Knlrtelr.

Rl1slersgatan 4 son

|anligt

filia: god sonl \anligl
P|is: J0 lirrnor. iilia ingår sorn ranligt

Där 1ägger vi ut Vad soln är på ghng

ooKålltorp kan"
Stipendium för arbetet med
D€n 28 april \.ar dcl dags lör Elisabeth liIgdahl (]ch LLndeilecl'r,rd aft be!:e sig riLl H\resgijslliircning€rs
årsnöre. Elisaberh förauracrnot(lölc lJrinl(s slipendiLrln fijrsiriir lnsatserlör( ltu i\eL i Kålllorp. n:lrmare
jag i mllcn som den som
bestrimt lijr ari hon i tlera år an.angerat musikcalöer under n.I ncl K:illlol p l.an. och
skrivit nomineringen.
Inte var der någon iåttesrnura det handhde onr - 5000 l(roIor - c| \,isst k:irrrs dci hra niir lolk soor.lobhar

idcellt nirgon gång lår elt crkännafde.

,\ntagliger hade nomineringen sLagit an räll strä rgar lned

oi

slrm oprclcnriiist. trring lol(al oliända .tnister-

gemenskap. enkelhcl.
De där orden år låddade. men rned vad l .'\ r der bara nostalgi del hrrrdlär onrl Pcr5lrfer n)rr.iag tråfiar i mitt
(lcl\'arinte\:rftjrbeskairnädi!ärdigl
iIsen
iobb iäl.lrcomsorgen såger olla ått clet \ ar erklerc liirT i me|
Incn
vlsst lalLar.lag ålt nagot her gå11
bäm-e l-iirr
l)cl(cr att det
aliting"..ia!: tillhör nu inle dem
förlorar.JLrbåttre\,ifårdctpadelekonomirkloclr lckI ska plrircl destonrirrdrcbehiir,erti\ernfdn(för

n)

!.r

lll

!årö!erlevnäd)och när vi inrclängrehehövcrvara|dr.rså flannls\il-ran\araIdrr.Dclrcsof.nlargetiir'.i
ganska lått att hålla mcd om (:i!en oln det var N4rr\ s(-'rn bijIirtdc pråtåLrmdcnrra nlleurionl
jobba filr.
ltLLr som helsl så är NliK hclr i|ne på ail gernensl(ap iir \'llnigl nclr .lfl dd är |rigol marr rllåsre
Och även om det lar llyresgiistlörcfingens grå ptnrrar sorrr c rarrrrx.l€s a\' d. \irdelidd'{1e Drden i nrin
nominering så årjag siiker på att.lel i ltlle geiFmri.iPr lr.rrö!er kLrnrrncr rti flnräs m:inr) rsL.r' sorn t\ck€r
au sanarbete och gcnenskap år både ! il,tigt och |ödvi|digt. lner lil'lnema lör e lr dcttä föriindrtrs \1ä|digl
^. o.r :l l. (. d rtltr \:
Förresten så llck Elisäberh bade sitt stipcndiLLrr och en fif bl.nrhrLliert. Oc r jig fi.1 en I ka lln b orrsrcrliYast
som hon. Gissa orT) iag bie\ ölerraskacl. och :-ilad
Borli S

Kålltorps schacksällskap inbjuder till Kålltorps-Blixten
turnering i blixtschack med betänketid 3 minuter + 2

- en

sekunder/drag.
T[rnelingsdagen iir-lör'dagcn 4juni. Samling och lottning 9.-15 Sta|t klockan I0 00
Plats: Krilltot-ps lrilidsgård

Avgift: 80 kr'(över 25 år). 50 kr (25 år och )-ngre)
Fil(a ingfu och pdser

till

de liällrsra.

Flera spelare ulanför vår klubb har anrnäLt intresse- så ircts Lrppluga lden rrionclel)
Blixien \'erkar bli en av dc starkastc.

a\ Kålllolps-

Iitelförs!arare är Emanuel Lundgren som siå1!L{lad k:impar lör att l'örs\ara sin tilell
Fijlanm:il dig gärna löre turneringsdagcn (bcgränsat deltall.LriulrllJ till Per Bcrgslrini

u

:B

io I ..1 . t. ,"

r, rr 1 rJr'..

Läs mel om KålLtorps schacksällskap på rår henrsida r'rrv',r'.kalltorp

.juni :ir deL stadsdclslesli\al i
lbrpaparken . alltså på den stora öppna
planen me!1an dc gLrla legelhuscn iTorpebakorn Kxggelcdstorgel.
I-öLdag

Mil(

har haft sitt årsmöte. ResLrllatet blev en
L(ökad styrelse 1nc.l följande deltagare:

Irene van lvlallen (ordlörurtle). Bodil Sundvall
(sekreterare). ClTisterAndrien (kassör)- Stallan

Böicson. Ingricl Gunnatsdotter. Lars IläcknlanKaj Librand, Arnemarie Blom. Elisabcth
Tingdal, \4aja Olsson. Kristina .lanson- l.inda
Aspebo. Anneli Eitairuclsson. Rebecca
Ringberg.
är

Anneli. Rebecca och Lasse n)'valda

Av en sådan stvrelse måstc nlan \'änta sig

Onl våft n?imaste plogram kan ni
plats i tidningenl

@schack.

Stadsdelsfestival l1 .luni

Rekordstor styrelse 1,{ personer ska nu slå sina
kloka huvuden ihop

rN dessa

irltl

1äsa på annan

I

11

Staclsclclslestir alen har kommil till lör att
presentera akliviteter inom kullor och
lritid i\'år stadsdel Örg.].te H:irlaida.

Hiir 1är både för'eningslivet och cle
kornnLrrlla rc|hsanltctcrna cn chans

llt

visa upp sig

\,1iK komnrer att clelliL mecl ett eller Ilera
tålt. Är dLr intrcsserad !\' att Vara med och
reFrcscnte1ii diir srlrpp eller' 1'öreningcn
sont sådan si lir dLL |armt \:ilkorlrnrcrr.
Per Rergstriinl.

lelelin 0ll3 36 1l

47

Konstnär med hela världen som atel.i6 och galleri
Hån är konstnären som st:iller ut d;ir det faller honom in. l)u hrr liånske triiffri honom bredvid
vägen till Härlånda ti:irn där han ibland rigg?rr upp ett porläbelt skogsgällcri. Nu har Lrrs
Bäckman t.git l{onsten med sig in i NIiK:s sr,}"relse.
Er åv våra nva stvrelseledalnöler heter ]-ars Ll:ickmarl
Harl her bort i Kålltorp i I0 år men uppt:icl(lc vår förenif!l
nrest a\' en slurnp fijr några ir sedan.
Dcr !ar rär rnina bdr I bö.iade \ ilir \'arå pi lcL'p arsc r
vid rrmper. Jig börjrde hJ:ilpa Per frcd ail bära bn
och stolar fiån lokalen på onsdagsk\'ållarra. t)ckte ell
vaft'ör skä han göra allr dct där sJälv. Sedan har iag bli\ ir
mer och rncr cngagerad i onsdagssliri!itetema.
Nu har han oclcå blivit ledäre fijr en målargrupp på

s rlc. o.

bl

l

r Ili\lil(

L.ars k:Lr ber:itta orn

t- li\ me(l rnirjsir

ctl orrväxlande

!årgavi\telscr romlånds.
Några år bodde iag på Vlärstran.l under soDr aF
hal\'året och i Pcru rnder vintem. den pcrjodcn kallar
iag rnitt pensiLrnärsli\,, sä-qcr han.

llan har bofi i Italien. Englrrd och Tlslilan.l. blar.l
ennåt. och otLa försörjt sig som porhirllecinrre Lrch
L0nslrlår

- .lagjobbade 1:ingc lncd ått teckra porträ11 på SlerN
och Vil(lngline
ProjekL sonr lil(far skogsgalleriet vid Ilärlanda rlår1r.
in I skog€n pd andre sidar vägcn vid Friluftslrämjandels
nLrga- rarlran prövat även ianclra länder" med larierancle
resultat.

I lvskland !ardet intes:i populärl.jåg ficli\cleåtidei
irte \ar tillåtel och ä1r.jeg lnåste packå ihop oeh ge rnig

.' rr.r'..'orc' j'^\'1r,r r( !' pl t.l, . - . - r'

på häns mark rlltså. så dct löste sig
talat sii är.irg
på
det
tu
tillålet
h:ir
heller
last
intc säkcr
aft
^digt än så lärgc

är det ingen som h:u sagt oåt- säger I-alS och le. ett lite

IJfprinnelsen till sLogsgaller;ei :jr crl r:jil (ul hisrorlr
och säger rrog cn rcl dcl onr I-ars. Hän h.rde Ivtalrt nred
en person pa \lärsrrnnd ofi all srällå fii på €tt llrller
€lle. ett ca1e. rnen ägaren blev siLrli och l(ufdc inle
genoril'öra dcl hcla. Ilå kom han ölerens ned :igaren
till Berlilssons strlga om all stäl1d Lrl där.

Ltr\ rld t't

rn.,

t)t.rtlcnt

Men på \iiglll B.ltilssonsslLrlra. till iirts med bamoch
ia\ lor I barn\ rg rc r sri bin indc lcr rcgrr ot r L.å.s länktc
a(( fei. lcl l!ar qar rle Dcl reln slLrrade rred rtl haf

irrrrfr.le \ i j: iLrllr riinrjr racl\ snr!:L .ch sialldc rLpp
: fr ru\ .r (llir l).i ursllrLt:lrrr:le trLet grr i alla firLl rågot
Och lnl{iurn ar arl slioltsgrlleriel har lLLnkaL bra. kanske
bättre :in €Ll srllsr; i sian
.lo. lag har s:ilt r:itt Lrra leliliskl. och si har .iu barnen

klrnnat iil.i.r nred-

lriileri ibhr.l

','

llofjl!,o

i

.ir!

.

har srfi

r \',,

llfp hlrgffallor

r'

--.

åt

dcrr

p.'rå.

rf!'r

:rghlll rr:iff.rl mängålorsrrareri olika
lar.ler och l:irt Dvc.el derr rlige sonr li.rrshe iblanrl
:ir r asllös llcf säl a r ddlils och sorr iLrnderar på nångder
a\ idier'- det ir :Lllts:i !rd NliK:s st\relse har berikRls
å.

l)cl lir r' jr rafc(lcr a\ ilicr nrer sl.r llc lirLnfa göir
pr.r run hlir llr r rl: !,,rr \o r.sfurl,ef laghartänkt
pal rll\l'l.Lr ri.L nfr blgga srlrgner hariplr(ennågon
gång Dri iufd. an j'r tröi u (tlla den liir Solospärken
Dct år fog sån han aii ralkor rref l.arsl

Onsdagsklubben på rampen
Vårje olsdag fram till midsommar och sedan hcla augusti och scptcr bcr, bjuder vi
på social samvaro, fria aktiviteter och gråtis l(orv och saft till ålla birn.

Vi böriar

cirki kl

16.30

Kålltorps schacksällskap lirlns självl(lart pä plats mcd ucra sch:rclispel och ett
storschåck.

i

På gång på Knuten I sommar
''/

VilI du hänga med På utfl.vkt?

t

l

i\

10 00 med spårlagn brLss och hir
Vi lräffds på Krute på nåndagal och sticker diiriFrår klockan
Varie rnånd'rg frilm Lill recJ<an lore mids.mmar r-rch
-"i rna*"".å" "lft,itmdga utiyktsmåilVle|
inlb tclel'on 0il l1 12 -i'l'
seda lran an&a veckan i augusli ieen

Livet just nu
-samtatsgrupp för vuxna cnligt vuxend ialogmctoden
deltag'rna l'cjr santal onr livet
Kom och prova på vuxendialogl I en clialog.gl.lrFp n]öts
är i miitel mcd endra och i llersonliga
som det -ser ut.iust nu lör lar och en ar ossl I)et
samtal som vi växer och uvecklas som rnänniskor'
5 ggr med

sttrt

12 maj

kl 10.30 cit 2 timmar

Ledare: Cath-v Krists15561 l(65h6dsfriftl
Anmäl:rn och mer information På telcfonr 073-65't 73 l l
ellcr mdil Cdthy.krist€rssonragmåil conl

Varmt välkomna!

Pr cKhtlcK-

FESTIVALEN

för mångfald och gemenskaP
6 juni krl2-21
rr{
''

år"..

At

'{l!

tafu'
,4

Loppis

i Solrosporken

lörd og 4 juni
'lä med allt som Llu vill säljir salnt cgct'regni bor.l. l'å dcu hair
lcppiscn. som arrangcras av l'r'i!jlligccntralen KnLrten. är dcl
r r i. r l'^1," ( r' . .. lcr ' il' 1.' .
ALlt du behiiver göra är att slå cn sigllal

tel: 0i

1

21 12

lill

Knlrten pri

-;,1

Försöljningen pågår mellon

kl

1O och 14

lilir.illigcentralen ordnar ell cal'i med hernbakt fika.

-så

konr. l,\'ndil och likål

Källtorpsdogen
med MiK:s loppis
kär lavolit i repris. lör vil]<en !.ång i orclningen'l .la säg cler'
Melr )trr\ ettcr str'rrtntret' Jt oc .r:r ' ip"

[n

lördogen den tO september
klockon tI-15
troligen i SolrosPorken, men
plotsen ör inte sPikod cin.
Vi kommer att ta emot loppisgreicr i lilreningens heramihlohal pit
I 8 och 21 med
'
Qvidingsgatan 2, pii onsclaghr'äl1ar nrcllan l<loclian
kr'äll
greier
varje
r'i
cmot
tar
sialt liairgusti. Sjä1r'a loppisveckar
måndag

till torsdag

.T"

Om medlemsavgilt och nya medlemmar

I det här utskicket skickal

vi med ett inbetalningskoft för medlen]s-

avgiffen 2016.
har vi ingen möilighet an ha koll på r'i1ka som redall betalat
sin medleflsavgift utan inbetalningskoftet hamnar i alla liuvetl. Onr

Tlvtin

du redan betalat. dvs om senasle gångcn du betalade var efter
årsskiftet, ska du förstås slänga inbetalningskorlet

Alla som är med ikeramikgruppen ocl'l alla soltl är med i
schackgruppen har redan betalat lnedlcmsavgilten när de tretalade
sin deltagaravgitl. Dc ska också bortse fihn inbetirlningsl(ofte1

Under dei senaste året hat lijreningen fått allt tler medlemmar.
anledningen ve1 vi inte säkert. men del kan bero på att fler och fler
upptäcker våra mest utåt ktade verksanheter: "Kålltorp lian" och
onsdagarna på rampen.

Nya medlemmar lar ibland välta odmligt länge ifnan de hör något
lrån oss- Vi kan bara be om ursäkt för detta och kodstatera att allt
arbete i föreningen sl<er ideellt-

Hur som helst: Tack på lörhand itjr att du stöder MiK med diir
medlemsavgiftl

8

Ekonomisk resultatrapport för MiK 201S

Tiltgångar
2015,01-01

2075'12-31
123 764

Nord€a

1 891

Handkassa

Skuld
Summa

Förändring

190 981

125 271

Inkomster

urgifter

saldo

26354

5 539

+ 27 711
+ 20 815

46 575
16 550
20 553
47 386
13 835
5 000

36960

+9615

36 554

+

59 861

+6360

-65 770

Medlavs
Kålltorpsdagen
Enioy
Schack medl

Aktbidrag
Keramikmedl
Lokbidlag
Kom bidmg
vävgrupp
Kulturarr kombidrag
Inträde

211'14

akt
MiK/Knuten hyra
MiK/Knut€n aktivitet
Action P/ung drivk.

'6000

6 000

10 000
4 5L0

77 200

2 690
1A 537

5 000

18 537
3 644

+ 1356

z0 36n

-

16145
93 39L
1985

-36 391

Rampen
Onsd

549

57 000

Försäkr
Bredband, tele hemsida
Adm
273 477

20 368

16145

- 1985

13 152
10 311

- 13 152

339 6'17

- 65 770

Tillgångar bundna i projekt:
Action Park/ungas drivkmft (6 000 kr), odling (12 000) Summa: 18 000

-10111

l(I

