Illir

Det här numret av MiK:s medlemstidning
handlar bland annat om:

Vad äter du på? Det handlar om porslinet alltså.

Nästa'oKålltorp kan" blir det allsång - 19 maj.
Fika i Kålltorp. Vi fikar runt.
Nyheter om en liten park nära dig.

Grannloppis i Solrosparken
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juni.

Sådan är kapitalismen...
{iile första rnaj (när denna
krönika skrivs) tänker jag att det kan passa med en
berättelse från den verkliga världen. Hå|1 i er för
allt är sant! Inga altemativa fakta alls.
För några år sedan upptäcktejag att mitt
porslin (Diamant Viva från Rörstrand, inköpt i

Men det skulle bli väre.

Så här precis

mitten på 80-talet) ingav en viss avsmak. Inte
porslinet i sig utan glasyren. Den var alldeles repig
och fick rnig att tänka på hur pyttesrnå bakterier är
och hur måuga som kanske kunde få plats i en
sådan diir repa. (FånigI, hade Agnes Volde säkert
sagt, men min fantasi vat'redan igång.) Dags för
nyinköp.
Jag gav mig iväg till Joseplrsons. sotnjag
anser har det bästa softimentet i stan, tittade runt
och bestäffrde rnig för att slå till på en riktigl
vacker servis: Swedish glace. Eftersom jag skulle
köpa rejält många (16 flata och l6 djupa; detta
skulle bli mitt livs sista investering i porslin om
det håller lika länge som det andra giolde så det
var lika bra att slå till ordentligt) bestämde jag rnig
för an köpa det på nätbutikerr. Det var samtna pris
(189 kr per tallrik vill jag rninnas) rrren jag fick det
hemtranspofierat gratis.
Några dagar senare stod jag lycklig i l<öket
och började packa upp tallrikama. Men! De var
alldeles för stora! De såg ut som pizzalallrikarl De
gick visserligen in i skåpen men inte bredvid
varandra i diskmaskinen, och talh ikarna var så
tunga att jag bara kunde ta fyra i taget. Jag ringde
butiken och fick reda på att den mindre storleken,
som jag foftfarande betraktar som norrnal, slutade
tillvelkas några månader tidigare och inte kommer
att produceras igen. Aldrig.

Besvikelsen gjorde attjag började kalla rnitt
vackra porslin "de där förb+* dj** ,utt.tO-tlu".
(Min dotter tyckte jag val jättedum, de ä' ju
jättesnygga! Restaurangporslin ! sa hon.) Jag blev
sur varje gångjag dukade, och så vill jag verkligen
inte ha det. Jag gick tillbaka till Josephsons och
köpte Sundboni, l2 flata och 6 djupa inormal
storlek, för att slippa irritationen i vardagslag i alla
fall. De kornmer också från Rörstrand.

Eri artikel i Aftonbladet fick mitt h.iärta att
bulta så det lrördes i öronen- "Han tillverkar
Rörstrandsporslirr för 2 kr i timnren." VA!?
Sundborn, Swedish grace, Ostindia m. fl. serviser
från Rörstrand tillverkas i Bangladeslr av arbetare
som tjänar'360 kl i rnånaden; en levnadslön i
Bangladeslr är
1200 kr.

en

lig

Asia floor wage carnpaigrt

Ingenting på mina tallrikal tyder på att de är
tillverkade i Bangladesli. Jag kände mig lurad och
gick, sl<ummande av vrede, tillbaka till butikel.
'Närjag köper porslin här så trorjag attjag
får var or som har tillverkats på ett sjyst sätt. Jag
kännel mig fi'uktansvärt lulad!" Då lutade sig
expediten fram över disken och viskade:
"Ja, visst är det henskt!" Sedan lä'de hon
ig att vill<et polsl in jag än köper' är' tillverkat i
låglöneländer orn det inte uttrycJ<liger står ett
tillverkningsland på det. Rörstrand, det krönta R:et
och terten Design Louise Adelborg irtr aggar oss i
en falsk tr o att detta är' por slin som tillverl<as i
Sverige. Nej, det är bara om det står Made in
Sweden (ellel Made in England o s v) på tallriken
sorn jag kan lita på att tiJlvelknirgen sker under
rn

an ständ i ga

forh ål anden.
I

Finns det uågot porslin alls som tillverl<as här
då? frågade jag. Ja, det finns en enda porslinsfabril< kval i Sverige: Gustavsberg. Vi gick och
tittade på deras pofslin ocli det är fartastiskt
tjusigt: enkelt, en storlel< mitternellan den gamla
nonrala oclr pizzatallrikar, sträng oclr stilretr
dekor. Jag koilade pr-islappen, suckade, tog två
djupa tallrikar och betalade 760 kr (Nu l<ostar de
420 kr styck.)
Nu harjag inte lner plats att utgiuta rrlig över
denna hemska upplevelse, så gå ut och njut av
våre;r. I nästa nurrmer fofisätter berättelsen om ni
inte sk;ckar nlttna tonratel till redaktiouen och
kräver attjag blir e|satt av någon mer olorarglig
l<rön ikör.

Klistina Janson (MiKs Lrtsända IRL)

Människan i Kålltorp, stadsdelsfiirening i Kålltorp, Råstensgatan 4,416 53 Göteborg
Tel:21 12 54 Plusgiro:431 88 09-3
Lokaler: MiK-Knuten på Råstensgatan 4, keraniklokal på Qvidingsgatan 2.
Hemsida: www.kalltorp.info
Styrelse: Ordl hene van Manen, kassör Staffan Börjeson, sekreterare Bodil Sundvall. Ledamöter: Elisabeth
Tingdal, Kaj Librand, Anne-Marie Blom, Anneli Emmanuelsson, Lars Bäcknran, Rebecca Ringberg
Suppleanter: Kristina Janson, Linda Aspebo.
Medlemsavgift: 100 kr/år, familjÄrushåll med mer är en person betalar J 50 kr/år
E-post: manniskan@kalltorp. info
Månadsbrevet: Föreningens medlemstidning som ges ut 4 till 5 gånger per år nred en upplaga på ca 250 ex.

Kålltorp kan
fredag 19 maj

kl 18
På vårens sista Kålltorp kan är det
dags för dig att medverka.

Det blir en kväll där vi sjunger
tillsammans under ledning av
Eva Olivia Samuelsson och Christel Lindstrand, två drivna sångledare.
Musik på ukulele har vi också blivit lovade.
Allt möjligt örstas, men bli inte örvanade orn det blir någa väsanger!
Så kom hit, ta med dina vänner och sjung in våren med oss!

Vad vi sjunger?

Plats: MiK/Knutenlokalen på Råstensgatan 4.
Fika blir det forstås och inträdet är 40 klonor, f,rka ingår i priset.

Välkomna!

Rapport från årsmötet
tillväga. Det vetkade som
att de flestå var överens orn det mesta ocl] det är väl så det
oftast brukar gå till r Mil(.
På 2017 års årsmöte gick det lugnt

Kassören Chlister Andrden sonr i flera år skött föl'enirlgens
ekonomi på ett utmärkt sätt avgick eftersom han ska flytta.
Vår nya kassör'heter Stafian Bö{eson. Den sonl brul<ar handla
på Fram Eholivs på Noldenskiöldsgatan hat redan träffat
honom. I övrigt var det inte så stora förändringar när'det gäller
styrelsen.
Flera medlemnrar i MiK:s vävglupp var med på nötet och vi
diskuterade Irur föreuingen skulle ktrnna hjälpa till med att hitta
en billig enkel lokal. Mötet kunde bara konststera att billiga
Iokaler sannerJigen iute växer på träd, men att vi alla ska
hjälpas åt och hålla ögonen öppna.
Föreningen fick en uy revisorsuppleant i Inglid Wester-fols.
Hon är'också engagerad i utvecl<larrdet av Solrospar-ken.
Föreningens nya kassör Staffan Börjeson

på sitt ranliga jobb på Fram Ekolivs
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Gofika på Portens Bagert
Under vinj etten "Fika i Kålltorp" kommer vi under det ndrmaste året att fika oss igenom alla
Kålltorps caföer (nZir vi riiknar på fingrarna kommer vi fram till antalet lem och räkrar då också
med cafdet på Kåken) och skriva en recension i varje Månadsbrev.
Först ut är relativt nyöppnade

Portens Bageri på Munkebäckstorg.
Oln man inte vei atl det finns en
caf6 där så är det lätt att missa,

för av någon anledrrirtg

s1 ns

bageriet krappt när mart står tnitt
på torget. Trots det är det niånga

som har upptäckt stället. Den
gråkalla månd agse fterm iddag i
april då vi går dit oclr fikar är det
frrllsatt vid 14.3 0.
Om det vore

så

att man inte visste

a1t det finns en barnavårdscentral
på torget så skulle rnan verkligen
undra om det här fiket har nån

särskild bäbisprofil eller varliir det
dräller av srnå, små männ iskor där.
Men vi vet och tycker att: Jamen,
det är iu rän rnysiS och trer ligt

Lockande lakritskolapai i frantkant på Mwtkebcickstorg.

att alla dessa mammor'- vi såg inte skynten av någorr
enda pappaledig manspersou känner sig välkonrna

trots att barnvagDarna gör'att det blir lite trångt.
- Tolerant personal och det är trevligt, slår vi fast.
Det är verkligen inget fel på servicekänslan på det

skippat pajdegen. klippt kolan i bitar och slagit in
den i papper.
Teerna provar vi inte men blir ganska nyfikna på
burkarna nred spänrrande tepåsar som vi aldr-ig sett
förut och lite imporrerade av att äppeljuicerna från
Rescue, som tillverl<ar äppelmust av frukter som

här fiket, det går att tjöta och fråga om det mesta
och få ett vänligt svar.
Vi tar en kaffe brygg och
Hit ska man gå om
en kaffe latte, en levainfralla
med cheddar, frön och man tycker om bäbisar och vill lägga lite
gloddar samt en valnöts- extra pengar på en riktig gofika.
fralla rned brieost, valnöttel
och fikon-marmelad och till efterrätt stäliets
paradkaka lakritskolapaj och en stor chokladbiskvi.

Allt serverat

på udda assietter å la loppisfrnd.

annars skulle lra kassei-ats,
finns till för säljning här.
Portens Bageri villpå något

förnred la en miljömedveten inställning med
återanvänt porslin och
återanvänd frukt men stilen känns inte riktigt
genomförd då resten av caf6nriljön inte alls pekar åt
det håliet. En korrsekvent inredningsidd lyser liksorn

sätt

Notan för alltihop går på 204 klonor. Eller rättare
sagt: Den skulle ha gjoft det om vi inte använt el't
kupong från årets Enjoyhäfte som vi tursamt nog inte

med sin fi'ånvaro. Kanske har ägalrra lcornpronrissat
oclr fått igenorr några idder var, det är ialla fall så

glömde att ta med.
Vi har fikat på både dyrare och billigare fik så det
här lokalcaf6et kan väl sägas hålla sig i mellanklassen
rent prismässigt.
Kaffet ä' helt OK även om latten kanske är lite väl
mjölkig. Mackorna är jättegoda oclr välfyllda.

Pofiens Bageri serverar frukost liten oclt flukost
stor för 71 respektive 99 kronor. Det finns sallader
och rnatpajer. Och lurrclr för g5 spänn.
Sist men inte lninst ryrnmer loJralen nuförtiden,
precis som rramnet förhlalar, ett eget bagefi, där det

Det enda vi känler oss lite tveksanma till är
I akritsko lapaj en som ju skulle vara caf6ets
signaturkaka. Pajen är rena drömmen {ör den som
gillar lakritskola. Men varför servera kolan som paj?
Man kunde lika gärna, eller rättare sagt ännu hellre,

det kälrrs.

bakas surdeg både på längden och tvären men också
en och annan varlig vetelängd. Det är bala att handla
och ta med hem. Bagerikänslan förstärks av att man

från cafdet till och med l<an se in i bageriet.
Det finns alltså flera shäl att besöka detta cafd och
de allra flesta är rnycl(et goda.
Bodil S

Grannloppis i Solrosparken'
lördag 17 juni
mellan kl 10 och 14
Anrnäl dig ti11 Knuten på
mail : frivilligkauten@gmail.com
el1er telefon: 03]r 21 12 54
Ta med eget bord och sälj dina egna grejer.

Att boka plats kostar ingenting.
Fika behöver du inte ta med för det säljer Knuten

Kluten behöver'
volontär'er till det här
arrangemanget.
Hjälp med förberedelser'
i form av planering och
bakning och frivilliga till
cafö-serveringen tas

tacksamt enot.
Kontakta Kluten via
mail el1er telefon.

denna dag.

Hallå alla i odlingsgruppen!

Om medlemsavgiften
I det h:ir utskicket finns ett inbetalningskod lor medlemsavgiften
2017. Om du redan har betalat in en medlemsavgift under 2017
så kan du botse från inbetalningskotet.
Om du betalat avgift fiir aft vara med i loreningens keramikgrupp, schackklubb eller textilgrupp så behöver du inte heller
betala in något mer flor medlemskapet ingår i de avgifrema.
Det kan verka som att ftireningen har dåJig koll på vem som
har betalat och vem som inte har betalat men det stämmer bara

Nu ä'det hög tid att få lite ordning bland
odlingslådorna i Solrosparkelr, så snälla, om
du inte vill använda din låda: Hör av dig till
föreningen via MiK:s hemsida snalast.
Någon annan l<anske vill ta över.
Absolut senast i juni behöver vi veta, lådor
sorn det inte hänt något i tills dess kommet

delvis. Saken är den att den som stoppff inbetalningskoft j
kuverten inte alls vet vem som har betalat vad och där'för åker
der rrer inbetalningskon i alla kuven.
Hfu passar det bra att berätta att MiK har et1 samarbete nled
en av stadsdelens dagliga verksamheter, Vidkärrsgruppen. Det
är' de solr hjälper oss med att kopiera, sätta på adresslappar och
frimärken rrur.
Naf någon anmäler medlemsskap via MiK:s hemsida brukar
det funka bra, lite svål'are är det for oss att hitta nya medlemmar

att lämnas över till andra odlare.
Du som är intresserad av att få (ltterligare)
en odlingslåda i palken kal också höra av
dig via l-remsidan så får vi se vad vi kan göra.

son betalat in medlemsavgift direkt till föteningens
plusgilokonto. Vi ber om ursäkt ldr detta men jobbar på att
medlemsregistret ska fungera bättre och bäthe.

Allt arbete i föreningen sker ju på ideell grund och det
adrninistlativajobbet kråver ett engagemang som kanske ibland
är svåIt att hitta.
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Därför är MiK en del av ActionPark
MiK:s ordförande hene van Manen tycker att l]on har
världens bästa (somrnar)jobb och de1ä1 nog så att hon
passar extremt bm för det. Trots att llo självärenusel
åkare så finns det kanske ingen som förknippas med
skatespofiens utveckling i Göteborg så mycket son hon.

Det förstås iir i Actionpalk bakom Bergakungen pä
Skånegatan som man hittar henne när man vill besöka
henne påjobbet.
Att hennes liv fick en sån inriktning var egentligen
en slump. Irene var dagnamma näl barnen var stnå och
hängde mycket il(ålltorps lekparker Men hon tyckte
att de var ganska tråkiga, så hon drog igång olika projekt
lör aft samla in pengar t ill förbäflringar
Projelden v?L\te och när hon en dag fr'ågade de stö e
barnen vad de saknade så blev svaret:
- En ramp som vi kan åka skateboard, inlines och
brnx på.
Och på den vägen är det. Det blev, en, två, tre ralnper
i Kålltory, alla i MiK:s regi och rned Irene som d vande
krafl. Men åkarna ville ha störe utmaningar och en
dag när Irene satt och spånade nya idder ]ned ett gäng
ungdomar kom iddn om en betongpart upp.
Även detta tyckte lrene atf man borde kunna fixa oclr
så drog arbetet igång. Den här gången jobbade Irene,
precis som för'ut, ihop med ungdomarna. Hon brukar
säga att det har lät henne mycket och ungdomama säger
detsamma.

Actionpark innebar dock en stor skillnad: Nu
handlade det inte bara om att försöka övefiyga
tjänstemännen på park- och natudtiF,altningen, utan
även Göteborgs högsta politiker.
Till slut lanns aklionparken där, som en kortmunal
anläggning visserligen, men

i

MiK har fortfararde

en del

det hela. Dels genom parkens tillkomst förstås och

genorn att lrenejobbar där, men också sorn förening.

Det finns helt enl(elt fördelar med att det finns en
förening kopplad till en kornmunal anläggning; det är
ju inte heller något ovanligt i idrottssalnmanhallg.
Det kan till exenrpel handla orn att som förening söka
pengar till aktiviteter. anangemang och förbätlringar i
anläggningen.
Irene kan se flera för'delar ured att ha en för'ening i
ryggen när man vill genornför'a olika projekt.
- Son kommunalt anställd är jag mer begl'änsad än
jag är son floreningsaktiv. I föreningerr harjag mer ftihet
att genomföra bra saker, det är i det sammanhanget soln
det händer nåt, säger hon.
Ibland har Mil(:s styrelse tycl{t att det hade varit bättre

om ungdomarna iActionpark hade bildat en egen
förening, men någon avknoppning har aldrig skett och
er del av det som sl(er iActionpark år fortfarande er.r
del av

Mil(.

Jr:st nu har lrene sarnlat en grupp på tio Lrngdolnar
rnellan l3 och l9 år son träflas och pratar om hur man

kan förbättra det som redan är bra rred parken. Idder

finns om huL man skulie kunna skapa bättre
förutsättningar för besökarr.ra att använda parken året
rLrnt. Det kan vara att öppna upp nya ytor för åkning,
värmeslingor, ett perlnanent hus (inte sorn nu. mobila
bodar som bara ståt'där under somtnarhalvåret).
lrene och ungdomarna har ledan tl äffat park-och
natulförvaltuingens presidium och i somtnar kommer
Ann-Sofie Hermanssou och Marina Johansson på
besök.

Nya Mil(-medlenrrar lianske inte l(änne[ ti]l allt det
här. Men var slolt. du är med i en för'ening sorr bidragit
till att nassor av Lngdorra| Irar fått en rreningslLrli fi itid
och chans att röra på sig i spontanidrottens l'orln!

Bodil
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Stadsdelsfestival med mänga inslag
Det är i Björnparken bakom Kaggeledstorg som det blir en

he1 massa

aktiviteter

lördag

kl

10 Junr
11 rill 16

Knuter.r och det blir allt från ponnyridning
loppmarknad och underhållning. Fika och något att äta korr-rmer det också att finnas.

MiK kommer att vara en av 26 utställare liksom

Missa inte detta!
oaaaaaar aaaaaaat oa

taaaaa

till

Säsongsstart och annat nytt om Solrosparken
För några veckor sedan var det äntligen
dags att sätta igång onsdagsaktiviteterna i
Solrosparken igen. Föreningen bjuder
som vanligt barnen på varmkorv med
bröd och saft så att de sedan kan få falt på
både huvud och fiitter.

Vi börjar ungeftir vid klockan
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Under våren har represenlanter för
föreningen träffat en tjänsteman från
park-och naturförvaltningen ftir att prata
om Solrosparken och hur den kan
uhrecklas.

ldag har

MiK ett ganska lärgtgående

ansvar for stora delar av ytan genom
Lars Bäckman har dragit nånga tungo onsdagslass.
skötselaltal med park och natur.
Men for,,altningen har insett att det var ganska länge sedan komnunen stod för någfa lorbättringar I
parken och nu verkar man beredd att ha en dialog rned de boende i området ör att se vad soln behöver
göras.

Först på MiK:s lista stod en bod att ha g|ejer i så att vi (eller rättare sagt Lars Bäckrnan) slipper släpa
stolar, bord, schackpjäser mm från och till MiK-Knuten vareuda onsdag. Park och natur har sagtja till
detta och vi hoppas att boden kommer snad.

MiK:s styrelse tycker att det vore toppen om vi kunde få igång en foräldlar'-barngrupp vars uppgi{i skulle
vara att resonera med park och natut'men kanske också att gör'a enklalejobb tillsanrn.rans i pall<en.
Du kan få kontakt genom att komma till parken någon onsdag, genorr MiK:s FacebookglLrpp elller genom
att ririga Ingrid Westerfors på telefort 0l0 670 99 86

Schackklubben flyttar ut
Onsdagen den 3 rnaj är det säsorgsstaft för
schack på rampen. Då finns nrö.iligltet att
spela sclrack under bar hirnnrel och träffa
gamla och unga, nybörjare och avancerade
spelar e. Onsdagsträffarna har ger, om åretr
blivit en mötesplats for schack på alla
rnöjliga nivåer.

Ett storschack och fler nya spel finns alltid
på plats liksorri medlerrmar från vår' schackklubb, som gärna står till tjänst rned råd och
tips.

Först en grillad med bröd, sedcln (tr det dags för smarta drag

Torsdagsträffarna på MilJKnutenlokalen
upphör i aplil och ersätts alltså rned
on sd agskvällarna på rarnpe:r.

Tisdagsträffarna på fritidsgården fortsätter vi rned till en b;t in ijunr'
För aktuell information besök vår hernsida www.kalltorp. info/schack
Per Bergström 073& 36 13 4'7
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Lördagen den 9 septemb er dr det dags igen for

MiK:s årliga loppis
i Solrosparken
mellan 11 och 15
Vi börjar samla in grej er för ftirsäljning
den 16 augusti i MiK:s keramikverkstad
på Qvidingsgatan 2 mellan kl 18 och 21
och forlsätter sedan med onsdagsöppet
fram till loppisveckan då vi har

insamlingsöppet varj e kväll.
Om du vill bli av med grejer tidigare
under sommaren, tidigast i juni, så ring:
Per Bergströrn 0138 36 13 47
Rodil Sundvall 0139 94 20 02

KOM IHÅG DIN LOKALA HANDLARE

KÄ
Inara
Björcksgatan 53

,AlW-:-"':''
Biörcksgatan 51

Solrosgatan

11

