på sidan 5'
Lördag 9 september är det dags för årers KåIltorpsdag Lris mer om hur ncir och var

Läs också om:
Sunes

fik

En intressant grarme
Nästa "Kålltorp kan" fredag 29 september

Din intressanta granne
på gatan, i affären'
Under denna rubrik berättarvi om en av alla dessa människor du möte_r
det någon du vill
på Kåken eller MiK-Knuten; den röda tråden är att de bor i Kålltorp. Är
läsa om här? TiPsa oss!

Tur och retur KålltorP
Min nyblivna granne, Sascha Andreasson
Johannisson, står i en helt kal lägenhet i en
tvåfamiljsvilla i Kålltorp och målar frenetiskt under
hela intervjun. Vårt samtal blir rafi så spretigt för hon
kastar hela tiden tillbaka frågor till mig. Hon och
hennes man har just köpt Itiräldramas hus.
- Vid ett års ålder blev jag adopterad av rnina
föräldrar som precis hade köpt in sig i ett
tvåfamiljshus i Kålltorp. Med tiden fickjagtre syskon,
alla adopterade. Just då, under 80-talet, var det ett
generationsskifte på vår gata så pensionärerna blttes
i rask takt ut mot barnfamiljer. Det fanns ganska
många bam att springa runt och görabus med. Särskilt

en liten flicka, som jag puttade nel för vår
garagenedfart fiirsta gången vi träffades; Karin, som
under smeknamnet Kakan varit min bästa vän sedan
dess.

M blev klasskamlater i Kålltorpsskolan därjag

trivdes väldigt bra.
Redan som liten älskade hon djur' Därliir är hon
vegetarian, och därftr började l.ron rida, kanske redan
som treåring. MammaAgnetavar med på noterna och
red med henne. Så småningom väcktes drömmen om
ett enkelt liv på landet. När familjen hittade ett hus
med mark som var tillräckligt stort fttr dem och deras

drömmar bar det av till Hogen på Orust. Då hade
Sascha just avslutat lågstadiet.
Nu började ett strävsamt liv. Det var härligt med alla

djuren! Islandshastarna Höttur, Kongur, Nejsti,
Hrabnur, Grim och Fjalar (de två senaste foddes l.tos
oss) och shetlandsponnyn Börje (som de fick lämna
tillbaka därftir att han trots sin fromma uppsyn var
väldigt elak, speciellt mot barn). Tre katter Unge*ir
tio hönor (antalet varierade eftersom räv och duvhök
decimerade beståndet då och då) med lite olika tuppar
som barnen fick slåss tned när de kom lor att härnta
ägg. En hund, en newfoundlandstik som hette Bonza
och fick 8 valpar i en kull. De var helt bedårande så
det var sorgligt när de såldes.
odlingarna innebar håft jobb, bl. a liir att pappa
Ingemar ville använda hästarna i arbetet. Channigt
men ansträngande med maskiner från sekelskiliet som
de fick låna av en grarne. Vid högtidliga tillfiillen åkte
familj en häst och vagn, det var kul siånt som bara
kungligheter gör annars.
- Det var langt till skolan, vi fick åka skolbuss i
evigheter. Gymnasiet låg

i Kungälv därjag gick på

rnusiklinjen. Kommunikationerna mellan Orust och
Kungälv var urdåliga, så under ett år varjag faktiskt
inneboende i Kålltorp lios Kakans familj.
Allteftersom barnen växte upp tappade familjen
orken med det hårda slitet på gården. Samtidigt som
ltiräldrama flyttade tillbaka till Kålltorp igen fl1'ttade

Sascha

till

Oslo och började arbeta

i

tränings-

branschen. lntresset fiir fitness, att hålla sig i foflr
och att peppa andra att träna har alltid funnits hos
henne. Förädlat i pappa Ingemars hårda skola rned
god albetsmoral har Sascha haft glädje av det intresset

hela Iivet.
- Jag tlivdes väldigt bla i Oslo, men efter tre år kände
jag attjag ville göra något mer, något spännande. Jag

packade ihop allt, min snälla pappa körde det till
magasinering i Göteborg och så stackjag till London.
- Det varjättesvårt att fåjobb i London, särskilt sont

jag ville jobba som DJ. Jag bodde i Notting Hill
tillsammans med fem andra tjejer i en källare på 25
kvadratrreter. Det val hemskt! Hyresvärdinnan
stängde av gasen när hon tyckte att vi inte hade skött
oss, t. ex. inte slädat. Med gasen avstängd kunde vi
inte laga ma1 och inte dusclra. Nyttigl att ha Lrpplevt
det... London är'bara en l.rärlig stad om man har pengat'
Jag stod ut itre år. Sedan lockade l(akan fi'ån Sydney
med sin närva o, bra väder och wolkandholiday-visurr

till

att börja med). Det var bara att åka!
Sascha bcilade med att utbilda sig till personlig
tränare. Det var lätt att fijobb inom fitnessbranschen
iAustralien. Medan hon pluggade till producent på
universitetet försörjde hon sig som personlig tränare,
PT, och började träna CrossFit När hon var klar med
(1 år

studierna arbetade hon rned ett litet plodul<tionsbolag.
Vid sidan om fortsatte l'Ion a1t träna ocll tävla.

Efler sju år i Sydney koln det tråkiga nyheter
hemifrån. Pappa Ingemar diagnosticerades rned
cancer Då kändes Australien alltfor långt bofta Hon
bestärnde sig för a1t ge Sverige en ny chans
- Det tog tid att hitta tillbaka till min svenska identitet
efter l3 år' utomlands. TVÅnedia-branschen här är
väldigt liten så jag valde att utnyttja min utbildning
till Pt Jag tränade också CrossFit. Soln tur var, ftir
där träffade jag Jens som jag har bildat farnilj rned.

fick jag chansen att bli delägare i en
CrossFitbox (träningslokal för CrossFit alltså),
DessLrtorn

Crossfit Gårda.
Lokalen Jiggel nur.nera i Garnlestadens Fabriket Där
är' Sascha personlig trånare, coach, Iedare för'tr'äning
av olika glr-rpper (t. ex. en sorn jag deltar i, "funktioneJl

träning för 60+" där alla är över 65) plus all
administration. Och så är hon mamlna till Milton, 8
Matilda, 2,5 år. Trots allt detta har hon haft tid
i SM bänkpress. Hon kom 3:a efler atl
("bänkat")
92,5 kg. I uttagningarna klarade hon
ha lyft
82,5 kg - på två månader stärkte hon sig med l0 kg!!
år, och

att ställa upp

Utan annan PT än sig sjäIv.. Kan man

1å

bättre reklam?

Kristina Janson

Höstens första och årets fjärde

"Kålltorp kun" -

ett musikcaf6 med oförutsägbar stil
fredagen den 29:e september

Tro inte att septemberaltiviteterna i MiK

åir

över, bara ftjr att loppmarknadsdagen passerat lördagen den 9 september.

Redan fredagen den 29 september sparkar "Kålltorp kan" igång. Det blir vår ftjrsta hösthäff.
Förra säsongen fick vi kontakt med några elever från Högskolan för scen och musik i Göteborg, som
kom och höjde den musikaliska pulsen på Kålltorp kan. vi fortsätter på den tråden och så här ser
startfZiltet ut fieda gen den 29 september.

Kom klocka 18.00

till lokalen

på Råstensgatan 4 och ni får

träffa li=ljt;::.,

.

Joan Peir6 Aznar pä spansk klassisk gitarr

Marcus Fenn och Iris från Fenn's musical

productions.

W

Samuel Lundh på nyckelharpa med Hampus Grönberg

Ett särskilt välkommen tillbaka till Emil Regnström, som tidigare gästat Kålltorp kan
med både gilarr och fiol.
Entrö 40 kr och då ingår fika

Tips och id6er for framtida "Kålltorp kan" - kvällar mottages gärna.
Hör av er

till Elisabeth,

0703 96 74 93

Elisabeth.tingdal@telia.com
Välkomna!

Onsdagkvällarn a är igäng igen
Väl mött i Solrosparken på onsdagkvällar med start kl 17
och tills vi tröttnar.
Vi umgås, åker på rampen, spelar schack och barnen får
grillad korv med bröd, det bjuder föreningen på' Vuxna tar
med eget fika eller vad de nu vill äta.
Vi håller på i augusti och hela september ut' Vid regn ställer
vi in aktiviteterna.
-t

Sunes

fik - trendkänsligt caf6 med gamla anor

Fik är en blandning av dåtid och
nutid. Här försöker rejäla lever-

Sunes

pastejmackor samexistera med rawbollar
och veganska biskvier och den gamla
bakugnen ser liksom lite frågande ut när

den blickar ut över en ganska tungt
möblerad senering.

MiK:s egen cafdkoll har den här gången haft
Iörmånen att besöka Sunes Fik som ligger på
hörnet av Munkebäcksgatan och
Lagmansgatan. Det är Kålltorps äldsta cafö,
från början med namnet Anna Johanssons
Thebrödsbageri. På 40-talet och årtiondena
framöver var det både konditori och bageri.
Någon gång under historiens gång tog
bagaren Sune över. Hans namn ger fortfarande
stället en speciell karaktär.

För så där en 10 år sedan blev cafdet
riksbekant när dåvarande ägaren Alexandra
Holmgren deltog i TV-programmet Lyxftillan.
Hon brottades rned dålig lönsamhet och
ekonomiskt kaos. Trots experternas hjälp gick
det inte att rädda fitretaget och Sunes såldes
vidare.

- Itjälpen kom tyvärr fiir sent,

sa Alexandra

till

Expressen i början av 2009.
Sedan knappt 2 år tillbaka {tjrsöker ytterligare en
ny ägare locka nya och gamla kunder och strategin
ser så vitt vi kan bedöma ut ungefiir så hät:
När man kliver in på Sunes Fik finner man ett
ganska litet cafd med ett

till

synes ganska begränsat
utbud. Men om man bara
ger sig tid att undersöka
saken ordentligt så förstår

ftr 29 kr samt en veganbiskvi för l0 kr
fulländal fikastr-rnden som helt kort kan
solrosfrön

sammanfattas så här: Prisvärd, ordinär, opretentiös
fika, rned extra betoning på pr isvärd.
Allt smakar bra rned ett pluspoäng for den veganska
biskvin - vad kan det vala i
en sån skapelse tlånntro?

Hit ska man gå om
man vill fika i lugn och ro till ett
bra pris.

att första
intrycket är helt fel. De
nuvarande ägarna gör allt ftir att tillfredsställa de
flesta önskemåI. Hiir kan man äta liten frukost och
stor frukost till ett mycket facilt pris. På lördagar

rnan snart

och söndagar kan man mysa

prinsesstårta för 32 hr och en kopp vanligl bryggkaffe
med påtår lor 25 kr. En ost- och skinkrågfralla med

till

det med en gedigen

frukostbuff6 ftir 89 kr.
Här finns en caf6meny med tydligt måirkta alternativ

för vegetarianer, veganer, gluten- och laktosintoleranta.
Den som önskar kan få en lunchrätt i form av en
sallad eller bakad potatis och det går att beställa
smörgåstårtor och gräddtårtor helt efter eget huvud.
Kaffe i form av latte och en hel radda andra
kaffevarianter måste ett caf6 värt namnet ha idag och
det har ftirstås även Sunes.
Vi tar en fralla filld med salami och brieost och

med vallmofrön på locket

för 32 kr, en bit

Fiket är som sagt inte stoft
mel det inre tummet, där det
forr bakades i den vedeldade
bakugnen som idag kan
beskådas i fonden, känns
de
lattefirgade väggarna och
ändå inte trångt, och
den musikfria miljön bidrar till en lugn och skön
känsla.

På utsidan finns en trevlig uteservering

itvå

väderstreck där man under soliga dagar hal bra koll
på allt och alla sorn går eller rullar förbi, vill<et kan
vara både upplysande och trevligt.
Anrika Sunes har under de senaste åren fått ny och
liård konkurens från två nya fik i stadsdelen. Så vi
säger bara: När du ska vålja fik i Kålltorp: GIörn för
all del inte Sunes! Det är prisväft, prisvärt, plisväd
och personalen är trevlig och tillmötesgående.
Vi är där och fikar tidigt en måudagseftermiddag i
slutet avjuli men blir intresserade av lör'dagens oclr
söndagens frukostbuffd och tärker definitivt testa
Bodil S (med fikakompis Kristina J)

den.

Välkommentill

KåIltorpsdagen
med MiK:s stora loppis, cafö,lotterier och annnat kul

Iördag 9 september

kl 11 - 15

So ( rosp arke,n

Arligt talativi kommer att behöva din hjälp {tjr vi behöver massor
med grejer att siilja och vi behöver
massor med folk som jobbar med loppisen.
Du åir våilkommen att jobba som fcirvi,ljare under dagen (det iir
kul) eller att arbeta med att packa upp
innan allt sätter igang (mindre ku1). Eller att städa eieråt
1tmm....;
Kakor

tiil

caföet tas tacksamt emot också.

vi tar emot grejer i ftireningens lokal i känarpran
Onsdag 1618

kl

på evidingsgatan 2,

fi

jande kvällar:

18-21

Onsdag23/8 kl 18-2i
Onsdag 30/8 kl 18-21
Maadag 4/9 kJ 1S-21
Tisdag 5/9 kl 18-21
Onsdag 6/9 kl 18-21
Torsdag 7/9 kl 18-21

Om du vill ha en arbetsuppgift,
kontakta Elisabeth Tingdal
elisabeth.tingdal@telia. com
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SMir"huct ,r.ria,
förlagt till EriksdalshalleniStockholm,T16 juli. Cirka 1000
deltagare från hela
Sverige spelade i en
olika
mängd
tumeringar.

Vår klubb representerades av sex deltagare

i åldersspannet 9 - 70
år och bäst lyckades
nestorn i vår grupp,
Bertil Ekman som vann
sin rankinggrupp. Stort
grattis

till

honom.

Bertil Ehnan funderar på ndsta drag wtder Schack-SM

Pris

till Per och Kaj

Tisdagen 22 augusti börjar schacksäsongen
på Kålltorps fritidsgard.

Per Bergström och Kaj Librand som båda är
medlemmar i MiK:s schackklubb, har fått ett

Under hösten kommer bl a klubb(KM) att avgöras. Det är en
prestigefylld, spännande och rolig

stipendium ur Doktor Tore Riltons fond.
Rilton var läkare, schackspelare och schackmecenat.

mästerskapen

tumering.
I december, när dimmorna skingrats,
kommer 2017 ars KM-mästare att koras.

Titelförsvarare är Joel Eriksson, som
vunnit de senaste två åren.
Mer om schack och våLrt stolta schacksällskap finner du på www.kalltorp.info/
schack.

Priset delas ut till ungdomsledare ocb är på blygsamma
1000 kronor vardera (plus en rnedalj)
Det var en av MiK:s schackspelare Bedol Azirrzadeh

som nominerade Per och Kaj. Bertol var rned i
schackklubben itonåren, forsvann sedan från klubben
rnen har kommit tillbaka i vuxen ålder.
Att bli nominerad av en av ungdomarna själva vägde
nog tyngre än prissumrnan i sig.
- Det kom som en total överraskning. Jag blev rörd,
säger Per

Priset delades ut i somras,

i

samband med Schack-

SM.
Verksamheten fttr de yngre medlemmarna
i MiK:s schackklubb består inte bara av

att komma och spela på Kålltorps

.

fritidsgård på tisdagarna. Nåstan varje
tävling

månad är det någon tumering eller

ibland utanför Götebo€.
Den här bilden är från en tävling där
Kålltorps schacksektions unga spelare

rnötte schackklubben Manhem i

lagtävling med

en

fyramannalag.

Kålltorpsgåinget ses till höger De kom fura
av sammanlagt åtta kampande lag.
Schackspel är en kamp som kräver stor

uthållighet och koncentration och är
definitiw "ingenting for veklingar", som
Per Bergström såger. Han berättar att
många schackspelare kör ganska tuff
8/shiining, allt fttr att bli bättre på schack
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Tag och tax blev konst
på skateboardramPen

En av föreningens ungdomar , Martin. målade rampen med den
graffrtiinspirerad tagen KÅLLTORP
redan förra året. SnYggt!
I år har Lars Bäckman dragit sitt strå

konststacken och målat en tax i
storformat.

till

Kan du gissa varltjr han målade en
tax just diir?
Svaret finns liingst ner på sista sidan'

Efterlängtad bod På Plats
I början på sommaren

fick foreningen sin

efterliingtade bod i Solrosparken'
Det åir park-och naturförvaltn tgen som
ställt den dzir och MiK får fiitt ftrfoga
över den.
- Det iir verkligen toppen, nu förvarar vi
bord och stolar och annat vi behöver ftir
onsdagsaktivitetema diir. Och vi kommer
att ha stor n)tta av den under Kålltorpsdagen också, säger Per Bergström'

ix

Boden kommer så småningom att bli
bestruken med ftirg. Varför inte röd med
vita knutar som rampen? Eller blir det mer
konst?

Påminnelse om medlemsavgift 201i
omdetfinnsettkyssiövlehöglahömetpåadressetikettensåsaknarMil(din/ermedlemsavgiftför2017.
SEK 100 fttr enskild medlem
SEK 150 för familj
Betalas

till MiK:s plusgirokonto 431 88 09-3

AvstiimningenäIgiord2augusti,hardubetalatefteldettadatumkandl-rbortsefråndennapåminnelse'

KOM IHÅG DIN LOKALA HANDLARE

l[A
Inära
Björcksgatan 53

Björcksgatan 51

Solrosgatan 11

Råstensgatån 4' 416 53 Göteborg
Människan i Kålltorp, stadsdelsförening i Kålltorp'
Tel: 21 12 54 Plusgiro:431 88 09-3
2'
i"r."f*, ftlif-x"i"n på Råstensgatar 4, keramiklokal på Qvidingsgatan

Hemsida: www.kalltorP'info

Stvrelse:Ordf.IrenevanManen,kassörStaffanBörj€son'sekreterareBodilsundvallLedamöter:Elisabeth
Rebecca Ringberg
Anneli Emmanuelsson' Lars Bäckman'

i;ää ö"i#ä,

a.t"-rta*i" er"m,

#å;;ö;i;ito

ttlat, rurnirjn*narl med mer

SuÄleanter: Krisdna Janson. Linda Aspebo'
E-post: manniskan@kalltorP.info

en person betalar 150 kr/år

'in

Månadsbrevet:Föreningensmedlemstidningsomgesut4till5gangerperårmedenupplagapåca250ex'

VarftirharLarsBåckmanmålatentaxpårampen?Jo,forn.fhanstodochtittadepååkamatyckte-hanattdetsågut
målade dit
gigä^riJi',*o*. r'r .lut tyckte han att iddn b;hövde fdrverkligas och
att åkarna sliingo" ,ig ut pa
som
"tt
en tax i j ätteformat.
Kolla själv, visst ligger det nåt i det!
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