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 Kryddan hotas när 
pengarna tar slut 
 JÄMLIK START. Kryddan i Lövgärdet erbjuder samhällsnyttiga aktivi-
teter för nyanlända föräldralediga. I sommar tar dock pengarna slut. 
Det oroar deltagarna som nu uppvaktar politikerna.   SIDAN 6  
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 De anställda skräms 
till tystnad på Bergum 

De anställda skräms 
till tystnad på Bergum
MUNKAVLE. De nya förändringarna i budgeten gör det 
svårt för Bergums fritidslantgård att gå runt. Personalen 
på gården vågar inte uttala sig om situationen. SIDORNA 4–5

TYCK TILL.  ”Hur svårt ska det vara att stoppa på klottret som breder ut sig i Majorna?”   SIDAN 18 

 GÖTEBORGSHELG .  Efter Camoufl age och Tapirerna – Ingemar Karlsson gör mer musik   SIDAN 14 

TRADITION. 
Beda Hallbergs 
skapelse lever 
vidare, för Gö-
teborgs utsatta 
barn. SIDAN 19

STUDENTGUIDE.  
Här och när 
springer dina 
närmsta ut från 
skolan .  SIDAN 12 

VITSAR.  Google 
kartlägger vår 
humor – så be-
rätta: Hur mor 
du!   SIDAN 10 

www.liviasbegravningsbyra.se

031-36 36 280

Vi erbjuder årskontroller för dig med 
kroniska sjukdomar som diabetes, 
hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

För dig som är 75+ erbjuder vi årligen 
läkarbesök med genomgång av alla  
dina mediciner.

Kontakta oss  
på telefon:

distriktslakarna.se
Rustmästaregatan 3–5, Hållplats Bellevue

Öppettider och telefontider Mån–tor 07.45–17.00, Fre 07.45–15.45
Drop-in Mån–tor 07.45–12.00, 13.00 –14.30, Fre 07.45–11.00

DÖDSBO – TOTALSERVICE

Vi hjälper dig när du behöver det!

Tömmer • Röjer • Städar 
Ring för kostnadsfri offert! 

031 – 15 48 80
ÖPPETTIDER
Kontoret, vardagar 08.00 – 16.30
Butiken, vardagar   10.00 – 18.00
Butiken, helgdagar 10.00 – 16.00

Följ 
oss
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å:
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VaccinDirekt har vaccinationsmottagningar i Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm och Uppsala.
Läs mer om oss på vaccindirekt.se

Vi har 15% studentrabatt
och alltid Drop-In,

Nu har vi två
mottagningar
i Göteborg!

Mölndal Galleria, plan 2
Redbergsvägen 40, Redbergsplatsen

Vill du vaccinera dig mot TBE, ska du ut och
resa eller behöver du uppdatera ditt grundskydd?
Vi har vaccin för alla behov. Vi utför även
Hälsokontroller och Hälsointyg. 

Hos oss får du ett personligt och kompetent
bemötande – det finns alltid läkare tillgänglig.

Välkommen in! 

 Astrid Kihl, 24 år, från Centrum :
 – Hon har alltid varit en stor förebild för mig. 
Hon är en stark och självständig person. 

 Arne Lindström, 67 år, från Majorna :
 – Det är ju hon som har givit mig liv. Hon har 
varit en trygghet, alltid funnits där. 

 Frida Källman, 24 år, från Billdal (berättar 
vad hennes mormor betytt för henne) :
 – Hon har betytt allt för mig. Hon har varit 
både mamma, pappa och bästa vän. Hon såg 
mig för den jag var och jag saknar henne. 

 Stefan Englund, 55 år, från Annedal :
 – Hon har ju betytt allt, det var alltid henne jag 
vände mig till om det var något – hon har alltid 
funnits där som en stor trygghet. 

 FRÅGAN ·  EU-val och mors dag, denna söndag har allt! 
Vad har din mamma betytt för dig? 

 Anders ser rött för 
rättvisa i samhället  

 Tingstadstunneln riskerar 
översvämmas av bajs  

 Patient fi ck 
matslang i hjärnan  1 2 3

MEST LÄST I VECKAN LADDA NER APPEN · GÖTEBORGDIREKT LADDA NER APPEN · GÖTEBORGDIREKT

 Är vi mogna för 
dessa i Göteborg? 

 Det kom ett pressmeddelande i veckan från ett 
av de tre företag som tillhandahåller den nu för 
tiden så populära elsparkcykeln. Företaget ifråga 

förklarade sig så engagerade i Europas framtid att de 
aktivt ville bidra till att öka valdeltagandet genom att 
� xa skjuts till vallokalen. ”Alla 350 miljoner EU-med-
borgare erbjuds fria resor till och från vallokalerna”, 
förkunnade de. Som motprestation ville de dock att 
de röstsugna skulle skriva under ett lö� e att alltid åka 
ansvarsfullt, bära hjälm, följa tra� kregler och hastig-
hetsbegränsningar, enbart åka inom utsedda områ-
den som exempelvis gator och cykelvägar, parkera 
ansvarsfullt och – slutligen – vara uppmärksam på 
bilar, fotgängare och andra åkare.

Mm, eller hur? Står vi och faller med 
detta så lär det inte bli mycket till 
valdeltagande på söndag. För jag har 
hittills inte sett en enda elsparkcy-
kelförare som uppfyllt mer än något 
enstaka av dessa lö� en. Och jag vet 
att jag låter som en sur gammal gub-

be nu (och nej, jag har inte testat 
cyklarna); men är vi verkligen 
redo och mogna för elspark-
cyklar i Göteborg? Ska man 
bara se till hur de framförs och 
parkeras så är svaret de� nitivt 
nej. Vad tycker du? 

JOAKIM
FRANSSON
Chefredaktör

Prata med mig!
joakim.fransson
@goteborgdirekt.se

VECKANS KÄNSLA

 FÖRVIRRING.Gö-
teborgDirekt var 
först att berätta 
att ”snön” över 
stan kom ifrån 
trädet asp. Nu sä-
ger en biolog i en 
annan publikation 
att det är ”Guds 
navelludd”?  



Värmepump/aircondition

Panasonics flaggskepp. Med en maxeffekt på hela 6,65kW lämpar
den sig väl till större hushåll. Energiklass A+++ och SCOP på 5.2.
Ljudnivå från endast 18dB och ett effektivt luftreningssystem 
gör denna värmepump till en av marknadens bästa. 
Art nr: HZ25TKE

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och tryckfel. 

Kållered
Bangårdsvägen 37
031-795 16 40

Torslanda
Postflyget 13
031-795 00 08

Frölunda
Kontrabasgatan 12
031-709 00 30

Backaplan
Ångpannegatan 2
031-23 23 46

Kungälv
Uddevallavägen 14
0303-25 29 00

Sävedalen
Göteborgsvägen 84
031-26 14 48

Öppettider: Vardagar: 10-19, Lördag: 10-15, Söndag: 11-15

Panasonic luftvärmepump
Installerat & klart:

I priset ingår standardinstallation, material
och framkörning. efter rot-avdrag. 

14.990
Ord. paketpris utan rot: 19.995 kr

Först till kvarn!
Vi har köpt in ett stort parti av panasonics

flaggskeppsmodell HZ25TKE. PAssa på att fynda! 
Fungerar lika bra som luftvärmepump under höst, vinter och vår som 

luftkonditionering under de varma sommardagarna. 

Vi har egna certifierade montörer, en trygghet för er som kund.
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Ny bok av skolklasser i nordost
NORDOST. Vad innebär det att vara människa? Och vil-
ken är Gamlestadens bästa restaurang? I april släpptes 
boken Utomjordingens guide till jorden – handbok i 
mänskliga möten. I boken är skriven av 17 skolklasser 
från 12 olika skolor i Östra Göteborg och Angered 
och är en reseguide till planeten jorden för att ge ny-
komlingar en trygg hand att hålla i under mötet med 
mänskligheten.

Boken är resultatet av ett arbete som pågått under 
höstterminen 2018 och riktar sig till alla som någon 
gång varit en utomjording bland människor, eller för 
den delen känt sig som en. Utomjordingens guide till 
jorden är skriven på uppdrag av sti�elsen Berättarmi-
nisteriet.

Flest män på sprututbytesmottagningen
ÖSTRA SJUKHUSET. Sprutut-
bytesmottagningen öppnade 
i december på Östra Sjukhu-
set. Nu, ett halvår senare har 
mottagningen 228 inskrivna 
patienter i programmet och 
har nyligen �yttat in i perma-
nenta lokaler. Utöver byten 
av verktyg erbjuder mottag-
ningen också somatisk vård 
gällande infektioner till ett 
�ertal patienter. Genom tätt 
samarbete med beroendekli-
niken har patienter hänvisats 
till beroendeläkare med 
snabbt omhändertagande. 
Några patienter har även fått 
trä�a barnmorska eller kurator. 

Det handlar om patienter med intravenöst miss-
bruk av olika slag.

  Det är ett blandat klientel och det är svårt att dra 
generella slutsatser. Men man kan grovt säga att det 
är framförallt manliga patienter i ålder 30-39 år som 
besöker oss. Ungefär en �ärdedel av patienterna är 
kvinnor, säger vårdenhetschef Panos Vasilakis, på 
Östra Sjukhuset webbsida.

SPRUTUTBYTE. Efter 
cirka sex månader har 
mottagningen 228 
 inskriva patienter.  

 FOTO: MOSTPHOTO

NYINFLYTTAD. Karim Fareidooni har bott i Kortedala i 
30 år och var sugen på nytt boende.  

 FOTO: BOSTADSBOLAGET

Högsta huset inflyttningsklart
KORTEDALA. Det 16 våningar höga huset i Kortedala är 
in�yttningsklart för Bostadsbolagets nya hyresgäster.

  Det känns väldigt bra och det ska bli jättespännan-
de att �ytta in i det nya höghuset. Jag har sett fram 
emot detta länge, säger Karim Fareidooni som just 
varit och hämtat nyckeln till sin nya lägenhet.

Alla hyresgäster har tillgång till en gemensam 
takterrass som med en milsvid utsikt. De 75 lägenhe-
terna är från ett till tre rum och kök och alla har egen 
balkong med undantag för en marklägenhet. Huset 
ligger precis intill Kortedala Torg vilket gjort att den 
gemensamma gården fått �ytta upp på taket.

Om rökarna låter bli att 
 röka ska jag hålla inne med 

mitt väder :)
Läsare om rökförbudet på uteserveringar 

som träder i kraft i sommar.

1 300 BARN sprang 
Lövgärdes-
loppet i maj.

BERGUM
Situationen för Ber-
gums fritidslantgård är 
alarmerande anser för-
eningen Bergum Gun-
nilse Utveckling. I pro-
test mot nedskärningar 
har de har samlat in 952 
namn och skickat till 
politikerna som avgör 
gårdens framtid. 

Föreningen Bergum Gunnilse 
Utveckling arbetar för att ut-
veckla området både socialt, 
ekonomiskt och hållbart. På 
långsikt. Att bevara lantgår-
den står högt på agendan.

– Vi samlar in namnen 
för att försöka påverka poli-
tikerna att ta ett beslut så att 
verksamheten får den budget 
som förvaltningen har begärt 
för att kunna fortsätta på det 
sätt som den har drivits i mer 
än 25 år. Stadsdelsförvalt-
ningen indikerar ”Får vi inte 
pengarna är vi tvungen att 
lägga ner”, säger Erik Bick, 
ordförande.

Viktigt att bevara
Föreningen anser att det är 
viktigt att bevara såväl den 
sociala verksamheten med 
daglig verksamhet som att 

Så vill föreningen        rädda Bergums fritidslantgård

RÄDDARE. Ordförande Erik Bick                       och Yvonne Carlsson från föreningen Bergum Gunnilse Utveckling vill värna och utveckla bygden.  FOTO: LINA ISAKSSON

BERGUM
Bergums fritidslantgård till-
hör Angereds stadsdelsför-
valtning och är ett populärt 
ut�yktsmål för såväl allmän-
heten som skolor.

Sedan år 1992 bedrivs 
även daglig verksamhet på 
lantgården där deltagarna 
arbetar med djurskötsel och 
övrigt jordbruksarbete som 
håller gården i gång.

I samband med föränd-
ringar i budgeten har verk-
samheterna svårt att gå 
runt. Stadsdelsnämnden 
beslutade därför att ansöka 
till Kommunstyrelsen redan 
i juni 2018 om utökade re-
surser.  Men i februari 2019 
avslogs ansökan.

Inga djur med tajt budget
En stramare budget innebär 
bland att djurhållning och 
lantbruk inte längre är möj-
lig.

Samtidigt har en felaktig 
bedömning gjorts av verk-
samheten. Det menar för-
eningen Bergum Gunnilse 
Utveckling som är delaktiga 
i �era arrangemang på går-
den.

– Det har gjorts bedöm-
ningar som att brukarna här 
inte klarar av att sköta de sto-
ra djuren och tunga arbeten 
på gården. Vi upplever det 
som en väg för att dra ner 
på verksamheten genom att 
i princip föreslå att brukarna 
bara kan sköta om kaniner 

och andra smådjur medan 
de i själva verket har valt att 
arbeta här e�ersom det �nns 
stora djur, säger Erik Bick, 
föreningens ordförande.

För tungt arbete
En rapport från april 2018 
visar hur ledningen på kon-
toret i Angereds centrum be-
skriver verksamheten:

”Deltagarna kan delta i 
skötsel av djurhållning och 
lantbruk, men gården drivs i 
praktiken av personalen. Ar-
bete med djuren och lantbru-
ket är i stora delar för tungt 
och omfattande för daglig 

verksamhets deltagare att ge-
nomföra.”

– Vi har sett under året 
att personalen har bakbun-
dits. De har inte heller fått 
vara med på möten som vi 
i föreningen anordnar som 
representanter för Bergums 
fritidslantgård. Jag blir näs-
tan mörkrädd. Vi ser med 
stor oro på utvecklingen 
e�ersom gården är en så 
viktig resurs i utvecklingen 
av hela vårt område, säger 
Erik Bick.

Vill inte uttala sig
När GöteborgDirekt försöker 
prata med personalen om 
hur de uppfattar situation 
vill de inte uttala sig.

Birgitta Ceesay, tillförord-
nad enhetschef vill inte kän-
nas vid några munkavlar.

Det är väl normalt att per-
sonalen är orolig över sin ar-
betsplats, varför tror du att 
de inte vill prata?

– De får säga vad de vill, 
men de vet inget. Vi vet ing-
enting innan politikerna har 
tagit ett beslut. Vi har inte 
satt munkavle på vår per-
sonal, de�nitivt inte, säger 
hon.

Det väntan handlar om 
är bland annat politikernas 
beslut om en ny huvudman 
som förhoppnings vis kan ta 
över djurhållning och lant-
bruket.

Lina Isaksson
lina.isaksson@goteborgdirekt.se

 »Bergum fritidslantgårds framtid står på spel. Politiker ska snart besluta 
om nya förutsättningar. Men underlaget till beslutsfattarna grundar sig 
delvis på felaktiga bedömningar och de insatta i verksamheten har fått 
munkavle. Larmet kommer från föreningen Bergum Gunnilse Utveckling 
”Jag blir mörkrädd”, säger ordföranden. 

Larmet: Personal    på Bergum tystas
MUNKAVLE. De anställda på gården vågar 
inte uttala sig: ”Jag blir mörkrädd”

Det har 
gjorts be-

dömningar som att 
brukarna här inte 
klarar av att sköta 
de stora djuren och 
tunga arbeten på 
gården. 

NAMNLISTA.  Ordförande Erik Bick och Yvonne Carlsson 
från föreningen Bergum Gunnilse har samlat in minst 925 
namn mot besparingar som kan påverka gården.
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 Så vill föreningen        rädda Bergums fritidslantgård 

 RÄDDARE. Ordförande Erik Bick                       och Yvonne Carlsson från föreningen Bergum Gunnilse Utveckling vill värna och utveckla bygden.    FOTO: LINA ISAKSSON 

 BERGUM 
 Arbetsgivare som tys-
tar ner sina anställda 
bryter mot grundlagen. 
Med en ny lag har de 
anställda dessutom 
rätt att stämma ar-
betsgivaren och kräva 
ersättning. ”Cheferna 
i det offentliga ska 
tåla kritik och kunna 
hantera det”, säger Su-
sanne Fransson, docent 
i rättsvetenskap, Göte-
borgs universitet.  

 Vilket skydd har o� entlig-
anställda som kritiserar 
verksamheten internt el-
ler lämnar uppgi� er till 
media?

– Båda de här delarna 
omfattas av det som kallas 
yttrandefrihet. Just o� entlig 
anställda har väldigt starkt 
skydd i våra grundlagar. 
Yttrandefrihet är grunden 
för kritikrätten.

Vad kan man säga om 
arbetsgivaren som vill tysta 
sina anställda?

– Arbetsgivaren och 
cheferna i det o� entliga får 
tåla och ska tåla kritik och 
kunna hantera det. Beter de 
sig på det här sättet hand-
lar det om dålig chefer som 
saknar kunskap om de lag-
sti� ningar som � nns, som 
förbjuder arbetsgivaren att 

e� erforska om någon har 
lämnat ut uppgi� er internt 
uppåt i organisationen eller 
utåt till media.

Vilka konsekvenser kan 
bli aktuella för arbetsgiva-
ren?

– E� erforskningsförbu-
det är sanktionerat med 
böter eller fängelse i ett år, 
men det är aldrig någon 
som får det. När det hand-
lar om repressalieförbudet 
� nns det en ny lag.

Vad innebär den?
– Att alla anställda som 

slår larm och blir utsatta för 
repressalier, som hot om att 
bli av med jobbet, har rätt 
att stämma arbetsgivaren 
och kräva skadestånd.

Vilka möjligheter har de 
anställda?

– Man kan anmäla till 
justitieombudsmannen. De 
anställda kan även vända 
sig till sin fackförening och 
be om stöd och hjälp och 
låta den fackliga organisa-
tion ta diskussionen med 
arbetsgivaren.

Har du något råd till de 
anställda?

– Man ska absolut inte 
vara ensam, utan vara minst 
två som stöttar varandra. 
Det är jättejobbigt att vara 
den som är whistleblower. 

 Lina Isaksson
lina.isaksson@goteborgdirekt.se 

 Experten: ”Chefer 
i det offentliga 
ska tåla kritik” 

 EXPERT. Susanne Fransson docent i rättsvetenskap, 
 Göteborgs universitet.    FOTO: PRIVAT 

 Meddelarfrihet 
 ●  Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt 

att lämna uppgifter om vad som helst till den som di-
rekt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel 
författare och journalister.

 ●Meddelarfriheten gäller även för tjänstemän inom kom-
munen och de kommunala bolagen, om de vill lämna 
uppgifter som de fått i sitt arbete. Meddelarfriheten 
kombineras med skydd för anonymiteten och ett förbud 
mot att efterforska uppgiftslämnaren. 

 Larmet: Personal    på Bergum tystas 

hålla gården öppen för all-
mänheten och skolor. Sam-
tidigt är de inte främmande 
för att utveckla gården yt-
terligare.

– Man skulle kunna 
utnyttja det mer. Det 
finns bland annat konfe-
rens- och övernattnings-
möjligheter och kafé-
verksamhet som skulle 
kunna generera inkomster.
Därtill kan man som ett led i 
Göteborgs Stads livsmedels-
strategi öka djurhållningen 
för att möta önskemålen om 
mer lokalproducerad mat.

Vad är er största oro?

– Att det inte kommer att 
ges � nansiella resurser för 
verksamheten som medger 

att den drivs vidare som i 
dag.

Om politikerna inte ger 
tillräckligt med resurser, kan 
föreningen utveckla planer 
på att gå in som en aktör.

– Vi tittar på möjligheterna 
att starta ett bolag (SVB) som 
kan gå in i verksamheten och 
stötta på ett eller annat sätt.

Osäkert för fl er gårdar
Björsjöås är en annan gård i 
närområdet som be� nner sig 
i en liknande situation. Skol-
enheten i Angered har länge 
stått för arrendet men i och 
med införandet av en central 

skolförvaltning har arrendet 
sagts upp. Nu är föreningen 
orolig att en privat aktör 
ska ta över som inte främjar 
tillgången till de sociala och 
allmänna natur och kultur 
värden som gården står för.  

– Om vi startar ett bolag 
som arrenderar vill vi bli 
garanterade att vi har kom-
munen som kund och då 
kan ett Idéburet O� entligt 
Partnerskap (IOP) vara en 
möjlighet, men det är o� ast 
på kort sikt. Vår ambition är 
att jobba långsiktigt.

   Lina Isaksson
lina.isaksson@goteborgdirekt.se 

Larmet: Personal    på Bergum tystas
Lokala 

nyheter!
GöteborgDirekt.se

Vi samlar in 
namnen för 

att försöka  påverka 
politikerna att ta 
ett beslut så att 
verksamheten får 
den budget som 
förvaltningen har 
begärt.

EXPERT. Susanne Fransson docent i rättsvetenskap, 
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 JÄMLIK START. Föreningen Föreningen Tidigt Föräldrastöd  erbjuder barn-
passning medan mammorna har kurs i svenska på mötesplatsen Kryddan 
i Lövgärdet.    FOTO: FÖRENINGEN TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD  

 LÖVGÄRDET 
 Kryddan i Lövgärdet er-
bjuder samhällsnyttiga 
aktiviteter för nyanlända 
föräldralediga. I sommar 
tar pengarna slut. Det 
oroar deltagarna som 
uppvaktar politikerna 
och visar att den väl-
besökta verksamheten 
faktiskt fi nns. 

 Mötesplatsen Kryddan i Löv-
gärdet Centrum erbjuder 
aktiviteter för föräldralediga 

och deras barn. Föreningen 
Tidigt Föräldrastöd har sär-
skilt fokus på nyanlända 
och driver sedan snart tre år 
Jämlik start i livet, ett projekt 
med stöd från allmänna arvs-
fonden.

31 juli löper projekt ut 
och resurserna tar slut. Nu 
oroar sig � era deltagare för 
mötesplatsens framtid sam-
tidigt som de upplever att 
politikerna knappt känner 
till verksamheten. Därför 
uppvaktar de Angeredspoli-

tikerna under nämndmötet 
den 21 maj.

– Vi vet att Angered har 
en pressad ekonomi men vi 
hoppas på lite stöd och fram-
förallt att alla nya politiker i 
Angered ska känna till oss. 
Vi vill väcka uppmärksam-
het på att det är en välbesökt 
och omtyckt verksamhet som 
många har nytta av, säger Bo-
dil Frey, projektledare Jämlik 
start i livet.

Mötesplatsen är även en 
chans att komma ur isole-

ring och använda sin föräld-
raledighet på ett utvecklande 
sätt.

– Mötesplatsen är jättevik-
tigt. Det är inte ovanligt att 
en kvinna är föräldraledig 
under en lång tid med � era 
barn e� er varandra. Då är det 
lätt att hamna i utanförskap. 
Hos oss kan de använda för-
äldraledigheten mycket bätt-
re, få vänner, sociala kontak-
ter och lära sig svenska. 

 Lina Isaksson
linaisaksson@goteborgdirekt.se 

 Osäker framtid för populär mötesplats 

 Kulturtolkar 
 ●  Kulturtolken kan kallas “en tolk med rätt 

att förklara”. Hon kan försäkra sig om att 
båda sidor verkligen förstår varandra. 
Hon är en stödperson och bygger tillit, 
en tillit som även “spiller över” på vård-
personal och andra offentliganställda. 
Kulturtolkarna kan hjälpa till att anpassa 
informationen efter målgruppens behov, 
och se till att den når fram. Att stärka 
mammorna är en nyckel till integration.

 ●Kulturtolkarna på Kryddan har haft 320 
kontaktfamiljer 330 hembesök (mest 
hos nyblivna mammor) Stöd och hjälp 
till 25 hemlösa barnfamiljer 45 mammor 
har fått doulastöd före, under och efter 
förlossning Medverkan på Familjecentral 
Angered Centrum samt många andra 
samarbeten.

KÄLLA: FÖRENINGEN TIDIGT FÖRÄLDRASTÖD  

✔ POLISRAPPORTEN

 30-åring skjuten i båda 
benen i Rannebergen 
 RANNEBERGEN
Fredag 17 maj
Klockan 23.21
Samtal inkommer till po-
lisen om skottlossning i 
Rannebergen. Ytterligare 
samtal säger att en man 
har blivit skjuten och lig-
ger på marken utanför 
Fjällhavren. Mannen, 
som är i 30-årsåldern, är 
troligtvis skjuten i benen 
och var vaken och talbar 
när han fördes till sjuk-
hus. Hans skador ska 
inte vara livshotande. En 
röd bil har setts lämna 
platsen efter skottloss-
ningen. Brottsplatsen 
spärrades av och en 
teknisk undersökning 
har gjorts under natten. 
Mannens kläder har 
tagits i beslag, likaså 

någon tomhylsa som hit-
tades på platsen. Polisen 
har genomfört dörr-
knackning i området och 
även pratat med vittnen. 
Ingen gripen.
OLSKROKEN
Torsdag 16 maj
Klockan 23.39
Vid Olskrokstorget är 
det en man som blir 
knivskuren i ett ben 
och blöder kraftigt. Av 
okänd anledning ska 
det börjat med ett bråk 
ombord på en spårvagn 
och sedan fortsatt på 
torget. Efter bråket har 
den misstänkte lämnat 
platsen i sällskap med 
ett okänt antal personer. 
Den skadade mannen 
körs till Sahlgrenska 
sjukhuset.  

NYHETER · ANGERED  ”Snön” i Göteborg   visade 
sig komma från aspen. 

 Så jädrans trött på skiten som 
invaderat våran uteplats. 

 

  

 

 

 

Just nu får du upp till 33% på Alcro Bestå Täckfärg och Jotun DEMIDEKK Ultimate samt Jotun DEMIDEKK Helmatt.  
Färger som klarar det mesta och ger fasaden kulör, karaktär och glans samtidigt som de ser nymålade ut länge, länge. 

* Gäller Alcro Bestå Täckfärg 10 liter 24/5–9/6 2019. Ord. pris från 2701:-,  Jotun DEMIDEKK Ultimate & Jotun DEMIDEKK  Helmatt 10 liter 24/5–9/6 2019.  
Ord. pris från 2795:-. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

VÄLJ DIN FÄRG MED OMSORG

JUST NU 

PÅ FASADFÄRG
FRÅN ALCRO & 

DEMIDEKK*

UPP
TILL 33%

Göteborg
Danska Vägen 96    
031-337 55 50

Kungälv
Teknikergatan 7
0303-630 40

Mölnlycke
Hönekullavägen 21
031-88 56 88

Partille
Mellbyvägen 33
031-340 05 70

Stenkullen 
Färgvägen 6
0302-222 45 

Askim
Sisjövägen 49  
031-748 47 30

Angered
Salviagatan 1  
031-797 44 40



Möblera med 
kvalité & bra priser

12 995:-

14 795:-

9 995:- 8 995:-

11 995:-
3 000:-

Köp Preston och få 
presentkort att handla 

annat för. Värde:

8 995:-

10 995:-

5 495:-
OBS!

BEGRÄNSAT

ANTAL

-50%

1 735:- 6 990:-
13 690:-

ALLT 
INGÅR!

ALLT 
INGÅR!

-60%

Möblera med 
kvalité & bra priser

Möblera Agnesberg, Bäcksins väg 3 • Öppet Mån-Fre 10-19 & Lör-Sön 11-16 • möblera.com

@moblera_ab @mobleraFölj oss:

12 995:-

14 795:-

9 995:- 8 995:-

11 995:-
3 000:-

Köp Preston och få 
presentkort att handla 

annat för. Värde:

8 995:-

10 995:-

5 495:-
OBS!

BEGRÄNSAT

ANTAL

-50%

1 735:- 6 990:-
13 690:-

ALLT 
INGÅR!

ALLT 
INGÅR!

-60%

Tel. 031-388 49 01

8 995:-
Ord. pris: 10 995:-

14995:-
  Ord. pris: 27 585:-

Verona  
U-bäddsoffa med två förvaringar under divaner. En soffa 
med plats för många att sätta- eller lägga sig på. 300*225 cm. 
Lagervara i beige, ljus eller mörkgrå.

2 995:-
Ord. pris: 4495:-Fåtölj Alura 

Alura fåtölj med pall. Lagervara i olika  
färger. Snurrbar med krom underrede  
och slitstarkt tyg.

Sandvik kontinentalsäng 
180*200
En av de finaste kvaliteterna på kontinentalsängar.
Pocketresårer i underbädden, dubbla multipocket-
resårer i mellandelen. Memoryskum bäddmadrass 
svept med ull och bomull. Gavel med kristallknappar. 
Olika storlekar.

ALLT
INGÅR!

KANON
PRIS!

SOMMARMÖBLER  
DIREKT FRÅN  

TILLVERKAREN

Pula trädgårdsgrupp med hög rygg  
3+1+1+bord. 5 mm rundtråd i grå 
konstrotting, dynor i grått tyg.

Porto matgrupp
En matplats som rymmer många personer.
Matbord ovalt 184*150 cm med snurrplatta.
4 st soffor inkl. dynor.

  PAKETPRIS

15.995:-
Ord.pris: 18.995:-

13.995:-
Ord.pris: 15.995:-

PAKETPRIS

6.995:-
Ord.pris: 9.965:-

Break matbord  
Vit, 200 x 100 cm med 6 stolar
vit Alu /Textilen.

PAKETPRIS

8.995:-
Ord.pris: 12.965:-

PAKETPRIS

8.495:-
Ord.pris: 15.365:-

Padova trädgårdsgrupp
Matbord 200 x 100. Konstrotting med svart 
glasskiva och Alu/ stomme. Inkl. 6 st fällbara 
konstrotningfåtöljer med dynor.

PAKETPRIS

Andria matgrupp
5 mm rundtråd i beige konstrotting, dynor 
i beige tyg, finns även i grått. Matbord 180*98 cm
6 st fåtöljer med kraftiga dynor ingår i priset.

PAKETPRIS

13.995:-
Ord.pris: 16.995:-

 
Zadar 
2 st fåtöljer med reclinerfunktion i beige 
utförande finns även i grått. 2 pallar och ett 
bord ingår i priset.

PAKETPRIS

7.995:-
Ord.pris 9.995:-

PAKETPRIS

8.995:-
Ord.pris: 11.995:-

Foggia hörnsoffa
Hörnsoffa med grå konstrotting och grått tyg  
och stort soffbord. Soffan: 250*195*88H.  
Bord 140*80*69H

Pearl soffgrupp
3+1+1+bord Färg: Gråvit rotting 
med mörkblå dynor. Ett stort 
och högt soffbord.
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NYFIKEN PÅ ·    HANS SIDÉN

 CENTRUM 

 Hans Sidén, 83, sitter oklanderligt 
och ungdomligt klädd i jeans, 
skjorta, skinnjacka och den re-

jäla cowboyhatten som vittnar om hans 
intresse för country. Med ålderns rätt 
har hans balans blivit dålig. Men om 
det är på grund av fåfänga eller slarv, 
ska vi låta var osagt. Hur som helst står 
rullatorn hemma.

Ensamstående
Sedan två år är han ensamstående. Has-
tigt försvann älskade livskamraten och 
hustrun Helve-Helen, hon som han de-
lade sitt liv med i 60 � na och kärleksfulla 
år.

– Vi trä� ades på Liseberg, på Jazzen 
där vi dansade. Hon var stilig, sydde 
sina kläder själv och ingen vågade fråga 
om de � ck följa henne hem. Ja, det var 
på den tiden man gjorde det. Så när hon 
frågade mig, trodde jag inte mina öron, 
säger han om minnet.

Tre år senare vigdes de och blev ett 
par till döden skiljde dem åt.

– Vi � ck inga barn. Hon var � ykting-
barn från Estland, som kom till Sverige 
1945. Jag var son till en far som var 
alkoholist. Det kändes inte aktuellt att 
ska� a barn.

Men paret Sidén blev ler- och lång-
halm med delade intressen, jobb och 
fritid.

– Hon var en suverän bilförare, vilket 
passade bra, för jag har aldrig ha�  kör-
kort. Hon kunde allt om motorer och var 
bättre på svenska än jag, så hon korrek-
turläste mina texter. Dessutom kunde hon 
stenografera. Det var bra då hon satt med 
vid intervjuerna, berättar Hans Sidén.

”The boy in the paisley shirt”
Vi sitter i Galleri Hammarén på Erik 
Dahlbergsgatan där galleristen Pontus 
Hammarén hänger upp Hans Sidéns bil-
der för utställningen med start 25 maj. 
Det är delar av ett omfattande bildmate-
rial, som visas och som också � nns med 
i boken ”� e boy in the paisley shirt”, 
som precis har kommit.

– Allt är Isses förtjänst, säger Hans 
Sidén utan omsvep.

Isse är Isse Sami, talangscouten som 
bland annat upptäckte Håkan Hell-
ström, men som också har ett starkt 
intresse för 60-talspopen både beträf-
fande stil och musik. Där förenas de, för 
det var under 60-talet som Hans Sidén 

tog steget in i en färgsprakande, kreativ 
värld där Göteborg blev den svenska 
popmusikens epicentrum.

Beatles och Stones
Hit kom mängder av artister som Beat-
les, Rolling Stones, Cream, Jimi Hendrix 
och Tra�  c. Inga undgick Hans Sidéns 
granskade öga där han som både foto-
graf och recensent hade fri lejd till klub-
bar och konserthallar.

– Det var en annan helt fantastisk tid. 
Det fanns inga restriktioner. När Beatles 
var här och spelade på Cirkus i oktober 
1963 så fotograferade jag bandet. Det 
gjorde inte GP:s fotograf, som bara tog 
bilder på de hysteriska tjejerna. Han 
skämdes länge i korridorerna e� er det, 
ler Hans Sidén.

Men egentligen var det serietidningar 
och � lmer som lockade hans intresse. 
Han skrev till � lmbolagen och � ck af-
� scher på � lmer han gillade. När han så 
småningom som tonåring började på ett 
annonskontor som jobbade med bioan-
nonser � ck han fribiljetter.

Fast det är som dokumentatör av 
60-talets popmusik som han är oantast-
lig och denna hans gärning uppmärk-
sammas alltså just nu.

– Streaplers är det band jag fotat 
mest. Jag trä� ade dem redan 1959 och 
har tagit över tusen bilder, säger han om 
bandet som fyller 60 i år. 

 Det var en an-
nan helt fan-

tastisk tid. Det fanns 
inga restriktioner. 

   Han kallades för Sveriges 
äldsta mods på 60-talet. 
 Dokumenterade fl er svenska 
och internationella artister än 
de de fl esta. Nu har hans bilder 
blivit både bok och utställning.  

Text och foto:  Kai Martin
 

 PLÅTADE BEATLES. Han inte bara skrev om popband som kom till Göteborg. Han fotograferade också konserterna. Som här Beatles 27 oktober 1963.  

 I FOKUS. Hans Sidén är föremål för både en utställning och 
en bok med hans bilder från 60-talets Pop-Sverige.   

 POP. Hans Sidéns foton från 60-talets Popgöteborg har blivit både bok och utställning 

TIPSA REDAKTIONEN! Kai Martin
073-863 90 37 · kaimartin@direktpress.se

 Hans Sidén 
 ●  Är: 83 år, frilansande jour-

nalist, författare fotograf, 
textförfattare och pop- och 
fi lmorakel. Uppvuxen i 
Gårda. Bor nu mer i Säveda-
len. Sedan två år ensamstå-
ende. Hustrun Helve-Helen 
gick hastigt bort efter 60 år 
tillsammans.

 ● Bakgrund: Fick tidigt fi lm-, 
serietidnings- och musikin-
tresse. Blev fi lmrecensent 

på GP på 50-talet för att 
under popvågen på 60-talet 
bli skribent för GP, Idol-
Nytt, Rekordmagasinet och 
brittiska Melody Maker. Un-
der denna tid tog han också 
mängder med bilder.

 ● Aktuell: Med utställning 
på Galleri Hammarén, Erik 
Dahlbergsgatan, och boken 
”The boy in the paisley 
shirt” av Fredrik Sundh. 

 Hans Sidéns 
Göteborgsfavoriter 
 ✔ Spårvagn – Färja
Folketatern – ✔ Stadsteatern
✔ Tages – Shakers
✔ Röda sten – Saltholmen
✔ Delsjön – Slottsskogen
Filmfestivalen – ✔ Bokmässan
✔ Avenyn – Linnégatan
Älvsborgsbron – ✔ Göta älvbron
Botaniska – ✔ Trädgårdsföreningen
✔ Konserthuset – Göteborgsoperan 

Stans  orakel 
i fokus i poputställning 



BACKAPLAN • BÄCKEBOL 
AKTUELLA ERBJUDANDEN 27/5-2/6

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300�  SÅ FÅR DU KÖPA 1 ST/HUSHÅLL.
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 600�  SÅ FÅR DU KÖPA 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA  Norge. Ca 1000 g. Latin: Salmo Salar.

FÖR MEDLEMMAR 

LÖRDAG 1/6
GÄLLER UTVALDA 

PRODUKTER. SE MER 
I REKLAMBLADET.

PRIS-
FEST

MOZZARELLA/EKOLOGISK MOZZARELLA
Galbani. Gäller även ekologisk och laktosfri. 100-125 g. 
Jfr-pris 80-100:-/kg.

10k�  

MAX 3 KG/HUSHÅLL.

BIFF/ENTRECÔTE
Brasilien/Naturkött. I bit. Ca 900-2000 g.  

BRÖD
Pågen. Välj mellan olika sorter. 500 g. Jfr-pris 30:-/kg.
BRÖD

15k�  

FÄRSK
LAXFILÉ

99k  
BIFF/

ENTRECÔTE

99k  

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

PRISET 39:90/KG GÄLLER ENDAST FÖR 
MEDLEMMAR LÖRDAG 1/6. MAX 2 ST/MEDLEM. 

NÖTFÄRS Sverige. Ca 1000-1800 g.   

GÄLLER 
ENDAST LÖRDAG 1/6

39)=  
MAX 2 ST/MEDLEM

PRIS-
FEST 

FÖR
MEDLEMMAR

PRISET 1� /ST GÄLLER ENDAST FÖR 
MEDLEMMAR LÖRDAG 1/6. MAX 2 ST/SORT/MEDLEM. 

GUL LÖK I KNIPPE Italien. Klass 1. 200 g. Jfr-pris 5:-/kg.
RÄDISOR I KNIPPE Nederländerna. Klass 1. 160 g. 
Jfr-pris 6:25/kg.

GÄLLER 
ENDAST LÖRDAG 1/6

1k�  
MAX 2 ST/SORT/MEDLEM

PRIS-
FEST 

FÖR
MEDLEMMAR

SMÖR
Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej laktosfritt. 500 g. 
Jfr-pris 59:80/kg.

29)=�  

PRISET 9� /ST GÄLLER ENDAST FÖR 
MEDLEMMAR LÖRDAG 1/6. MAX 5 ST/MEDLEM. 

LÄSK 2 LITER Coca-Cola/Fanta/Sprite. Välj mellan 
olika sorter. 200 cl. Jfr-pris 4:50/liter. Pant tillkommer. 

PRIS-
FEST 

FÖR
MEDLEMMAR

GÄLLER 
ENDAST LÖRDAG 1/6

9k�  
MAX 5 ST/MEDLEM

5 FÖR

99k
TOALETTPAPPER/HUSHÅLLSPAPPER
Serla. Välj mellan hushållspapper 3-pack och toalettpapper 
6-pack.  570-996 g. Jfr-pris 19:88-34:74/kg. 
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 GAMLESTADEN 
 Bygget av Göteborgs 
största p-hus för cyklar 
har startat. Det stora 
cykelhuset vid Gam-
lestadens resecentrum 
ska ha plats för 700 
cyklar.  

 Nu är bygget av det nya cy-
kelhuset vid Gamlestadens 
resecentrum i gång, vilket 
GöteborgDirekt rapporte-
rade om för ett år sedan.

Sy� et med den stora cy-
kelanläggningen är det ska 
bli lättare för pendlare att 
parkera cykeln säkert vid 
byte till kollektivtra� ken. 

Det tre våningar höga hu-
set ska kunna hysa omkring 
700 cyklar, inklusive special-
cyklar och lådcyklar. På varje 
våningsplan ska drygt 200 
cykelställ placeras ut.

När GöteborgDirekt rap-
porterade om planerna var 
man osäker på bland annat 
cykelhusets öppettider.

Gratis för alla
Nu meddelar tra� kkontoret 
att det kommer vara gratis 
att använda för alla och öp-
pet dygnet runt. För att öka 
tryggheten och förhindra att 
huset missbrukas kommer 
det att vara upplyst och få 

en transparent och perfore-
rad plåtfasad med full insyn.

”Huset kan också komma 
att få kameraövervakning, 
och det förbereds dessutom 
för att vid behov kunna förses 
med någon form av incheck-
ningssystem.”

Klart nästa år
Kostnaden för cykelhuset 
är beräknad till 30 miljoner 
kronor och det beräknas stå 
klart under nästa år, 2020.

Liknande cykelparkering-
ar planeras även vid Västlän-
kens stationer vid Centralen, 
Haga och Korsvägen. 

 Lina Isaksson

 Nu startar bygget av 
Göteborgs största p-hus  

 REKORD. Hjällbo pizzeria slår nytt 
 falafelrekord.    FOTO: IHJÄLLBO  

 HJÄLLBO 
 Hjällbo är ny världs-
mästare i falafel. Under 
Hjällbokalset servera-
des en 50 meter lång 
falafelrulle till hundra-
tals Hjällbobor.  

 Under Hjällbokalaset slogs 
ett nytt världsrekord när 50 
meter falafel dukades upp på 
torget.

Kalaset och världsre-
kordet är en del i Hjällbos 
50-års� randet och en upp-
laddning för bygget av fram-
tidens Hjällbo.

– Vi kommer att bygga 
2 000 nya bostäder och re-
novera alla dagens 2 300 
hyresrätter under de kom-
mande decennierna. Så 
detta är den uppladdning 
som vi behöver, säger Svante 
Lahti, distriktschef för Po-
seidon i Hjällbo.

Mästarna bakom rekordet
Bakom världens längsta fala-
felrulle står Mohamed Elnel 
och hans medarbetare på 
Hjällbo Pizzeria.

– Världsrekordrullen är 
gjord med kärlek och med 

en unik kryddblandning 
dagen till ära, säger han.

Hjällbobor och andra 
göteborgare som hejade på 
under tillagningen � ck sedan 
dela på 500 bitar av falafel-
rullen.

– Rekordgott, var om-
dömet bland de som åt av 
världens längsta falafelrulle 
under Hjällbokalaset.

Hjällbokalaset arrangeras 
varje år av GöteborgsLokaler 
som förvaltar centrumfastig-
heterna i Hjällbo. 

 Lina Isaksson
lina.isaksson@goteborgdirekt.se 

 Hjällbo världsbäst med 
50 meter långa falafeln 

 Recept et · Testa att laga själv ...
 ●  Falafeldeg

20 kg torra kikärtor
10 kg favabönor
4 kg lök
2 kg vitlök
2 kg persilja
1 kg grön koriander
1 kg morötter
2 kg purjolök

 ●Kryddor
500 g malen torr 
 koriander
500 g spiskummin

750 g salt
Sallad
10 kg isbergssallad
10 kg tomat
5 kg rödlök
3 kg mynta
5 kg inlagd saltgurka
5 kg persiljeblad

 ●Sås
4 kg sesamsås
Blandas med vatten, 
 citronsyra, spiskum-
min, salt och vinäger 

 REKORD. Hjällbo pizzeria slår nytt 

10 kg favabönor
4 kg lök
2 kg vitlök
2 kg persilja
1 kg grön koriander
1 kg morötter
2 kg purjolök
●
500 g malen torr 

– Vart 
köper man sin 
handprotes?

– Second Hand.

 Google söker bästa Göteborgsvitsarna 
 GÖTEBORG 
 Göteborgarna är roli-
gast i landet, det är sen 
gammalt. Google samla 
på sig de bästa lokala 
skämten och efterlyser 
nu Göteborgsvitsar.  

 Påståendet att göteborgare 
är roligast i landet är mer än 
bara ett påstående. En ny hu-
morundersökning utförd av 
Kantar Sifo visar att 52 pro-
cent av svenska folket anser 
att de roligaste personerna 
kommer från Göteborg. 

Ordvitsarna går fortfa-
rande hem, i alla fall bland 
göteborgarna. Hela 94 pro-
cent av göteborgarna gillar 
ordvitsar, enligt Sifos under-
sökning.

”Tempen på humorsinne”
Vad har då detta med Google 
att göra? Jo, deras kartlägg-
ningar över vad vi tycker, sä-
ger och gör har nu kommit 
till vitsarna. 

I ett samarbete med ko-
mikern Kristo� er Appelquist 
kommer skämt från hela 
landet samlas in. De bästa 
väljs sedan ut och införlivas 
i Google Assistent.

– Det ska bli spännande 
att ta tempen på svenskar-
nas humorsinne och hylla 
de bästa skämten de vet med 
hjälp av Google Assistent. 
Vilka skämt det kan vara har 
jag ingen aning om, trots att 
jag turnerat land och rike 
runt, säger Kristo� er Appel-
qvist i ett press meddelande.

– Men det lär bli en hu-
morresa, där vi ena stunden 
skrattar tillsammans med 
någon i Dorotea, för att i 
nästa ögonblick garva med 
någon från Göteborgs om-
rådet.

Få hjälp med sms
Med Google Assistent kan 
användaren få hjälp med att 
till exempel skicka sms, göra 

översättningar, hitta till öns-
kade destinationer och snart 
också alltså få lokala skämt.

– Redan idag ser vi hur 
många människor använder 
röststyrning och Google 
Assistent för att få sig ett 
leende på läpparna genom 
det enkla kommandot “Hey 
Google, säg ett skämt”, säger 
Andrea Lewis Åkerman, 
kommunikationsansvarig 
på Google.

Pågor fram till juni
– Som nästa steg i vår lokala 
aktivering vill vi inkludera 
och hylla representativ hu-
mor från användarna själva 
och sprida skämt från Ystad 
i söder till Haparanda i norr 
genom Google-assistenten. 
Skratt förenar men vad vi 
tycker är kul skiljer sig åt en-
ligt vår undersökning. Där-
för hoppas vi nu helt enkelt 
kunna sprida glädje med 
hjälp av hela landets lokala 
humorbredd.

Skämtinsamlingen pågår 
framt till den 2 juni på sajten 
swedishlaughs.withgoogle.
com .

 Kristian Risenfors
kristian.risenfors@goteborgdirekt.se 

 SIFO. Göteborgarna skrattar högljutt i snitt 1–9 gånger per dag, samtidigt som det fi nns 
1  procent av Göteborgarna som uppger att de skrattar högljutt 100 gånger per dag – el-
ler fl er gånger.    FOTO: MOSTPHOTOS (MONTAGE)  KÄLLA: LIVET 

 Skratt för-
enar men 

vad vi tycker är kul 
skiljer sig åt enligt 
vår undersökning. 
Därför hoppas vi 
nu helt enkelt kun-
na sprida glädje.

 Några ”goa”... 

– Vad kallar 
barnen en skils-

mässa i Göteborg?
– Päron-

split!

handprotes?
– Second Hand.

När skils-
mässopappren 

var påskrivna fi ck 
båda parter var-

sitt ex.

– Som nästa steg i vår lokala 
aktivering vill vi inkludera 
och hylla representativ hu-
mor från användarna själva 
och sprida skämt från Ystad 
i söder till Haparanda i norr 
genom Google-assistenten. 
Skratt förenar men vad vi 

– Hörde du 
om fängelset 

som byggde ut och 
blev större? 

– Nu rymmer 
det fl er!

– Päron-
split!

båda parter var-
sitt ex.

– Hörde du 
om fängelset 

som byggde ut och 

Påfal-
lande många av 
dom som går på 
Textilhögskolan 

är mönster-
elever.

mässopappren 
var påskrivna fi ck 
båda parter var- – Vad kall-

las en plastiko-
pererad näsa?

– Lyftkran! 

det fl er!

– Vilket 
djur är jordens 

största?
– Eeeen-

orm!

NYHETER · ANGERED

P-HUS. Cykelhuset för 700 
cyklar har startat vid Gam-
lestadens rese centrum.   

 ILLUSTRATION: TRAFIKKONTORET 



Byt till ett litiumbatteri med låg vikt och lång livslängd!
Prestandabatteri för golfvagnar med den senaste litium tekniken.24 90

Nytt 
lägre 
pris!

Vi pressar priset på Sony hörbatterier! 

Europatillverkade hörbatterier 
av premiumkvalité nu till ett 
fantastiskt bra pris! 
Kvicksilverfria. 
Storlek: 10, 13, 312, 675.  
6st batterier\karta.

Golfbatterier  

Batterier till: Mc •  fyrhjulingar •  mopeder

Litium •  AGM •  Traditionella
Premiumbatterier från: Deka, Varta, Bosch, Shido m.fl.

Nytt batteri till trädgårdstraktorn, robotklipparen eller grästrimmern? 

Vi har batteriet!

Automower 18V 
Ni-Mh, 3Ah, 699kr

Automover 18V 
litium, 2,5Ah, 799kr

Automover 18V 
litium, 5,2Ah, 849kr

Nytt batteri till trädgårdstraktorn, robotklipparen eller grästrimmern? 

Vi har batteriet!

Worx robotgräsklippare
28V, litium 799kr

Yuasa 
26A trädgårdsbatteri 
599kr

75Ah Fritid
Det klassiska husvagnsbatteriet från Varta!
260*175*225mm
ord.1095kr

105Ah Varta Dual Purpose
Bra batteri för både start och förbrukning. Batteriet för 
dig med måttligt energibehov.
330*175*240mm
ord. 1695kr

95Ah Varta AGM
Robust och läckagefri konstruktion som är tålig mot
stötar och vibrationer. Batteriet med AGM-teknik för dig 
med högre energibehov.
353*175*190mm
ord. 2995kr

Nytt batteri till trädgårdstraktorn, robotklipparen eller grästrimmern? 

353*175*190mm
ord. 2995kr

Vi byter batteri på din klocka, bilnyckel eller 

bankdosa! Pris från 49kr! 

Se över dina batterier inför sommaren!

Noco GB40

Behöver du en kraftfull 
jumpstart till båten så 
är Noco GB40 ett perfekt val.

 

1295kr
ord. 1795kr

1495kr 2695kr 799kr

Ctek MXS 5.0
Laddaren du kan ha till mycket! Bilen, båten, Mc´n, mopeden m.m
MXS 5.0 är en helt automatisk 12 V batteriladdare som har åtta laddningssteg 
och laddar batterier mellan 1,2-110Ah
ord. 849kr

699kr

Triss för miljön! 
När du köper ett blybatteri, 35Ah eller större 
får du en trisslott i pant när du lämnar ditt 

gamla uttjänta batteri i retur till oss.

16Ah   
2.195kr

22Ah   
2.795kr

V.Frölunda
Lergöksgatan 4
Vard. 10-18
Lör: 10-15

Hisings Backa
Stigs Center 
Vard. 9-17
Lö-Sö: 10-15

Göteborg
Rosenlundsgatan 8 
Vard. 10-18
Lörd. 10-13

Kungälv
Signalgatan 14 
Må-To. 7.30-16.30 
Fr.7.30-16

Gäller t.o.m 1/6-2019 (eller så länge lagret räcker) 

Med reservation för feltryck. www.batterilagret.se

Trollhättan
Kardanvägen 12
Vard. 9-17 
Lörd. 10-13
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 CENTRUM 
 Sång, skratt och skrål. 
Under två intensiva 
veckor tar studenterna 
över i centrala Göteborg.

– Det är mycket käns-
lor den dagen och det 
tycker jag man ska ha, 
men man skadar sig lika 
mycket när man är glad, 
säger polisen Lars Gun-
nar Ekstrand.  

 Trafiken i centrala Göte-
borg blir, om möjligt, ännu 
mer trång de kommande två 
veckorna. Studenter på över 
50 gymnasieskolor springer 
ut och många väljer att � ra i 
centrala stan.  

Vanligtvis är det inte lag-
ligt att åka på lastbils� ak el-
ler släp. Men om vissa krav 
är uppfyllda kan det ändå 
vara tillåtet – som exempel-
vis vid karnevaler och stu-

dent� randen. Men planerna 
måste anmälas i förväg till 
polisen.

Inför terminsslutet har po-
lisen ha�  kontakt med sko-
lorna och företagen som kör 
student� aken.

– Vi har varit ute och 
informerat så att lastbils-
åkandet blir så säkert som 
mjöligt. Man får inte heller 
glömma att det är chau� ör-
ens ansvar. Det är den som 
ansvarar för säkerheten, 
säger polisen Lars Gunnar 
Ekstrand, som är med i pla-
neringen av årets insats

Kommer ni kontrollera 
� ak innan de kör i väg?

– Det kommer vi göra. 
Inte varje men vi försöker 
närvara innan vid så många 
som möjligt.

Vad gäller med alkohol?
– Det beror på hur gam-

mal du är. Men när du är på 

� aken får du inte medföra 
något upp och du ska inte 
vara berusad. Sedan kommer 
vi inte att kontrollera varje 
person, men om någon som 
är under 18 år har alkohol så 
beslagtar vi den, säger Lars 
Gunnar Ekstrand.

Reglerna för färdvägar är 
kortfattat att student� aken 
får korsa, men inte köra på 
Avenyn.

Även regler för vanlig bil
För dem som tar en Aveny-
runda i personbil eller annat 
fordon � nns det också regler 
att förhålla sig till.

– Även om också mamma 
och pappa är euforiska så får 
man inte köra på trottoaren 
till exempel. Det är de van-
liga tra� kreglerna som gäller. 
Man får inte heller hänga ut 
genom fönstret eller stå i bi-
len. Det som gäller är att sitta 

i sätena. Det behöver inte va-
ra en hög hastighet. Kommer 
det en hastig inbromsning så 
� yger juvelen iväg. Det är fö-
raren som har ansvaret, säger 
Lars Gunnar Ekstrand.

Vana vid folksamlingar
I insatsen kring student� -
randena har polisen satt in 
erfarna poliser som är vana 
vid att jobba med stora folk-
samlingar, som vid fotbolls-

matcher och demonstratio-
ner.

– De är lugna och vana 
vid den typen av arbetsupp-
gi� er, säger Lars Gunnar 
Ekstrand.

”Liten del gjorde mycket” 
För två år sedan spårade stu-
dent� randet i Göteborg ut 
och delar av Götaplatsen � ck 
stängas av. Flera ungdomar 
som störde den allmänna 
ordningen omhändertogs.  

– Det var en dag där det 
blev mer stökigt än man kan 
acceptera. Det var en liten del 
som gjorde mycket bråk. Fle-
ra som var där och stöka var 
inte studenter. Förra året var 
det lugnare och när vi plane-
rat och tittat på trender i år så 
tror och hoppas vi att det blir 
ungefär som förra året, säger 
Lars Gunnar Ekstrand.

Hur planerar ni insatsen?

– Vissa dagar är det många 
som slutar samtidigt. Många 
vill dra in till centrala delarna 
av stan så då har vi beredskap 
inför det. Om det visar sig att 
det blir stökigt på en annan 
plats och trenden ändrar sig 
så anpassar vi oss e� er det. 
Men Götaplatsen är så po-
pulär så vi tror att det mesta 
kommer att vara där.

Har du någon uppmaning 
till studenterna?

– Uppmaningen är att man 
ska vara rädd om sig och ha 
kul. Då kan man välja att ha 
det på bästa sätt tycker jag. 
Det är mycket känslor den 
dagen och det tycker jag man 
ska ha, men man skadar sig 
lika mycket när man är glad, 
säger Lars Gunnar Ekstrand. 

 Kristian Risenfors
kristian.risenfors@goteborgdirekt.se 

  ... för studenttider 
   Det behöver 
inte vara 

en hög hastighet. 
Kommer det en 
hastig inbromsning 
så fl yger juvelen 
iväg. Det är föraren 
som har ansvaret.

 STUDENTFIRANDET. Polisen laddar för sång, skratt och stök: ”Är mycket känslor den dagen” 

 Flakregler 
 ●  Var inte fl er på fl aket än 

gränsen för antal personer.
 ●Ha hållfasta skyddsräcken, 

som är minst 110 centime-
ter, och håll armar och ben 
innanför.

 ●Kasta inte ut något från 
fl aket.

 ●Ha inga farliga ojämnhe-
ter, utskjutande delar eller 
skarpa kanter som ökar 
skaderisken. 

 ●Kör inte fortare än 20 km i 
timmen och bara en kortare 
sträcka.

 ●Ha en fl akvärd, som inte 
själv är med och fi rar, utan 
som kan vara till hjälp un-
der färden och för att öka 
tryggheten.

 ●Gå bara på och av när for-
donet står stilla och efter 
klartecken från fl akvärden.

 ●Eventuell alkohol som tas 
med får inte överstiga 3,5 
volymprocent alkohol.
 KÄLLA: POLISEN 

 STUDENTFLAK. Flaken får inte köra fortare än 20 kilometer i timmen och de får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 kilome-
ter i timmen.    FOTO: ROLAND MAGNUSSON 
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   Det är utspringstider. Under två veckor fylls Göteborgs gator av fi rande stu-
denter. Här är hela listan för dig som vill gratulera – eller hålla dig undan. 

denter. Här är hela listan för dig som vill gratulera – eller hålla dig undan. denter. Här är hela listan för dig som vill gratulera – eller hålla dig undan.  Guide: Då springer 

alla studenterna ut 
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 Här får du koll på alla utspring 2019 · Fira med vår framtid! 
 ●  Måndag 27 maj

✔ Ester Mosessons gymnasium
✔ MTG, Motorbranschens tekniska 
gymnasium
✔ Bräckegymnasiet

 ●Tisdag 28 maj
✔ Burgården
✔ IHGR
✔ Ingrid Segerstedt gymnasium
✔ Kungskapsgymnasiet Göteborg

 ●Onsdag 29 maj
✔ Hvitfeldtska gymnasiet
✔ Angeredsgymnasiet
✔ Aspero Idrottsgymnasium

✔ Gymnasieakademien
✔ Praktiska Gymnasiet Göteborg
✔ Rytmus Göteborg
✔ Område GS, gymnasiesär-
skolans nationella program
✔ Polhemsgymnasiet

 ●Måndag 3 juni
✔ Katrinelundsgymnasiet
✔ Bernadottegymnasiet
✔ Lindholmens tekniska gymnasium
✔ Schillerska gymnasiet
✔ Realgymnasiet
✔ Thoren Innovation School
Yrkesgymnasiet

 ●Tisdag 4 juni
✔ L M Engströms gymnasieum

 ●Onsdag 5 juni
✔ Cybergymnasiet
✔ Drottning Blankas gymnasieskola
✔ GTI:s gymnasieskola
✔ Göteborgsregionens Tekniska 
✔ Gymnasium
✔ Hermods gymnasium
✔ International IT College of Sweden
✔ Klara Teoretiska Gymnasium
✔ LBS Kreativa Gymnasiet
✔ NTI Gymnasiet
✔ Plusgymnasiet

✔ Sjölins gymnasium
 ● Fredag 7 juni

✔ Aniaragymnasiet
✔ Framtidsgymnasiet i Göteborg
✔ Jensen gymnasium
✔ Peabskolan Göteborg
✔ Sigrid Rudebecks gymnasium
✔ SKF Tekniska Gymnasium

 ●Onsdag 12 juni
✔ Kitas gymnasium

 ●Torsdag 13 juni
✔ Donnergymnasiet
✔ Göteborgs Högre Samskola
✔ Magelungen 

Klipp ut 
och spara!



Grästrimmer 18 V Li-Ion 1,5 Ah 23 cm
000-713 Ord.pris 699,-

499,- 
Spara 200,-399,- 

Spara 100,-

Gäller t.o.m. 2019-06-04. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Välkommen till Jula!
Besök våra varuhus eller handla online på jula.se

Bord 180x76 cm
790-226 Ord.pris 499,- 

Träolja  3 l
000-740 Ord.pris 79,99 

Fritidsskor
Finns i storlekarna 37-47 
003-446 

Skruvdragare 18 V 1,5 Ah 35 Nm
000-700 Ord.pris 599,-

Ismaskin 2,2 l
007-302  

499,- 
Spara 100,-

4999
Spara 30,-

199,- 

799,- 

Välkommen till Jula!
Bord 180x76 cm
790-226 Ord.pris 499,-

Ladda för din bästa 
sommar redan nu!
Minns förra sommaren – och gör dig redo! Vi hjälper dig med riktigt vassa 

erbjudanden på sånt du kommer att ha nytta av. Och sånt du kommer att älska. 

Inget kan stoppa dig från att sommarplanera redan nu!

Golvfläkt 
Ø40 cm 50 W

Fjärrkontroll ingår 
412-006 

9990 
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 MAJORNA 
 På 80-talet var Camou� age ett av 
Sveriges mest tongivande post-
punkband. Gruppen fortsatte som 
Tapirerna med albumet ”Trick & 
tro”, som både ett slags debut och 
� nal 1990.

Sångaren Ola Jörhall ville satsa 
på sin familj och sin yrkeskarriär. 
Trummisen Peter Björklund hade 
återgått till att spela med Attentat.

– När vi la ner tog 
bandspelandet slut. Men 
jag fortsatte att göra låtar 
nästa med en gång. Jag 
kunde inte lägga av och 
e� er något år hade jag ett 
gäng låtar, berättar Inge-
mar Karlsson, gitarrist 
och sångare.

Förväntningar
Han pratade med Ca-
mouflages/Tapirernas 
keyboardist Ingvar Larsson om att 
börja spela ihop och tillsammans 
med sina � ickvänner – Elisabeth 
Johnsson (nu Karlsson) och Camilla 
Engman – bildades Dogsmile.

Det blev albumet ”Hey, I just 
want to say hello” 1995.

– Vi hade förväntningar. Men 
bortsett från några spelningar i Gö-
teborg hände inget. Där tappade vi 
det, erkänner Ingemar Karlsson.

Men skam den som ger sig. E� er 
några år med familj och fokus på 
arbeten kom lusten tillbaka tillsam-
mans med nya låtar som skrivits.

– Tinna (Jörhall Möller) kom 
med och vi var en trio med henne, 
Elisabeth och mig, säger Ingemar 
Karlsson.

– Vi gjorde en demo som � ck en 
� n recension i GP. Löjligt, kanske, 
men vi blev väldigt glada.

Detta var strax innan 90-talet 

ski� ade till det nya millenniet. In 
i den nya tiden klev Dogsmile med 
förnyad energi. 2010 kom Tommy 
Danne� ord, trummisen från indie-
bandet Easy, med.

– Vi hade ha�  sporadisk kontakt 
med honom och han gillade Ca-
mou� age, Tapirerna och Dogsmile. 
Så plötsligt var vi en kvartett, säger 
Ingemar Karlsson.

I den vevan hade också Camou-
� ages sångare Ola Jörhall 
börjat göra musik, vilket 
resulterade i albumet 
”Ensamheten” 2011.

– Vi hade börjat skissa 
på att spela ihop som Ola 
& the Dogsmile och ha-
de till och med repetera 
vi fem, berättar Ingemar 
Karlsson.

Men så blev Ola Jörhall 
hastigt sjuk och avled i 
inledningen av 2012.

– Lu� en tog slut där. Samtidigt 
som vi var överens om att fortsätta.

Tog fart 2014
Det � ck ta sin tid. Men när Inge-
mar Karlsson e� er 40 förfrågningar 
till vännen Ingvar Larsson äntligen 
� ck ett ja 2014 tog Dogsmile fart 
igen.

2017 kom bandets andra album, 
22 år e� er debuten, och nu är det 
dags för uppföljaren ”Listen to the 
quiet”. Med aldrig sinande energi 
fortsätter bandet spela och göra 
musik.

– Är det något som är bra med 
musik är det att det där med ålder 
upphör, säger snart 64-årige Inge-
mar Karlsson.

– Det är ett privilegium att få 
spela musik. 

 Kai Martin
kaimartin@goteborgdirekt.se

 Jag 
kun-

de inte lägga 
av och efter 
något år 
 hade jag ett 
gäng låtar.

GÖTEBORGSHELG · NÖJE · MUSIK TIPSA REDAKTIONEN! Kai Martin
073-863 90 37 · kaimartin@direktpress.se

 Dogsmile ger inte upp musiken 

   Efter Camoufl age och Tapirerna kunde inte Ingemar Karlsson 
sluta att göra musik. Det kan han fortfarande inte. Tillsammans 
med medlemmarna i Dogsmile är han mer aktiv än någonsin. 

TILLBAKA . Har fått ny energi och 
sprider glädje efter 25 år som band 

 Dogsmile 
 ●  Är: Göteborgsband bestående av 

Ingemar Karlsson, sång och gitarr, 
Tinna Jörhall Möller, sång, gitarr och 
melodica, Ingvar Larsson, keyboard, 
Elisabeth Karlsson, bas och fi ol, Tom-
my Dannefjord, trummor, samt An-
ders Petersson, gitarr. Startade 1993 
som ett slags fortsättning på banden 
Camoufl ag och Tapirerna i vilka 
Ingemar Karlsson, Elisabeth Karlsson 
och Ingvar Larsson ingick. 2010 kom 
Tommy Dannefjord från Easy med.

 ●Aktuella: Med ep:n ”Listen to the 
quiet” på cd och strömmade tjänster. 

 Det är 14 år sedan Monica 
 Zetterlund avled tragiskt.
Men fortfarande lever hennes 
musik. Som med hyllningskon-
serten på Draken.   

 GÖTEBORG 
 Med textförfattare och kompo-
sitörer som Hasse Alfredson, 
Tage  Danielsson, Beppe Wolgers 
och  Povel Ramel gjorde Monica 
 Zetterlund låtarna till svenska klas-
siker som aldrig gått ur tiden.

Hennes kapellmästare Lars 
Bagge skrev just många av arrang-
emangen för storband och strå-

kar under 1960- och 70-talen för 
hennes studioalbum med allt från 
tolkningarna av amerikanska ever-
greens till svenska folktoner.

Det är med dessa arrangemang 
som Ekdahl & Bagge Big Band bju-
der på en hyllningskonsert.

– Det startade med en uppsätt-
ning i Stockholm för ett halv år se-
dan, som gick så bra att den sedan 
fortsatte till Uppsala. E� ersom vi 
är värmlänningar arrangerade vi 
den också i Hagfors, Monica Zet-
terlunds barndomsstad, säger ar-
rangör Daniel Engh.

– Det gick så bra att vi ville göra 

det också i Göteborg.
Ni är det alltså dags med sexton 

man stark Ekdahl & Bagge Big Band 
tillsammans med sångerskorna, de 
meriterade Rigmor Gustafsson och 
Isabella Lundgren.

18 personer på scen – hur får 
man ihop det logistiskt?

– Bandet är väldigt samspelt e� er 
att ha spelat på Scalateatern i Stock-
holm i � era år. De står för logistiken 
och har också spelat med Rigmor 
och Isabella, som är de bästa jazz-
sångerskorna just nu. 

 Kai Martin
kaimartin@goteborgdirekt.se

 HYLLAR MONICA. Isabella Lund-
gren och Rigmor Gustafsson hyl-
lar Monica Zetterlund, som avled 
14 år sedan. Hyllningskonsert 
arrangeras i Göteborg . 
  FOTO: PRESSBILD 

 Monica Z:s klassiker i hyllningskonsert i Göteborg 
 Monica Z hyllas 

 ●  Var: På Draken måndag 27 
maj med Ekdahl & Bagge Big 
Band med sångerskorna Rig-
mor Gustafsson och Isabella 
Lundgren. Arrangemangen 
är från Lasse Bagges original 
från 60- och 70-tal. Monica 
Zetterlund (1937–2005) var 
svensk sångerska och skåde-
spelare, som debuterade 1957 
i hemstaden Hagfors. Hon 
skivdebuterade 1958 och blev 
med tiden en av Sveriges mest 
älskade sångerskor. 

 FRÅN FÖRR. Camoufl age var ett av Sveriges främsta postpunkband 
på 80-talet. Här en bild från Portugal 1987. Fr v Ingemar Karlsson, 
Elisabeth Karlsson (då Johnsson), Peter Björklund, Ola Jörhall och 
Ingvar Larsson.  

 KREATIVA. Dogsmile är bandet som tog 
vid efter att Camoufl age/Tapirerna slu-
tade, och som är mer aktivt än någonsin. 
  FOTO: KAI MARTIN 
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–SEBAGO PIER. Piké. Herrstorlekar.

VÄLKOMMEN TILL STADIUM OUTLET SISJÖN, HANTVERKSVÄGEN 15, ASKIM OCH BÄCKEBOL. 
Öppet Vard 10-20 Lörd 10-17 Sönd 11-17.

Handla även på stadiumoutlet.se

–PUMA GRAPHIC. T-Shirt. Herrstorlekar. 
Finns även i junior-, och damstorlekar.

–KAPPA VAXIRIO. Sneakers. 
Seniorstorlekar.
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–KAPPA ZODIN. Fritidssko. 
Juniorstorlekar.

Sport har aldrig 
varit billigare!

299:-

99:-

199:-

99:-

-
199

Tintin, Lisa and the Key of Paper, 2016

PRISER & INFO:  WWW.VARLDSKULTURMUSEET.SE    |     VID KORSVÄGEN I GÖTEBORG

Interruptions är en stark och målande fotoutställning av den göte-
borgsbaserade konstnärsduon Cooper & Gorfer. Här porträtteras fl era 

generationer av kvinnor från den del av Sápmi som ligger i Sverige. 

Välkommen på invigning 29 maj kl 17.00!

INTERRUPTIONS
29 maj – 6 oktober 2019

COOPER & GORFER

DAGENS VISNING
TIS-SÖN KL 13 & ONS KL 18

Få ny världsbild på en halvtimme! Gå en 
rundvandring genom museet och få en 

introduktion till våra utställningar.

SUNDAY TANGO
26 MAJ, 30 JUN & 25 AUG

Nybörjare? Lär dig grunderna kl 13-14. 
Från 14-17 är dansgolvet öppet för alla!

RÖSTER FRÅN ARKTIS 
26 MAJ

Se tankeväckande samtida inuitisk konst 
som vittnar om en gemensam oro över 
naturens skörhet, om människans del 

av naturen och uppmuntrar till ett klokt 
agerande för framtida generationer. 

FRÖBYTE & MAKRAMÉ
29 MAJ KL 18

Byt fröer och växter med andra.
Skapa en egen makraméampel. 

KÖRKONSERT:
8 JUN KL 12

På World Ocean Day framför kören 
Norrby Vokalensemble stycken om 
havet, naturen och mänskligheten. 

PROVA CIRKUS
28 JUN, 5 & 12 JUL, 2 AUG

Kom och lär dig akrobatik, jonglering, 
styltor och andra cirkuskonster 
tillsammans med Cirkus Unik. 

Öppet för alla barn och deras vuxna 
med eller utan funktionsvariationer. 

UTVALDA FÖRELÄSNINGAR 
& WORKSHOPS
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Försäljning 
pågår

En verklighet 
för livsnjutaren

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen.  
Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på www.bonum.se

Tänk att börja dagen med en promenad i grönskande 
Skatås. Eller att gå förbi surdegsbageriet för att sen äta 
helgfrukosten på den inglasade balkongen eller stora 
terrassen. Nu bygger vi bostäder för dig som fyllt 55 
och vill välkomna en härligare verklighet. Där du  
slipper tänka på att klippa gräset och måla om huset.

Läs mer och anmäl intresse på  
bonum.se/munkebackslund
 
Kontakta vår säljare:
Margareta Josefsson, 033-20 25 63 

Bonum Brf Munkebäckslund,  Göteborg

Mölnesjögatan 57
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Angered 109:57 
Datum: 2019-04-03
Pris: 0 kr
Taxvärde: 1694000 kr (null)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Skårman
Överlåtare: Skårman

Kryddnejlikegatan 4
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Gårdsten 90:88 
Datum: 2019-04-29
Pris: 2850000 kr
Taxvärde: 1701000 kr (null)
K/T köp: 1.68
Förvärvare: Keio
Förvärvare: Ethamer
Överlåtare: Svensson

Oskarsbergsvägen 10
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Olofstorp 1:52 
Datum: 2019-04-30
Pris: 3900000 kr
Taxvärde: 2914000 kr (null)
K/T köp: 1.34
Förvärvare: Dratwa
Förvärvare: Janjicic

Överlåtare: FASTIGHETS AB 
KERON

Kryddhyllan 116
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Gårdsten 107:93 
Datum: 2019-05-03
Pris: 3750000 kr
Taxvärde: 2378000 kr (null)
K/T köp: 1.58
Förvärvare: Bawai
Förvärvare: Tofik
Överlåtare: Hjortstierna
Överlåtare: Zand

Slåttängsgatan 10 
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Utby 73:8 
Datum: 2019-02-13
Pris: 0 kr
Taxvärde: 2354000 kr 
(null)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Ajredini
Överlåtare: Ajredini
Överlåtare: Hadzibajramo-
vic

Smörvattnevägen 10
Typ: Småhusenhet, tomt-
mark
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Angered 7:262 
Datum: 2019-04-23
Pris: 1200000 kr
Taxvärde: Redovisas ej
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Jafari
Förvärvare: Jafari
Överlåtare: Gillberg hus o 
fastighetsförsäljning AB

Lerumsvägen 124
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Stenared 5:22 
Datum: 2019-05-02
Pris: 3100000 kr
Taxvärde: 1683000 kr (null)
K/T köp: 1.84
Förvärvare: Rosvall
Överlåtare: Durgut
Överlåtare: Kubat

Storagårdsgatan 12 
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Bö 107:2 
Datum: 2019-04-26
Pris: 9550000 kr
Taxvärde: 8442000 kr 
(null)
K/T köp: 1.13
Förvärvare: Grammatikas
Förvärvare: Grammatikas
Överlåtare: Sävstam

Distingsgatan 5 
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Kålltorp 117:3 
Datum: 2019-03-19
Pris: 2074000 kr
Taxvärde: 6015000 kr 
(null)
K/T köp: 0.34
Förvärvare: Stig
Överlåtare: Göteborgs 
Kommun

Drakenbergsgatan 28 
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Bö 64:18 
Datum: 2019-04-27
Pris: 0 kr
Taxvärde: 7651000 kr (null)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Garsbo
Överlåtare: Garsbo
Överlåtare: Garsbo

Vetegången 3
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Sävenäs 11:2  
Datum: 2019-04-18
Pris: 3565000 kr
Taxvärde: 2832000 kr 
(null)
K/T köp: 1.26
Förvärvare: Aspholmer
Förvärvare: Brofjärd
Överlåtare: Hautau

Mäster Bengtsgatan 1 
Typ: Småhusenhet, be-
byggd
Fång: Arv,bpt,bod

Fastighet: Krokslätt 55:21 
Datum: 2019-04-01
Pris: 0 kr
Taxvärde: 4288000 (2018)

K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Claessen
Överlåtare: Claessen
Överlåtare: Claessen

NYA GRANNAR · LAGFARTER

 »Här är ett urval av de inskrivna över-
låtelserna i Fastighetsregistret som 
skett i Göteborg den senaste tiden.
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 Fotografera dina kvarter och tagga lokala 
Insta gram bilder med #GöteborgDirekt så 
kanske din bild syns här nästa vecka! 

 @PHOENIXHUSKYDOG. Lärjeleden. Phoenix among friends and fa-
mily! #phoenixthehusky #forest #kortedala #friends #therapy 
#View #breathe #travel #göteborgdirekt      

 @SVANTE,neth. Lärjedalen. #göteborgsstad #göteborgdirekt #igsweden #lärjedalen #lärjeån #angered #gunilse 
#rannebergen #nordost      

 @ANNIKA_KARLSSON_PICTURES. #godnatt #kortedala #och #gö-
teborg #göteborgdirekt #utsikt #över #gregorianskagatan och 
#skottårsgatan #vacker #kvällshimel #solnedgång      

 @EVAMARGARETA99. Vättlefjäll 
Naturreservat. En vy värd de 
extra stegen #angered      

 @DALMANEEK. Trevnad. Som i Kor-
tedala. #vackrakortedala #blom-
mor #blomkruka      

 @GRETHE418. #igersgothenburg 
#thisisgbg #mittgöteborg 
#göteborgdirekt      

 @ELAINEETA. Gamlestan. #göte-
borgdirekt #rödeorm #gamlestan 
#igersgothenburg      

 @ANDRZEJSYDORKO. Storås. Hello 
little fella… #snailporn #wetpave-
ment #rain #nature      

LÄSARBILDER · DITT GÖTEBORG SKICKA IN DIN BILD! Tagga oss!
#GöteborgDirekt · GöteborgDirekt.se

För att kunna 

publicera din bild 

måste du ha en öppen 

profi l på Instagram.

TAXIFÖRARE 
SÖKES

Trevligt åkeri, ingår i Taxi  
Göteborg, söker ord. förare.

Krav Vägverksleg.
Kontakta Lennart Johansson 

0761-03 71 75
eller Ulrik Ersson 
0707-65 13 87 Enligt dina mått

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

Vaccinera dig mot TBE! Pris 380:- 
(barn 340:-). OBS! även resevaccinationer. 
Datum  Plats  tid

To 30/5 Bäckebol, Coop Forum 12-16               

Välkommen till 
Fästingbussen!
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TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT KONTAKTA REDAKTIONEN! Hör av dig och tyck till!
Skicka till redaktion@direktpress.se

 HOTAD. Berberapan är den enda apa 
som ännu fi nns vild norr om Sahara.  
  FOTO: PIXABAY 

 Snälla någon tala om varför man 
tycks givit upp på allt klottrande som 
allt mer beder ut sig i Majorna.

Från Stigbergstorget via Ekedals-
gatan eller via Chapmanstorg, Gröna 
gatan till Mariaplan � nns ju knappt 
en enda fasad eller mur som ej är 
nerklottrad.

Hur svårt kan det vara att få stopp 
på detta då det uppenbarligen är så 
alla”taggar”ser ut att vara gjorda av ca 
5-8 olika personer överallt och att de 

ständigt återkommer e� er borttagning 
och ser likadana ut.

Varför sätta en väktare på span i en 
bil vid till exempel muren vid plask-
dammen där det e� er varje rengöring 
max tar en natt innan den är ner-
klottrad igen för att nån gång sätta 
fast och lagföra dessa vandaler som 
tar sig friheten att förstöra alla andras 
närmiljö.   

 ”Majorna for ever” 

 Hur svårt kan det vara att få stopp på klottret i Majorna? 

   MILJÖFÖRSTÖRING

STOPPA KLOTTRET

 ”Den medvetna arten” 
utrotar en miljon arter 
 Människan har inte bara blivit Her-
reman på täppan. En miljon arter 
riskerar nu att utrotas på grund av 
det oekonomiska system vi skapat. 
Avskogning, jordbruk, � ske, klimat-
förändringar och miljöförstöring har 
lett till en förödande minskning av 
arter. Det visar FN:s expertpanel för 
biologisk mångfald i en rapport som 
bygger på 15 000 studier.

– Vi håller på att undergräva själva 
grunden för vår ekonomi, vårt up-
pehälle, vår matförsörjning, vår hälsa 
och vår livskvalitet i hela världen, 

säger Robert Watson, ordförande i 
expertpanelen.

Den som betraktar jorden utifrån 
måste undra vad vi gör. Homo Sapiens 
Sapiens – arten som vet att den vet – 
håller på att förstöra sina egna livsför-
utsättningar. Den mänskliga enfalden 
ödelägger mångfalden och livet på 
planeten i en rasande takt.

Hur hanterar vi denna vetskap, denna 
galenskap? Med skygglappar, ångest 
och depression? Eller är det dags för 
oss alla se att det � nns en uppgi�  som 

är viktigare än alla andra. Att vi har 
en värld att ta hand om och det är 
förbaskat bråttom att skapa ett para-
digmski� e i synen på vårt sätt att leva, 
konsumera och producera.

Att varje beslut vi fattar – i det lilla 
och i det stora – måste utgå från hur 
det påverkar våra barns och framtida 
generationers möjlighet att leva och 
njuta på denna vackra planet.

Börjar vi att fatta de besluten i dag? 
 Pontus Björkman, 

engagerad i Global Strike For Future 24 maj 

 Jag skriver som en otroligt orolig medborgare e� er att 
jag har fått information och kunskap om den pågående 
utrullningen av 5G i Umeå och resten av Sverige.

Bland annat har jag läst en appeal (https://
www.5gappeal.eu/) som 240 läkare och forskare skrivit 
under och skickat till EU som menar på att 5G:

✔Leder till en massiv ökning av exponering för strål-
ning från trådlös teknik.

✔Det � nns ingen forskning som visar att 5G är 
säkert.

✔5G innebär allvarliga risker för människors hälsa 
och miljön.

Jag förstår inte hur myndigheter och politiker kan till-
låta att detta pågår.

Hur kan man testa denna teknik på människor utan 
att ha testat det i labb först, utan att göra någon riskbe-
dömning och utan medborgarnas samtycke?    

 Maja Weber 

 Det fi nns ingen forskning 
som visar att 5G är säkert 

      FOTO: WIKIMEDIA COMMONS 

Skicka en insändare! · Så gör du
Mejl: redaktion@goteborgdirekt.se · Brev: Direktpress 
Göteborg, Britta Sahlgrens Gata 8 C, 421 31 Göteborg 
·  Webb: GöteborgDirekt.se

 ●Tänk på! Ju kortare du skriver desto större chans att komma med i 
tidningen. Redaktionen r eserverar sig rätten att korta och göra lättare 
ändringar i inskickade texter. Du får vara anonym om du vill. Inskickade 
insändare kan komma att publiceras på GöteborgDirekt.se.

 Tusen röda rosor vill jag skicka 
till alla på strål behandlingen, 
Sahlgrenska sjukhuset.

  Ni är helt underbara.
Tack för att ni fi nns! 

VECKANS ROS: Till personalen   

 Ett helt fång av tistlar vill 
jag ge alla dem som strör 
elsparkcyklar omkring sig 
över hela stan. Dom är 
ju  livsfarliga för oss som 
cyklar och/eller går. 
 

VECKANS TISTEL: 

Tänk på alla de 
barn som lever 
i otrygghet.

Eller gör  
någonting  
för dem.
Vill du vara med och bidra till vår vision? Ta 
på dig manteln och ansök om att bli en Trygg 
Hjälte på tryggabarnen.org
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TRADITIONER · KRÖNIKA TIPSA REDAKTIONEN! Kontakta oss!
redaktion@goteborgdirekt.se

Även om det under årets maj 
kommit några bakslag med 
kalla morgnar så är det ändå 

en underbart vacker månad i Göte-
borg med rosa körsbärsträd vid 
Järntorget, grönskande träd i Slotts-
skogen och blommor av alla de slag i 
Botaniska trädgården.

Maj och blommor leder såklart 
tanken till majblomman som 
faktiskt har sitt ursprung just i 
Göteborg. Det var i Göteborg som 
den första majblomman såldes 1907 
och det � nns en enskild kvinna som 
ligger bakom – Beda Hallberg.

Beda är ett namn som i den göte-
borgska folkhumorn har levt vidare 
som fru till, den kanske mer kände, 
Osborn (vän till Kal och hans Ada). 
Verklighetens Beda Hallberg föddes 
1869 i Onsala men arbetade från 
slutet av 1800-talet med fattigvård i 
Göteborg. Där kom hon i nära kon-
takt med ett av tidens stora proble-
men – lungsjukdomen tuberkulos.

Vid sekelski� et 1900 stod 
tuberkulos för en � ärdedel av alla 
dödsfall i Göteborg. Tuberkulos är 
idag sällsynt i Sverige, men även en 
bra bit in på 1900-talet var det den 

näst vanligaste dödsorsaken och den 
drabbade främst fattiga. Och det var 
just de tuberkulossjuka som Beda 
Hallberg ville hjälpa.

När hon 1907 kom på idén att sälja 
majblommor i sy� e att få in pengar 
för att hjälpa sjuka var möjlighe-
ten att som fattig få vård extremt 
begränsad. 

Dels var samhällets resurser mer 
ojämnt fördelade än idag och dels så 
fanns det nästan ingen allmän sjuk-
vård. Rika människor skulle hjälpa 
fattiga om de kände för det.

Den första majblomman var blå 
med guld i mitten och såldes i stan 
för 10 öre styck. Många hade varit 
skeptiska till idén, men det blev 
en succé. Över 139 000 majblom-
mor såldes, och detta i en stad med 
runt 150 000 invånare. Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning skrev 
1907 “A� ärsmannen, tjänsteman-
nen, arbetaren, gubben och barnet, 
konduktören i spårvagnen, polisen, 
kajåkaren, kusken – alla bär blom-
man och känner i lu� en att alla äro 
glada över att få vara med.”

Succén med majblomman gjorde 
Beda Hallberg till en kändis, inte 

bara i Göteborg utan i hela Sverige. 
Som första kvinna nominerades 
hon till stadsfullmäktigevalet i Gö-
teborg 1912 och som andra kvinna 
tilldelades hon 1938 statspension av 
Sveriges riksdag.

Beda Hallberg dog, 76 år gam-
mal, den 9 maj 1945 men hennes 
skapelse med majblomman levde 
och lever fortfarande vidare. Sedan 
en tid tillbaka är det barnfattigdom 
som Majblommans riksförbund 
riktar in sig på, vilket är nog så 
betydelsefullt i dagens Göteborg. 

För tyvärr är Göteborg en av 
de kommuner i Sverige som har 
störst barnfattigdom (17 procent av 
barnen lever i ekonomiskt utsatta 
hushåll).

 Verklighetens Beda är värd att minnas 
 Den första 
majblomman 
var blå med 
guld i mitten 
och såldes 
i stan för 10 
öre styck. 
Många hade 
varit skeptis-
ka till idén, 
men det blev 
en succé. 

   Maj månad är i mitt tycke oftast årets bästa månad. Vintern har, som man sjunger i slutet 
på april, rasat ut men sommarens brutala värme har ännu inte riktigt trängt sig på. 

 Verklighetens Beda är värd att minnas 

 BEDA HALLBERG . Värd att min-
nas.  FOTO: WIKIMEDIA COMMONS 

MATTIAS 
AXELSSON
Expert på traditioner, högtider – och 
gymnasielärare. Var fjärde vecka skri-
ver han om lokala traditioner och det 
typiskt göteborgska.

 ●Har du en fråga? Mejla: 
redaktion@goteborgdirekt.se

*Båtresa Göteborg–Kiel fr 1374:–/pers, totalt fr 2748:–/bil, hytt & 2 pers. Gäller vid 2 pers i insides 2-bäddshytt med ovan- och underbädd.

stenaline.se

Att hitta Italiens mest 
pittoreska guldkorn...
...är bara en av de stora små sakerna på din roadtrip söderut.

Tyskland
 från 1274:-/pers*

Göteborg–Kiel · Bil & hytt

*Totalt fr2473:-/bil, hytt & 2 pers. Gäller vid 2 personer i insides 2-bäddshytt med ovan- och underbädd. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Läs mer om projektet på 
www.deromemarkbostad.se

Vi visar de två sista lägenheterna i brf 
Ekelyckan - en 2:a på 64 kvm och en 1,5:a 
på 46 kvm. Båda är inflyttningsklara i juni. 

Måndag 27 maj, kl. 17-18 
Bandtraktorgatan i Angered (mitt emot Lidl)

Anmäl dig till mäklaren:  
Caroline Svanberg 0708-22 49 03,
caroline.svanberg@svenskfast.se,  
Svensk Fastighetsförmedling.

Visning i Angered!
BRF EKELYCKAN

Två 
lägenheter 

kvar!



på hela vårt sortiment från 
Global och Le Creuset, även på 

redan nedsatta priser! 

Japanska Global har länge levererat knivar 
och köksredskap i topklass till det svenska 
folket. Allt för att göra matlagningen till en 
fröjd! 

Franska Le Creuset ligger bakom de smått 
legendariska färgglada grytorna i gjutjärn av 
högsta kvalitet! Fynda även bland 
stekpannor, pepparkvarnar och mycket mer! 

Sisjön
Datavägen 8, 436 32, ASKIM

tel: 031-68 24 22 | e-post: askim@elon.se
Öppettider: mån-fre: 09 - 18, lör: 10 - 15, sön: 11 - 15

Bäckebol
Transportvägen 39, 422 46, HISINGS BACKA
tel: 031-57 58 50 | e-post: backebol@elon.se

Öppettider: mån-fre: 09 - 18, lör: 10 - 15, sön: 11 - 15

Perfekta presenter till studenten, 
bröllopet eller konfirmationen! 

elonbutiken.se
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ANGERED CENTRUM BESTÅR AV DRYGT 60 BUTIKER  –   
MATAFFÄRER • CAFÉER • BANKER  •  KLÄD- OCH SKOBUTIKER • SPECIALBUTIKER     
BRA KOMMUNIKATIONER   • BESÖK GÄRNA ANGERED ARENA: BAD- OCH ISHALL

VARMT VÄLKOMNA!

Angered Centrum ligger enbart 20 minuter från centrala Göteborg. Fri parkering med P-skiva och bra kommunikationer.
Spårvagn: 4, 9 och 8 går till Angered Centrum. Samtliga bussar stannar även vid Angered Centrum: 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76 och 77

VÄLKOMMEN TILL  
ANGERED CENTRUM  

– DET UNIKA KÖPCENTRET

ANNONSBILAGA
MAJ

ÖPPETTIDER

BUTIKER: Mån–fre 10–19

Lör 10–16 • Sön 11–15

LIVS: Alla dagar 7–22

ANGERED CENTRUM BESTÅR AV DRYGT 60 BUTIKER

Shopping & möten 

med atmosfär      Shopping & möten 

med atmosfär      
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Angered-Bergsjön har ett kvadratme-
terpris för bostadsrätter på 20 428 
kronor. Sett över den senaste tioårs-

perioden är det den största prisökningen av 
Göteborgs stadsdelar, med en uppgång på 
hela 269 procent. 

Det visar en ny kartläggning gjord av Läns-
försäkringar Fastighetsförmedling.

– Göteborg har haft en stark befolknings-
tillväxt med 70 000 nya invånare de senaste 
tio åren, vilket har ökat efterfrågan på lediga 
bostäder. Det har byggts få nya bostäder sam-
tidigt som räntan är låg, då blir det kraftiga 
prisökningar, säger Nils Sigurd, fastighets-
mäklare på Länsförsäkringar Fastighetsför-
medling, i ett pressmeddelande.

Sammanställningen visar också att Centr-
um är Göteborgs dyraste stadsdel, med ett 
kvadratmeterpris på 59 528 kronor. 

Men den största prisökningen var har dock 
skett i Angered-Bergsjön. Där har priserna 
ökat med hela 269 procent och kvadratmeter-
priset ligger nu på 20 428 kronor. 

Tvåa på listan över prisökningar de senaste 
tio åren är Kortedala-Nylöse.

– Ökningen i Angered och Bergsjön beror 
främst på historiskt låga priser. En bostadsrätt 
som i dag kostar 1,2 miljoner kronor kunde 
för tio år sedan säljas för 200 000 kronor. 
Sammantaget ökar det snittpriserna för om-
rådet även om priset per kvadratmeter fort-
farande är betydligt högre i övriga Göteborg, 
säger Nils Sigurd.

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarsta-
tistik och baseras på överlåtelser av bostads-
rätter i Göteborgs stadsdelar. 

I sammanställningen redovisas dels det nu-
varande kvadratmeterpriset samt en jämförel-
se mellan försäljningar gjorda under helåret 
2008 och helåret 2018.

»NY KARTLÄGGNING: PRISERNA 
PÅ BOSTADSRÄTTER ÖKAR 
MEST I ANGERED-BERGSJÖN
NILS SIGURD, FASTIGHETSMÄKLARE LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING GÖTEBORG.
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Här har kvadratmeterpriserna ökat mest i procent på 10 år

1. Angered-Bergsjön 269%
2. Kortedala-Nylöse 165%
3. Norra Hisingen 158%
4. Lundby 147%
5. Askim-Frölunda-Högsbo 125%
6. Västra Göteborg 120%
7. Torslanda-Björlanda 115%
8. Örgryte-Härlanda 113%
9. Majorna-Linné 98%
10. Centrum 92%

Göteborg Stad, snitt 110%

OM BOPRISER
Göteborgs dyraste stadsdelar (kvadratmeterpris)          

1. Centrum 59 528 kr
2. Majorna-Linné 57 128 kr
3. Örgryte-Härlanda 50 368 kr
4. Lundby 45 624 kr
5. Askim-Frölunda-Högsbo 41 235 kr
6. Torslanda-Björlanda 39 682 kr
7. Kortedala-Nylöse 38 799 kr
8. Västra Göteborg 36 525 kr
9. Norra Hisingen 29 847 kr
10. Angered-Bergsjön 20 428 kr

Göteborg Stad, snitt 47 245 kr

Du kan följa Läns-
försäkringar på Ins-
tagram, Facebook, 
Twitter och bloggen 
bostadskoll.com.

WWW.BOSTADSKOLL.COM

031-708 66 00

WWW.LANSFAST.SE
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 LÅGPRIS • NYA VAROR VARJE VECKA • LÅGPRIS • NYA VAROR VARJE VECKA • LÅGPRIS • NYA VAROR VARJE VECKA •

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ 
FACEBOOK & 
INSTAGRAM

VÄLKOMNA! edelskladvaruhus.se

Angered Centrum • 031- 332 06 32

mån-fre 10-19  •  lörd 10-16  •  sönd 11-15
Backaplan/ Coophuset  •  031-23 97 00

mån-fre 10-19  •  lörd 10-16  •  sönd 11-16

&

VI  

SÄLJER  

MASSOR AV  
STUDENTSAKER 
TILL LÅGPRIS

Röd prislapp gäller.
Endast i Angeredsbutiken.

Ej grillkol. 

RABATT

PÅ ALLA GRILLAR  
& GRILLTILLBEHÖR

RABATT505050% 

• Nya varor VARJE dag
• Lågpris på ALLT & ALLTID
• Öppetköp/byte i 30 dagar
• Etabl. 1991

EDELS KLÄDVARUHUS

Välkommen 
önskar Anders med personal

RESVÄSKOR I TYG
stl. 50cm 2,2kg.........149:-

stl. 55 cm 2,5kg.........199:-

stl. 67 cm 3kg.............299:-

stl. 74 cm 3,5kg.........399:-

stl. 81 cm 4kg.............499:-

SNART  
SEMESTER! 

ALLTID FYNDPRISER  

PÅ RESVÄSKOR

ALLTID  

TILL BRA 

PRISER!  

ALLA 
RESVÄSKOR 
FINNS I FLER 

FÄRGER

RESVÄSKOR  
I ABS-PLAST
stl. 55cm 3,3kg.......299:-

stl. 66cm 4kg...........399:-

stl. 76 cm 5kg..........499:-
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FÖR ALLA MÄN

ALLA SOMMARVAROR

Erbjudandet gäller på alla sommarvaror hos Dressmann  Angered.
Erbjudandet gäller tom söndag 9/6.

3 TA

BETALA FÖR2 
VI BJUDER PÅ  

DEN BILLIGASTE VARAN!

Välkommen till stans mest 
uppskattade salong!
Framröstade utav göteborgarna som den bästa salongen i Göteborg.

Anledningen? Vi är övertygade om att man kommer långt med ett genuint 
intresse för det man gör. Svårare än så är det inte. Våra välutbildade frisörer har 
som främsta mål att få varje gäst att känna sig nöjd. 

Vi utför alla typer av klippningar, färgningar och stylingar. Vi är en J Beverly Hills 
Concept Salon. Färgerna och produkterna vi använder ligger oss extra varmt om 
hjärtat eftersom de är botaniska i grunden och gjorda av frisörer, för frisörer.

Besök oss gärna på Facebook och Instagram: @HairAngered. 

Boka tid online på 
hairangered.se

eller ring 031-330 02 90

TRÄNA PÅ ÖVER 200 KLUBBAR • SOMMARENS BÄSTA DEALSOMMARENS BÄSTA DEAL • TRÄNA PÅ ÖVER 200 KLUBBAR

999:-
ENDAST

Med detta kort kan du även
gästträna på Grand Fitness,
ett boutiquegym i Göteborg.

TECKNA
REDAN IDAG!

SOMMARKORTET
TRÄNA HELA JUNI, JULI & AUGUSTI

100 kr/199 kr för medlemskort/armband tillkommer om sådant saknas. Kortet går ej att aktivera
före 1 juni. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Erbjudandet gäller ej Exclusive.

ÖPPETTIDER
MÅN 11-23 TIS 11-23 ONS 11-23 TOR 12-24 FRE 11-03 LÖR 11-03 SÖN 11-23 

ANGEREDS TORG 1 | 424 65 ANGERED | TELEFON: 031-331 52 78

RESTAURANG & SPORTBAR

UTKÖRNING 
AV HELA MENYN

ÖPPETTIDERÖPPETTIDER

UTKÖRNING UTKÖRNING UTKÖRNING 
AV HELA MENYN

QUIZ 
torsdagar 

19.00 

499:-
ERBJUDANDE!
2 par

299:-
1 par

Stl. 36-44Stl. 36-44
1 261 6031 261 603

Stl. 36-42Stl. 36-42Stl. 36-42
1 261 403 1 261 403 

Stl. 36-42Stl. 36-42Stl. 36-42
1 261 625 1 261 625 1 261 625 

Stl. 36-41Stl. 36-41
1 261 637 

Stl. 36-42Stl. 36-42
1 261 402 1 261 402 

Stl. 36-41Stl. 36-41
1 261 615 1 261 615 

Stl. 36-41Stl. 36-41
1 261 002 1 261 002 

Stl. 36-42Stl. 36-42
1 261 6451 261 645

eller så långt lagret räcker 
Reservation för tryckfel och slutförsäljning

kärnfri! 

5.-995

5.-3495

Se alla veckans erbjudanden på Netto.se

 • NYA VAROR VARJE VECKA • LÅGPRIS • NYA VAROR VARJE VECKA • LÅGPRIS • NYA VAROR VARJE VECKA • 
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OCH ALLTID!

PÅ ALLT
FYNDPRISER

Angered Centrum, 010-452 60 64, www.lindex.se
Vardagar 10–19, Lördag 10–16, Söndag 11–15
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FÖR ALLA MÄN

ALLA SOMMARVAROR

Erbjudandet gäller på alla sommarvaror hos Dressmann  Angered.
Erbjudandet gäller tom söndag 9/6.

3 TA

BETALA FÖR2 
VI BJUDER PÅ  

DEN BILLIGASTE VARAN!

Välkommen till stans mest 
uppskattade salong!
Framröstade utav göteborgarna som den bästa salongen i Göteborg.

Anledningen? Vi är övertygade om att man kommer långt med ett genuint 
intresse för det man gör. Svårare än så är det inte. Våra välutbildade frisörer har 
som främsta mål att få varje gäst att känna sig nöjd. 

Vi utför alla typer av klippningar, färgningar och stylingar. Vi är en J Beverly Hills 
Concept Salon. Färgerna och produkterna vi använder ligger oss extra varmt om 
hjärtat eftersom de är botaniska i grunden och gjorda av frisörer, för frisörer.

Besök oss gärna på Facebook och Instagram: @HairAngered. 

Boka tid online på 
hairangered.se

eller ring 031-330 02 90

TRÄNA PÅ ÖVER 200 KLUBBAR • SOMMARENS BÄSTA DEALSOMMARENS BÄSTA DEAL • TRÄNA PÅ ÖVER 200 KLUBBAR

999:-
ENDAST

Med detta kort kan du även
gästträna på Grand Fitness,
ett boutiquegym i Göteborg.

TECKNA
REDAN IDAG!

SOMMARKORTET
TRÄNA HELA JUNI, JULI & AUGUSTI

100 kr/199 kr för medlemskort/armband tillkommer om sådant saknas. Kortet går ej att aktivera
före 1 juni. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Erbjudandet gäller ej Exclusive.

ÖPPETTIDER
MÅN 11-23 TIS 11-23 ONS 11-23 TOR 12-24 FRE 11-03 LÖR 11-03 SÖN 11-23 

ANGEREDS TORG 1 | 424 65 ANGERED | TELEFON: 031-331 52 78

RESTAURANG & SPORTBAR

UTKÖRNING 
AV HELA MENYN

QUIZ 
torsdagar 

19.00 

ERBJUDANDE!

Erbjudandet gäller tom sön 2/6 2019 eller så långt lagret räcker 
Reservation för tryckfel och slutförsäljning

GÄLLER VECKA 22 • MÅN 27/5 - SÖN 2/6

kärnfri! kärnfri! kärnfri! 

eller så långt lagret räcker 
Reservation för tryckfel och slutförsäljning

kärnfri! 

5.-995
/kg

VattenmelonVattenmelonVattenmelonVattenmelonVattenmelon
Spanien | klass 1Spanien | klass 1Spanien | klass 1
Max 2 st/hushållMax 2 st/hushåll

5.-3495

Kycklingfi lé Kycklingfi lé Kycklingfi lé Kycklingfi lé 
Anbo | djupfryst | 900gAnbo | djupfryst | 900gAnbo | djupfryst | 900gAnbo | djupfryst | 900gAnbo | djupfryst | 900gAnbo | djupfryst | 900g

Jfr.pris 38,83/kg

Se alla veckans erbjudanden på Netto.se

 • NYA VAROR VARJE VECKA • LÅGPRIS • NYA VAROR VARJE VECKA • LÅGPRIS • NYA VAROR VARJE VECKA • 
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Angered Centrum • 031-332 06 32
mån–fre 10–19  •  lörd 10–16  •  sönd 11–15

FÖLJ OSS PÅ 
FACEBOOK

OCH ALLTID!

PÅ ALLTPÅ ALLTPÅ ALLTPÅ ALLTPÅ ALLTPÅ ALLTPÅ ALLTPÅ ALLT
FYNDPRISER

edelskladvaruhus.se

Angered Centrum, 010-452 60 64, www.lindex.se
Vardagar 10–19, Lördag 10–16, Söndag 11–15

TRÄNA PÅ ÖVER 200 KLUBBAR • SOMMARENS BÄSTA DEALSOMMARENS BÄSTA DEAL • TRÄNA PÅ ÖVER 200 KLUBBAR

999:-
ENDAST

Med detta kort kan du även
gästträna på Grand Fitness,
ett boutiquegym i Göteborg.

TECKNA
REDAN IDAG!

SOMMARKORTET
TRÄNA HELA JUNI, JULI & AUGUSTI

100 kr/199 kr för medlemskort/armband tillkommer om sådant saknas. Kortet går ej att aktivera
före 1 juni. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Erbjudandet gäller ej Exclusive.
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Kulturhuset Blå Stället 
ANGEREDS TORG 13
www.blastallet.goteborg.se | facebook.com/bla.stallet | instagram.com/blastallet

Kulturhuset Blå Stället fyller 40 år

Öppettider: må-to 7.30-21. Fr 7.30-16. Lö-sö 10-16. OBS GÄLLER MAJ MÅNAD. 
FRÅN JUNI GÄLLER SOMMARTIDER. SE WEBBSIDAN!

OM BLÅ STÄLLETS VÄNNER - SÅ GICK DET TILL 
Blå Gången.

FOTOUTSTÄLLNING MED RENÉE TIMLIN 
OCH RAÚL CARRASCO 
Centrummontern.

E X T R A !
6 JUNI – CLANDESTINO 
PÅ BLÅ STÄLLET
I samarbete med Blå Stället och Angereds 
teater har festivalen Clandestino bjudit in 
två internationella artister:  
Farida Muhammed Ali och Tartit.  
Stora Scenen. Kl 14-17. 
Köp din biljett på clandestinofestival.org 

Och missa inte aktiviteter för barn mellan 
kl 13 -15.30! Mer info på vår hemsida!

UTSTÄLLNINGAR

ORTENS VAL 27/4-10/6 
Konsthallen Blå Stället

Natalia 
Murobha

Mona 
Namér

Najat 
Wahid 
Sadalla

Steffi 
Alouch

PÅ LJUS BAKGRUND PÅ MÖRK 
BAKGRUND

40ÅR1979-2019

Kulturhuset 
i Angered

Blå Stället

2019

1979

40
40ÅR1979-2019

Kulturhuset 
i Angered

Blå Stället

2019

1979

40

FRE 21/6 MIDSOMMARFIRANDE. Kl 11.30-13.

MÅN 24/6 - FRE 28/6  
KONSTKOLLO C/O BLÅ STÄLLET 
För dig 9-12 år. Du får chansen att träffa konstnärer, 
utforska olika material, tekniker och utveckla 
ditt eget skapande samt besöka Dômens Konstskola i Göteborg.
Anmäl dig till petra.ahlqvist@angered.goteborg.se senast 21/6.
Kl 10-15. Ateljén. Gratis men föranmälan.

MÅN 24/6 GISSA BAJSET 
I samarbete med Naturhistoriska museet.
Kl 13-16. 

TIS 25/6 KAPTEN KRYP, TEMPUS  
& PLANETSKÖTARNA 
Tidsmaskinen Tempus tar oss med på en tur som leder ända  
bort till Amazonas regnskog. Kl 13. 

ONS 26/6 UPPTÄCK DINA SINNEN!
Se världen som en insekt.  
I samarbete med Botaniska Trädgården. Kl 13-15.  

TORS 27/6 MÅLA PÅ GLAS. Kl 13-15. 

TORS 27/6 UTEBIO MED GÖTEBORGS 
FILMFESTIVAL: Jazzoo – Festen (Knattefilm). 
Kl 17. OBS! Begränsat antal platser. 
HELA PROGRAMMET HITTAR DU PÅ BLÅ STÄLLETS WEBB- OCH FACEBOOKSIDA.

Måndagar DESIGNVERKSTAN 
– JUBILEUMSTEMA
För dig mellan 13- 21 år.
Kl 16-19. Ateljén. Fri entré.

Tisdagar TÄLJKAFÉ Material och täljknivar 
finns att låna men ta gärna med egna. Täljvana barn är 
välkomna från 10 år i sällskap av vuxen. 28/5, 11/6. Kl 
17-19.30. Ateljén. Begränsat antal platser! 
Tisdagar ÖPPEN ATELJÉ. Kl 13-17. Ateljén.

Torsdagar
SY- OCH STICKKAFÉ 
+ 40 NYANSER AV BLÅTT
Kl 15-20. Ateljén.  

Fredagar
JUBILEUMSFREDAG 
FÖR BARN. Vi pysslar 
oss genom Blå Ställets 
historia. Kl 14-16. 
Ateljén. Fri entré.

ÅTERKOMMANDE 

HEJ! 
Blå Ställets jubileumsmånad (maj) 
är över. Men du är välkommen att 
se utställningar och ta del av våra 
övriga program. 
Dessutom har vi glädjen att 
meddela att Blå Stället även i år 
kommer att ha SOMMARKUL -  
program för sommarlovslediga 
barn med start 21/6. Vi ses!

SOMMARLOVS-
AKTIVITETER MÅNDAG-
FREDAG FRÅN 21 JUNI 
TILL 2 AUGUSTI. GRATIS!  
Sommarkul är för dig mellan 6-15 
år. Är du under 8 år måste du ha en 
vuxen med dig.
Du behöver bara föranmäla dig till 
Konstkollo (senast 12/6!). Annars är 
det bara att dyka upp!
Jobbar du med en större fritids-
grupp? Kontakta oss en dag i förväg 
om ni vill komma!.



 PREMIÄR FÖR

ŠKODA CENTER 
GÖTEBORG
 25 – 26 MAJ
ŠKODA Göteborg växer. Välkommen till en exklusiv premiärvisning av vår nya 
anläggning i Eklanda. Över 3 000 fräscha kvadratmeter som följer det senaste 
ŠKODA-konceptet för bilförsäljning och verkstad. Under premiärhelgen har 
vi specialpris på KAROQ och FABIA. Obs! Begränsat antal. Hitta fler favoriter 
bland nytt, begagnat, service, bildelar, utrustning, däck och mycket mera.

Kampanjpris 129 900 kr 
FABIA MPI 75  
(Ord. pris 157 400 kr)

 Parkeringssensorer bak 
 Klimatanläggning  Farthållare 
 SmartLink+

Privatleasing inkl. serviceaval

Kampanjpris 184 900 kr 
KAROQ Freeway Edition TSI 115 
(Ord. pris 223 200 kr)

 Mörktonade rutor  Adaptiv farthållare 
 Eluppvärmd multifunktionsratt i läder   
 Parkeringssensorer fram och bak  
 16” lättmetallfälgar  Fällbart baksäte 40 / 60

Privatleasing inkl. serviceaval

Privatleasing

per månad*

1 595 kr 
Privatleasing

per månad*

2 195 kr 

Vi skänker 200 kr till valfri hockeyklubb 
när du provkör en ŠKODA!

Provkör med hjärtat!
ŠKODA Cycling Team är på plats och visar 
upp ŠKODA Tjänstecyklar från Canyon.

ŠKODA på två hjul!
De första 200 besökarna får en  
trådlös högtalare från JBL.

Kom tidigt – få en högtalare!

2,95 %
ränta

 PREMIÄR FÖR

ŠKODA CENTER
GÖTEBORG
 25–26 MAJ
ŠKODA Göteborg växer. Välkommen till en exklusiv premiärvisning av vår nya 
anläggning i Eklanda. Över 3 000 fräscha kvadratmeter som följer det senaste 
ŠKODA-konceptet för bilförsäljning och verkstad. Under premiärhelgen har ŠKODA-konceptet för bilförsäljning och verkstad. Under premiärhelgen har 
vi specialpris på KAROQ och FABIA. Obs! Begränsat antal. Hitta fler favoriter . Obs! Begränsat antal. Hitta fler favoriter 
bland nytt, begagnat, service, bildelar, utrustning, däck och mycket mera.bland nytt, begagnat, service, bildelar, utrustning, däck och mycket mera.

Arnegårdsgatan 14, Mölndal 
Invigningshelg lör – sön 10 – 16 skodagoteborg.se

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån inkl. service, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta maj 2019. Uppläggnings- 
och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Gäller endast ŠKODA Center Göteborg.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 – 6,5 l / 100 km, CO2-utsläpp 128 – 146 g / km (NEDC 111 – 120 g / km).**



28    25 maj–31 maj 2019 G Ö T E B O R G D I R E K T

1500 gratisparkeringar • 8 mataffärer
4 caféer • 3 banker • 5 kläd- och skobutiker

Massor av specialbutiker • Bra kommunikationer
Besök gärna Angered Arena: Bad- och ishall.

Varmt välkomna!

PS. För att vi ska kunna publicera 
dina instagrambilder här kan du 
inte ha en privat profil.

Du kan vinna ett presentkort på 
300 kronor att handla för på ICA Maxi i Angered Centrum. 

Det enda du behöver göra är att ta en bild över ditt Angered och 
ladda upp den på foto-appen instagram. 

Tagga dina bilder med #angeredctävling på instagram och du är 
med och deltar i tävlingen. Den bästa bilden varje månad vinner. 

ÖPPETTIDER

BUTIKER: Mån–fre 10–19

Lör 10–16 • Sön 11–15

LIVS: Alla dagar 7–22

Tävla med din bild!
#angeredctävling    

Månadens vinnare: @ibtihal

PS. För att vi ska kunna publicera 

ANNONSBILAGA

Har du vunnit?
Kontakta då Kundtjänst på ICA Maxi Angered C senast 30 juni 2018. 
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