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VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE
Vi säljer och servar följande märken:

KENNET OCH HÅKAN
ARBETAR FÖR ATT ÖKA
TRYGGHETEN

SOFIES FINA INSATS
FÖR DE HEMLÖSA I
GÖTEBORG

JSON MED EN BOK
OM SITT LIV

HISINGSIDROTTENS NÄTVERK HYLLAR GUNILLA I HISINGSBACKA FC • KÄRRA HF:S DAMER VANN MOT KROPSSKULTUR

pporta din
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Tel. 0705-60 63 06

loc

Allt inom snickeri & måleri!

als!

LG Snickeri
& Måleri

Handla

på

hemmaplan!
VÅRA TJÄNSTER
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Dödsbostädning
Kontorstädning
Fönsterputs
Industristädning
Trappstädning

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

KÄRRA HEMSTÄD

LILLEKÄRR NORRA 78 - 425 34 HISINGS KÄRRA

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

RING OSS PÅ

031 - 27 89 98

om oss
Vi är det lilla företaget med det stora drivet. För oss är
miljön viktig och därför använder vi miljövänliga
produkter i vårt arbete. Vi vill på så sett skona vår miljö
och vår stad. Välkommen att kontakta oss.

besök oss på www.karrahemstad.se · mejla oss på info@karrahemstad.se
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KRÖNIKAN

Vaccinet är vårt stora hopp
 Vi försöker glömma 2020. Ett fruktansvärt år där covid 19 slog till med kraft redan i början av året. Främst de äldre drabbades stenhårt. Tyvärr har många av dom lämnat oss på grund av pandemin. Sorgligt är bara förnamnet.
Måtte det aldrig få hända igen och att vi är betydligt mer förberedda när nästa virus kommer. Tills dess så fortsätt följ rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna. Samt de förhållningsregler och uppmaningar som vår regeringen sprider ut till folket. Dock lyckas de inte
särskilt väl själva att leva som de lär. Strax innan jul så shoppade Statsministern i en galleria.
Justieministern i ett köpcentrum. Finansministern var på skidresa i Sälen. Platser där de oftast
rör sig mycket folk. Märkligt är det. För att inte tala om generaldirektör för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson, som var “tvungen” att åka till Kanarieöarna mitt i
den svåra pandemin. Ännu märkligare. De är inte ensamma om att köra egna race. Oppositionen har legat lågt i kritiken, vilket garanterat visar att de inte heller följt råden. Det har ju också
kommit fram att några av dem varit på resa utomlands.
Hur som helst så lär förtroendet fått en ordentlig törn när våra makthavare inte föregår med
gott exempel mot oss andra som ska och bör följa de restriktioner som finns.

Vi har redan hunnit känna in det nya året och vi vet inte vart det tar vägen. Covid 19 finns kvar.
Jobben blir tuffare att behålla och många företag går bokstavligen på knäna.
Vaccinet borde vara det som avgör om hela världen och Sverige får stopp på smittspridningen
och att livet kan bli normalt igen.
Det är vårt stora hopp.
LEIF MARTINSSON

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14
Selmalagerlöfstorg
1 422
48 HisingsBacka
Öppet
måndag – fredag
10 –18,
lördag 10 –14
Tel.
031
52
18
30
|
www.mjguld.se
Selmalagerlöfstorg 1 422 48 HisingsBacka
Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14
Tel. 031 - 52 18 30 | www.mjguld.se
Selmalagerlöfstorg 1 422 48 HisingsBacka
Tel. 031 - 52 18 30 | www.mjguld.se

illustration: julia högefjord åslund

Drop-in: vigsel och dop
SÄVE KYRKA 14.00-16.00
LÖRDAG 13 FEBRUARI
Att gifta sig eller döpas kan vara enkelt. Kyrkan ordnar präst och musik
för vigselpar och dopfamiljer. Ingen tidsbokning behövs – kom som ni är!
Vid vigsel: Innan drop-in-vigseln behöver ni ansöka om
hindersprövning (via Skatteverket). Till vigseln behöver ni ta med
giltig hindersprövning, vigselintyg, bådas legitimation samt ringar.
Vid dop: Samtycke från samtliga vårdnadshavare behövs.
Läs mer på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/backapastorat

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

GULD KÖPES!

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.
VI REPARERAR
ALLA GULD,
KLOCKOR
– FRÅN
ARMBANDSUR
VI REPARERAR
SILVER
& BIJOUTERIER.
TILL
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
VI REPARERAR
ALLA
KLOCKOR
– FRÅN ARMBANDSUR
VI REPARERAR
GULD,
SILVER & BIJOUTERIER.
VITILL
UTFÖR
ÖRONHÅLTAGNING
GOLVUR. BATTERIBYTE.
VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
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Ansvarig utgivare

Grafisk form

Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14
Tel. 031-57 50 39

Per Rosenberg
per@tidningenbk.se
Mob. 0704-27 44 48

skickas till: per@tidningenbk.se
(max 15 MB)

Varje månad (undantaget juli)

Tryck

Annons/Marknad

BOLD – Ett Miljöcertifierat tryckeri

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra

Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
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Distribution

Mob. 0708-48 72 14
redaktion@tidningenbk.se
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 20/1–24/1

Bäckebol

KLIPPET!

MAX 4 ST/HUSHÅLL.

NÖTFÄRS PÅ RULLE
Irland/John’s Selection. Fetthalt 20%. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg.

20k/st
Ves

MEDLEMSKLIPP
2 FÖR

2 LITER

15k/st
MEDLEMSPRIS

25k

10k/kg
MEDLEMSPRIS

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

MAX 3 KG/MEDLEM.

YOGHURT

MAX 2 ST/MEDLEM.

JUICE 2 LITER

Bravo. Välj mellan olika sorter. 2 liter. Jfr-pris 7:50/liter.

Valio. Välj mellan vaniljyoghurt och mild yoghurt utan tillsatt
socker. Gäller ej YO-ghurt, laktosfri eller ekologisk. 1 kg.
Jfr-pris 12:50/kg.

5k/st

50p
RABATT

MEDLEMSPRIS

FÖRVARINGSLÅDA

Smart Store. Välj mellan olika storlekar.

Ord. pris från 17:95/st.

MAX 5 ST/MEDLEM

KROSSADE/PASSERADE TOMATER

Coop. Välj mellan olika sorter. 400 g. Jfr-pris 12:50/kg.

EKOLOGISKA BANANER

Ecuador/Dominikanska Republiken. Klass 1.

2 FÖR

25k
DELIKATESSLIMPA/FAMILJENS FAVORIT

Sydöstbagarn. 700-775 g. Jfr-pris 16:13-17:86/kg.
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Trygghetsspalten Backa/Kärra
 Nu är vi tillbaka efter en julledighet som har varit längre eller kortare - även om den alltid känns för kort. Vi som älskar vårt jobb kan
glädjas över att ledigheten nästa år över jul påstås bli ännu kortare
om man inte utnyttjar sina framförhandlade semesterdagar.
Som varje år över denna helg smälls det
väldigt många raketer och smällare. Det finns
en överenskommelse inom handeln som
ska reglera under vilka tider som man säljer
fyrverkerier. Exakt vilka tider som det är har
jag ingen kunskap om. Dessutom finns det
en lag som reglerar att pjäser med så kallad
styrpinne inte får säljas till personer med
mindre än att de kan visa upp ett bevis på att
de genomgått en utbildning. Dessutom skall
man ha fyllt 18 år för att få köpa. Detta gäller
inte andra typer av fyrverkerier.
Får inte sälja till minderåriga
Nu vet ni hur detta kan skötas praktiskt
i verkligheten. Det är lätt att föräldrar eller
andra med åldern inne tillhandahåller pjäser
till minderåriga. Brott mot hantering med
fyrverkerier kan straffas med böter enligt
ordningslagen men man skulle kunna tänka sig
att även Brottsbalkens regler kan träda in. Jag
tänker då på uppsåtlig eller ovarsam hantering
såsom misshandel eller framkallande av fara.
Det finns regler för hur allt detta skall hanteras

i Lokala ordningsföreskrifter, Ordningslagen,
men som sagt även i Brottsbalken.
Om ni går in på polisen. se, så finns det
där länkningar till andra myndigheter. Helt
enkelt är det i alla fall inte, då bevisbördan
ligger på polisen som i de allra flesta fall inte
är på plats. Vi gjorde ett par insatser då vi hade
tips om att man sålde till fel ålderskategori
med resultat att de fick avsluta sin försäljning
och lagret togs i beslag. Ärendena ligger hos
åklagare.
Två rån i Kärra
I Kärra var det två rån som genomfördes
under helgerna. Ett mot butik och ett mot
person. Det är alltid allvarligt när personer blir
utsatta för våld eller hot om våld för att lämna
över sina ägodelar. Vi får inte glömma att även
i en butik jobbar det personer som blir utsatta
även om det inte är deras personliga saker som
de tvingas lämna över.
Hur det ser ut i respektive utredning
kommer jag inte att förtälja här.
Men eftersom våld i den offentliga miljön
kan bli enklare att utreda om det finns

Kennet Johansson

Håkan Bredinge

kameror på plats så kan vi ta även den frågan.
Kameraövervakning kan vara till nytta ibland,
inte alltid. Händelser som sker oplanerat
har genom viss forskning visat sig inte ha
så stor påverkan på brottets genomförande.
Däremot om en gärningsman vet om vilka
förutsättningar som gäller tenderar hen att
ta med detta i beräkningen. Till exempel en
parkeringsplats är säkerligen en bra plats att
på detta sätt arbeta brottsförebyggande.
Polisen kan sätta upp tillfälliga
kameror
Nu är det inte så lätt att på offentlig plats
sätta upp kameror. Ett visst mått av motivering
krävs för att nyttan med övervakning ska
uppväga intrånget i det privata. I en affär,
butik eller vid en bankomat kan det därför
vara lättare att motivera än en kamera som
riktar sig mot en torgyta. Det ska dock
påpekas att reglerna har börjat lättas upp men
på intet sätt är det fritt fram.
Polisen har även möjlighet att använda sig
av tillfälliga kameror som sätts upp under en

kortare tid. Anses de sitta där permanent gäller
det även för oss att ta oss igenom nålsögat.
Hur länge förväntas en polispatrull vara
kvar på en plats när det skett ett brott? Ja, det
finns naturligtvis inga regler för det. Jag utgår
från att patrullen är kvar så länge som det
krävs för att göra alla de åtgärder som måste
göras innan de kan åka tillbaka till stationen
och avrapportera händelsen.
1 000 samtal per dygn
Det som de inblandade upplever, är bara
en del av det som vi upplever och måste göra.
Det kan hända att vi efter vissa händelser har
flera timmar av ytterligare arbete innan vi kan
anses vara klara med ett uppdrag. Vi har full
förståelse för att vi önskas vara på vissa platser,
men vi har även en arbetsledning bland annat
i form av en ledningscentral, som vill ha oss
till andra platser.
På ett dygn hanterar ledningscentralen cirka
1 000 inkommande samtal per dygn varav
ungefär 400 är 112-samtal. Dessa siffror gällde
2017 så det är inte otänkbart att det ligger
en ökning fram tills nu. Arbetet resulterar i
omkring 750 dokumenterade ingripanden,
lite olika fördelade under dygnet. Så under
vissa tider är det väldigt mycket att hantera.
HÅKAN BREDINGE,
KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON,
TRYGGHETSSAMORDNARE
SOCIALFÖRVALTNINGEN HISINGEN

Insändare

Plocka upp skräpet
Var ute och tog en tidig promenad på nyårsdagen i Kärra. Återigen så var det nedskräpat
lite överallt med smällare och raketer. Ni som
håller på med det här. Plocka upp skiten efter er?

ka luften vilket var härligt. Lite kluriga frågor
gjorde att det blev en toppendag. Hoppas
att tipspromenaden återkommer.
KÄRRAFAMILJEN

SÖDRA LIGÅRDEN

Rätt att vaccinera
personalen tidigt
Äntligen ett klokt beslut från Västra Götalands Region att de nu ska vaccinera personalen inom vården först. Tack för det. Det
borde vara glasklart att de som står i frontlinjen mot patienterna är syntomfria, annars
ökar ju risken att de själva kan vara smittade
och överför det till
ARBETAR PÅ ÖSTRA SJUKHUSET.

Marieholmstunneln ett lyft
Äntligen slipper jag och säkert många andra
sitta i kö vid Tingstadstunnelnm, nu när Marieholmstunneln öppnat. Arbetar själv i Kålltorp och
numera är det kul att åka till och från jobbet.
LISA I BACKA

Visa hänsyn
Parkeringar är oftast svårt att få tag på. Inför julen var jag på Backaplan för att handla
in lite julklappar. Parkerade bilen och inne i
centrat höll jag avstånd. Glad i hågen efter
lyckade inköp promenerade jag ut till bilen.
Precis då kommer en bil och passerar mig och
en stor vattenpöl. Jag blev liksom mina paket
helt dyblöta. Tror du bilisten stannade. Nejdå.
Om du läser detta. Skäms lång väg på dig.
JENNY

Presentkortspromenaden
i Kärra
Vill passa på att tacka de som anordnade
tipspromenaden i Kärra på Annandag Jul.
Jag fick med mig hela familjen (6 st) ut i fris-

Fiskhuset. Foto: Göteborgslokaler.

Underbara fiskhuset
Läste det utmärkta reportaget om fiskhuset i
Backa/Kärra tidningen. Vill bara instämma i
att Fiskhuset på Selma Lagerlöfs Torg är bäst
i stan. Bredden på utbudet, kvaliteten på varorna, den trevliga och kunniga personalen
håller världsklass.
STAMKUND I ÖVER 20 ÅR

Biltrafiken runt Kärra
gör mig irriterad
Man underlättar inte för biltrafiken som
skall från Lillekärr södra, Prilyckegatan och
alla dom andra vägarna på den sidan Hisings-Kärra till Lillekärr norra bland annat. Efter ombyggnationen av Klarebergsvägen, så
måste man ner och ut på motorvägen för att
sedan behöva köra upp till korsningen med
trafikljus vid Norrleden. Sedan skall man fram
till nästa korsning vid Kärra Burgers ( gamla
Sibylla ) med trafikljus innan man är inne i
Norra Kärra. Det hade funnits andra lösningar för att bygga säkrare korsningar på Klarebergsvägen. Dem som har bestämt detta bor
uppenbart inte i Kärra själva. Mycket ris till
dem som har bestämt denna lösningen.
IRRITERAD KÄRRABO

Bygg fler
trygghetsboende
Glädjande att se det nya trygghetsboendet
vi Selma Lagerlöfs Torg växa fram. Vad jag
förstått så är behovet stort och de här lägenheterna populära. Hoppas det byggs mera
trygghetsboende i framtiden. Det känns som
ett vinnande koncept för oss äldre.

inte hunnit av utan snällt fått åka med. Några
turer har jag faktiskt hunnit hoppa av, men då
får man vänta ytterligare en tid innan nästa
buss kommer. Det tar på krafterna och tiden
att nästan aldrig kunna komma hem efter en
arbetsdag i någorlunda tid. Mitt förslag är
att Västtrafik borde sätta in fler bussar, att de
måste skärpa avstånden i bussen och inte ta
in så mycket resenärer på varje buss.
UPPGIVEN RESENÄR I COVID-19 TIDER

Lyft fram det positiva i
sociala medier

Veckans ros

Är så trött på allt negativt som sprids på nätet. Är med i en grupp i Kärras facebook av
anledningen att jag vill få information om saker
som händer där. Ibland kommer det, men de
flesta gångerna är det bara negativt och inte
sällan är kommentarerna bedrövliga. Går det
inte att ha en sansad ton och lite mera positiv information? Hoppas på bättring i det avseendet.

Vill jag ge till all vårdpersonal som sliter i
ur och skur. Oftast mot dålig betalning. Vad
skulle vi göra utan er? De borde uppmärksammas mycket mer än vad som görs. I covid-19 tider gör de ett fantastiskt jobb. Har en
nära bekant som legat inne för viruset, men är
nu återställd. Hon har berättat för mig hur fint
omhändertagen hon blivit.

POSITIV PERSON

Stökigt vägarbete på
Litteratursgatan
Att köra bil på Litteratursgatan är inte helt lätt
nuförtiden. Vägarbete, omläggningar bidar till
det. Hur ska det bli när byggandet av det nya
bostäderna börjar. Vågar inte ens tänka på det.
SAGOGÅNGEN

Håll avstånden på
bussarna
Sätt in flera flera bussar Västtrafik. Flitig resenär med Västtrafik. Synd bara att det inte
finns i pandemins tider så räcker varken turerna eller bussarna till. Har inte råd med bil, annars hade jag köpt en direkt och använt den
till mitt arbete från och till Backa. Nu är jag
tvingad att åka kollektivt. Det fungerar ibland,
men inte alltid. Allra minst under pandemin.
Ett flertal gånger när jag klivit på har det varit
alldeles för trångt i bussarna med stor risk för
smittspridning. Avstånden gäller tydligen inte
på bussarna. När jag upptäckt det har jag

Veckans ros 2
Tack för att tidningen uppmärksammade
dopingsförebyggande insatser som Göteborgs Stads resursförvaltning gör,. De är
värda allt beröm för sitt arbete. Det är ett jätteviktigt att få bort det eländet som tyvärr finns
lite varstans.
ANNIKA

Det kom ett mail från
en ung tjej till lokaltidningen:
Jag spelar handboll, men pandemin har
gjort att det blivit så svårt.
Saknar att inte få träffa mina lagkompisar
så ofta.
Saknar mina tränare och de andra ledarna.
Saknar träningarna.
Saknar matcherna.
Saknar cuperna.
Saknar hallen.
Saknar bollen.
Det enda jag inte kommer att sakna är det
hemska viruset när det försvinner.
HANDBOLL FOR EVER

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

& CATERING
VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
Vår goda frukostbuffé serveras mån–fre mellan 08.00–
10.30 (från 49:-). På fredagar finns stekfrukost för 55:(stekt pot., falukorv, bacon, stekt ägg, kaffe & juice) Nyhet!
Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för 89:(medlem 84:-).Vår populära helgbuffé (11-16.30) är
tillbaka i ny tappning. Ät så mycket du vill för 110:-.
Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per portion.
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

FRÅN
VÅRT
UTBUD
Vid frågor om allergier eller övrigt hör
gärna av er så hjälper vi er!
Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6
personer, vi reserverar oss för ev. pris & sortimentsförändringar. Vi lagar även mat till din firmafest, ditt bröllop eller dop.
Kom in i restaurangen och gör din beställning eller

Buffémenyer: Charkbricka • Medelhavsbuffé
Bohusländsk buffé • Ostbuffé • Ceasarbuffé
Vegetarisk buffé • Texasbuffé
Övrigt: Tillval till buffémenyer • Italiensk paj
Kycklingpaj • Laxpaj • Landgångar • Räksmörgåsar
Tilltuggsbitar
Smörgåstårtor (6, 8, 9, 10, 12 eller 15 bit):
Västkusttårta • Italiensk tårta • Räktårta.
Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider: Frukost & Café mån–fre 08–17
(frukost 8–10.30) • Café lör–sön 9–17 • Lunch och
á la carte mån–sön 11–16.30.
Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Frågor och svar om Marieholmstunneln efter öppning
 Nu är Marieholmstunneln öppen. Här hittar du svar på vanliga
frågor vi får om tunneln och förbindelsen.
Varför är inte GPS, kartfunktioner och appar uppdaterade med den nya tunneln?
Det finns flera typer av kartfunktioner och
navigationsappar som ägs av företag med olika rutiner kring hur de köper in och installerar
uppdateringar av vägdata. Trafikverket har levererat ny vägdata om Marieholmsförbindelsen
och tunneln. Tyvärr ser vi att flera kartfunktioner inte är uppdaterade än. De kartor som fungerar i dag, den 7 januari, är bland annat kartappen i Iphone, Google Maps och appen WAZE.
Vi undersöker just nu om vi kan påverka hur
fort övriga kartor uppdateras.
Jag tycker att skyltningen är otydlig vid tunneln. Vad gör Trafikverket åt det?
Marieholmstunneln öppnades strax före jul
och vi ser nu över skyltningen igen. Vi kommer
att förtydliga vid platser där vi noterat att trafikanter har svårt att hamna rätt. Det kan handla
om förtydliganden via skyltning men även markering i vägbanan.
Vävningen efter Tingstadstunneln där två
körfält blir ett – varför har ni gjort så? Det
skapar bara kö.
Marieholmstunneln är en helt ny väg, vilket
skapar nya körmönster och flera alternativ. Marieholmstunnelns huvudsakliga syfte är att avlasta Tingstadstunneln genom att ta all trafik östväst. Trafikanter på E45, E20 och Lundbyleden
ska välja Marieholmstunneln så att Tingstadstunneln får prioritet för nord-syd-trafik.
Vid alla stora trafikomläggningar tar det dagar eller veckor tills trafikanterna tar till sig de
nya körmönstren. Under de första dygnen tog

endast cirka 10 procent av möjlig trafik Marieholmstunneln. Vi har gjort vissa trimningar av
skyltning/linjemålning efter tunnelns öppnande
och överflyttningen av trafiken ökar kontinuerligt och uppgår nu till cirka 30 procent. När
trafiken är fullt överflyttad är Tingstadstunneln
mot Brunnsbo enbart för trafiken E6N mot
Brunnsbo och då räcker ett körfält.
Det finns flera syften med körfältsförändringarna ut på Lundbyleden. De viktigaste handlar
om säkerhet och att minska vävningsincidenter
samt att försöka flytta över trafik från Tingstadstunneln till Marieholmstunneln. Hittar fler än
dagens tredjedel av trafiken de nya körmönstren
bör köbildningen på E6 minska.
Vi följer löpande upp alla trafikomläggningar och gör eventuella justeringar och trimningar
som behövs efterhand.

Tyvärr har ännu inte all möjlig trafik upptäckt de stora fördelarna med Marieholmstunneln men det ökar gradvis.

Kör genom Tingstadstunneln E6 N och kör
av vid Tingstadsmotet över bron mot Slottet och
kör Litteraturgatan söderut mot Backaplan.

Varför är avfarten i Brunnsbo avstängd?
För att få bort den besvärliga och trafikfarliga vävningen mellan trafiken från Tingstadstunneln och trafiken från nya Marieholmstunneln.
Vi hade denna vävning en tid och såg då att det
inte kommer att fungera då all ny trafik från Marieholmstunneln tillkommer.
Brunnsbomotet kommer att byggas om
men ombygget är tyvärr försenat vilket gör att
Brunnsbomotet fungerar sämre en tid. Detta
kommer tyvärr att kvarstå tills projektet Lundbyleden bygger om trafikplatsen Brunnsbo med
start 2022, vilket är flera år senare än ursprunglig tidplan, vilket vi beklagar.

Hur kör jag från E20 Partille till Hisingen via
Marieholmstunneln?
När du kommer upp på Röde Orm från E20
Partille visar den första skyltportalen att du ska
ligga i höger körfält och svänga av längre fram
för att komma till HISINGEN.
Andra skyltportalen visar att du ska ligga kvar
och köra rakt i höger körfält och att du lite längre fram kan svänga av till SLAKTHUSET/Partihallarna.
Den gröna färgen på skylten bör också ge lite
vägledning om att du fortsätter på motorvägen
ner genom Marieholmstunneln.

Hur många procent av de som idag pendlar
via Tingstadstunneln är beräknade att köra
via Marieholmstunneln? Vi som kommer söderifrån har en omväg att köra för att ta oss
till nya tunneln. Med bara en fil mot Lundby
så känns det osannolikt att det minskar så
pass mycket så att en fil kommer räcka. Är
det räknat på detta flödet?
I en tidigare utredning bedömdes att ca
40 000 fordon per dygn väljer Marieholmstunneln istället för Tingstadstunneln, dvs ca 3040% av den totala trafikmängden i Tingstadstunneln.
Trafik från E6S kan fortfarande välja Tingstadstunneln, det är andra trafikströmmar från
E20 och E45 som med fördel kan använda Marieholmstunneln.
Det har genomförts utredningar som ligger
till grund för trafikutformningen mot Lundbyleden. Enligt utredningen bedöms trafikmängderna mot Lundbyleden delas upp likvärdigt
mellan Tingstadstunneln och Marieholmstunneln och därmed bedöms att ett körfält per tunnel ska vara tillräckligt.

Hur kör jag från Mölndal eller Olskroken
mot Brunnsbo?
Kommer du körande på E6 från Mölndal eller Olskroken och ska till Brunnsbo kör du E6
mot norr. Vid Gullbergsmotet (cirka 200 meter före Tingstadstunneln) kör du av mot E45
KARLSTAD. När du kommer i höjd med Marieholmsmotet (Röde Orm) svänger du av E45
åt höger och kör mot 155 HISINGEN. Nere
i Marieholmstunneln kör du mot 155 ÖCKERÖ. Då kan du svänga av vid Brunnsbomotet.

Ny nämndorganisation 2021
 Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation.
Stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning ersattes med
fackförvaltningar. Du som fick stöd och service 2020 fortsätter att få
det som vanligt efter årsskiftet.
Bakgrund
Sedan 1989 och fram till 2021 hade Göteborgs Stad en stadsdelsorganisation, under
många år med tjugoen stadsdelsnämnder men
2011 halverades antalet till tio.
I nämnderna satt förtroendevalda politiker
utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd
hade en förvaltning med många anställda medarbetare som utförde det arbete som nämnderna
beslutade om.
Stadsdelarna byggde på geografi och hade
fram till 2018 ansvar för bibliotek, förskola,
grundskola, individ- och familjeomsorg, hälsooch sjukvård, kultur- och fritid och äldreomsorg.
2018 blev grundskolan och förskolan egna
stora nämnder, vilket medförde att cirka 40
procent av verksamheten i stadsdelarna försvann. Under tiden utreddes stadsdelarnas
framtid och om staden skulle gå över till ”centrala nämnder” (facknämnder) som byggde på
målgrupper istället för geografi.
Kommunfullmäktige beslutade i november
2019 att staden ska lämna stadsdelsorganisationen för att 2021 gå över till facknämnder.
Även social resursnämnd som haft som uppdrag att stödja stadsdelarna med verksamheter
och kompetens på det sociala området avvecklades 2020. Här kan du läsa utredningar som
ligger till grund för omorganisationen.
Varför en ny nämndorganisation?
“För en mer likvärdig och effektiv välfärd” så

kan man sammanfatta syftet med omorganisationen. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i
kommunen man bor, ska människor bli värdigt
bemötta och få en god och likvärdig service.
Politikerna vill också göra det möjligt med
rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna för att kunna möta de ekonomiska
utmaningar som många kommuner i Sverige
står inför kommande år.
Hur påverkas du som göteborgare, samverkanspartner och leverantör av omorganisationen?
Omorganisationen handlade om att flytta
administrativa gränser. De verksamheter som
rymdes inom stadsdelarna och social resursförvaltning ingår i den nya organisationen med
facknämnder.
Du som får stöd och service
Du som får stöd och service fortsätter att
få det som vanligt efter årsskiftet. Verksamheterna finns kvar för dig och flyttar inte. De
som behöver flytta i omorganisationen är ledningsgrupper, stödfunktioner och administration som får nya huvudkontor efter årsskiftet.
E-postadresser till alla de medarbetare som berörs av omorganisationen ändrades redan från
november men du kommer att kunna nå dem
på deras gamla e-postadress fram till 30 april
2021. Medarbetarna har kvar samma telefonnummer som innan omorganisationen.

Hur ska jag köra från Mölndal till Backaplan?
Det finns två möjliga vägar till Backaplan från
E6 Mölndal.
Kör E6 mot norr. Vid Gullbergsmotet (cirka 200 meter före Tingstadstunneln) kör du av
mot E45 KARLSTAD. När du kommer i höjd
med Marieholmsmotet (Röde Orm) svänger du
av E45 åt höger och kör mot 155 HISINGEN.
Nere i nya Marieholmstunneln kör du mot 155
ÖCKERÖ och kan då svänga av vid Brunnsbomotet.

Precis som vanligt hittar du information
om stadens verksamheter här på goteborg.se
och du kan också ringa stadens Kontaktcenter:
031-365 00 00.
Du som vill påverka staden
Du som vill påverka staden kommer precis
som tidigare kunna vara delaktig i frågor som
rör dig i din vardag. Läs mer om detta på goteborg.se/paverka
Myndigheter och andra samverkanspartners
Myndigheter och andra samverkanspartners
har informerats om omorganisationen och vad
den innebär för samverkan.
Du som är leverantör
Om du var leverantör till någon av de tio
stadsdelarna eller till socialresursförvaltning
innebär omorganisationen vissa förändringar
för dig. Du hittar mer information om förändringarna på sidan Fakturera Göteborgs Stad.
Hur ser den nya organisationen ut?
Vid årsskiftet avslutades de tio stadsdelarna
och social resursförvaltning med cirka 23 000
medarbetare. Istället skapades sex nya förvaltningar som tog över det mesta av verksamheten
som fanns i stadsdelarna och social resursförvaltning. Alla är socialförvaltningar men fyra
av dem har ett regionalt ansvar. De sex nya förvaltningarna är:
• Förvaltningen för funktionsstöd
• Socialförvaltningen Centrum
• Socialförvaltningen Hisingen

Jag kom på E6 från Kungälv och precis före
nedfarten till Marieholmstunneln delade
vägen sig. Jag såg ingen skylt som visade
Ringön. Missade jag den?
Det finns en skyltportal cirka 100 meter tidigare som visar hur du ska köra för att hamna
i Marieholmstunneln mot E20 STOCKHOLM
respektive Ringön. Men vi har också noterat att
trafikanter kan ha svårt att hamna rätt där vägen delar sig. Vi kommer därför att komplettera
med skyltning vid själva delningen under januari månad.
Är det trängselskatt i tunneln?
Ja, det är trängselskatt i tunneln. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om
trängselskatten.
Vad är det för skarvar som finns i tunneln?
De skarvar som en del märker av när de kör
genom tunneln är skarvarna mellan gjutsegmenten av tunneln. Tunnelsegmenten behöver kunna röra sig då de ”flyter” i leran.
WWW.TRAFIKVERKET.SE

Vissa verksamheter som fanns i stadsdelarna
och social resursförvaltning fördes över till redan befintliga facknämnder:
Kulturskolan gick till grundskolenämnden
Tillståndsenheten till miljö- och klimatnämnden.
Stora delar av måltid, lokalvård och vaktmästeri fördes över till grundskolenämnden
och förskolenämnden.
Medborgarkontoren gick till nämnden för
konsument- och medborgarservice
Kulturhusen till kulturnämnden.
Vilka adresser och kontaktuppgifter har de nya förvaltningarna?
Ledning och administration för de sex nya
förvaltningarna kommer att flytta till nya huvudkontor. Det är inte klart ännu exakt när inflyttning sker men någon gång mellan januari
och mars för samtliga sex nya förvaltningar.
De nya huvudkontoren kommer att ha följande adresser:
• Förvaltningen för funktionsstöd, huvudkontor: Selma Lagerlöfs torg 2
• Socialförvaltningen Centrum, huvudkontor: Skånegatan 9A
• Socialförvaltningen Hisingen, huvudkontor: Vågmästaregatan 1A
• Socialförvaltningen Nordost, huvudkontor: Förstamajgatan 2A
• Socialförvaltningen Sydväst, huvudkontor: Zirkongatan 7
• Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, huvudkontor: Zirkongatan 7

• Socialförvaltningen Nordost
• Socialförvaltningen Sydväst
• Äldre samt vård- och omsorgförvaltningen

Källa: www.goteborg.se
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Starta din bostadsaffär
med Läge+
Att starta din bostadsförsäljningen i tid ger bäst resultat.
Vi använder tiden till din fördel genom att aktivt leta upp och bearbeta spekulanter till
din befintliga bostad innan du köpt ditt nya boende.

HISINGS KÄRRA - LILLEKÄRR SÖDRA 156

HISINGS BACKA - SKOGABERG 16

HISINGS BACKA - LEGENDGATAN 66

3 rok, BOAREA: 75,5 kvm, AVGIFT: 4 873kr/mån
Mäklare: Rickard Stig | Tel: 0790-73 77 70

5 rok, BOAREA: 129 kvm
Mäklare: Johan Pålsson | Tel: 0708-23 82 12

4 rok, BOAREA: 150 kvm
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

Bostäder som säljs via vår tjänst Läge+ hittar
du endast på svenskfast.se/hisingen

HISINGS KÄRRA - KLOCKAREVÄGEN 68

HISINGS BACKA -PARKUDDSGATAN 22

HISINGS BACKA - GÖSTA BERLINGS GATA 28

5 rok, BOAREA: 112 kvm
Mäklare: Johan Pålsson | Tel: 0708-23 82 12

5 rok, BOAREA: 193 kvm
Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00

3 rok, BOAREA: 74,3 kvm, AVGIFT: 5 099kr/mån

HISINGS BACKA - EKEBYGATAN 19

HISINGS BACKA - POETGATAN 47

HISINGS BACKA - SAGOGÅNGEN 11

3 rok, BOAREA: 80,1 kvm, AVGIFT: 5 501kr/mån
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79

4 rok, BOAREA: 93,5 kvm, AVGIFT: 6 231kr/mån
Mäklare: Emma Mc Cullough Nylén | Tel: 0707-23 82 22

3 rok, BOAREA: 82 kvm, AVGIFT: 5 691kr/mån

Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00

Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

HISINGEN | Wieselgrensplatsen 23 | 031-23 82 00 | ERIKSBERG | Eriksbergstorget 9 | 031-761 60 70
www.svenskfast.se/hisingen
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BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

JANUARI 2021

Håkan och Kennet brinner för
att skapa trygga stadsdelar
 Det är två rutinerade herrar som Lokaltidningen träffar i
Selma Lagerlöfs Centers lokaler,
kommunpolis Håkan Bredinge
och trygghetsamordnare Kennet
Johansson.
Båda har under en längre tid arbetat tätt
ihop med trygghetsfrågor i Norra Hisingen.
Syftet är att i första hand arbeta för att öka
tryggheten, minska våldet och brotten, få
stopp på droghanteringen och rekryteringen av
unga till kriminella gäng - med förebyggande
åtgärder och insatser. De ha också en en egen
läsvärd spalt i Backa/Kärra Lokaltidning.
Håkan har arbetat som polis i 30 år. Började
som patrullerande polis för att 2015 bli kommunpolis i Norra Hisingen. Ett uppdrag som
han fortfarande har. Han är en välkänd profil
ute på gator och torg I Hisings Backa och Hisings Kärra där han verkat i många år.
- Jag trivs med mitt jobb, även om det är
både tufft och utsatt många gånger. En av hans
viktigaste som uppgifter som kommunpolis är
att vara ute och träffa folk, att knyta kontakter
och skapa relationer med dem.
Lika viktigt är det att lyssna och förstå
brottsoffren.
- Som brottsoffer drabbas man hårt, inte
minst mentalt och behöver stöd.
.
Kennet har har varit enhetschef för bland annat
fritid och kultur i Backa och Kärra. 2015-2018
var han områdeschef för Norra Hisingen och
åren 2018-2020 trygghetsamordnare i Norra
Hisingen. Från och med i år tillhör han socialförvaltningen och kommer fortsätta jobba med
trygghetsfrågor. Från årsskiftet arbetar han på
Socialförvaltningen, där trygghetsfrågorna står
högt i fokus. Han har skaffat sig en enorm erfarenhet inom sitt gebit.
- Det är ett synnerligen viktigt jobb att genomföra så mycket trygghetssatsningar som
möjligt. Allt tar tid och det finns mycket hinder, men vi känner att vi är på rätt väg, säger
Kennet.
Både Håkan och Kenneth kommer att ha
mycket att göra med varandra även i framtiden. Och det finns mycket att prata om. Tryggheten för medborgarna, våldet, drogerna, insatserna som görs. Frågor som alltid är lika
aktuella.
Flera trygghetssatsningar görs
Under 2020 och tidigare har en rad insatser
gjorts, som trygghetsvandring vid Skälltorpsskolan, Backa Röd och Gåsagången, trygghetsåkning på buss i området, hög närvaro av polisen i Backa. Det arbetet kommer att fortgå.
Polisen har genomfört allmän kameraövervakning i området Det har skett grova våldsbrott
i området men även stora ordningsstörande
händelser. Det har föranlett att polisen har utnyttjat möjligheten att övervaka delar av området med fasta kameror. Dels i området vid
Selma Lagerlöfs torg, men även i Backa Röd.
Medborgardialog och trygghetsdialoger
med invånare har genomförts under förra året.
Trygg i Norra Hisingen har under 2020 deltagit på samtliga torgdagar på
Brunnsbotorget, Selma Lagerlöfs Torg och
Kärra Centrum. Med bland annat enkätundersökningar om hur trygg du känner dig på
torget.
- Undersökningen visade att majoriteten
känner sig trygga eller väldigt trygga på de här

Fr v: Kennet Johansson och Håkan Bredinge. Foto: Annika Bjerstaf

torgen under de dagar vi ställde frågan. Oroväckande är dock att en så stor del känner varierande grad av otrygghet. Vi kommer att
fortsätta ställa samma fråga framöver för att se
om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ger resultat över tid, säger Kennet och Håkan.
Ett nytt koncept där föreningar
kan bidra till det trygghetsskapande arbetet har tagits fram
Under 2020 har ett beslut tagits som möjliggör att föreningar kan få en ersättning på 500
kronor om de gör en trygghetsskapande aktivitet. Ett antal föreningar har därför börjat föreningsvandra. Detta är en form av nattvandring där vuxna tar en större del av det offentliga
rummet och vistas i områden där ungdomar
vistas. Föreningsvandrarna har ett tätt samarbete med stadsdelens fältsekreterare och ett
visst samarbete med trygghetssamordnaren och
föreningssamordnaren.
Samverkan viktig
SDF Norra Hisingen startade tillsammans
med Polisen upp ett medborgarlöftet, som ägs
av Polisen och det undertecknades den 17 jun
2019 med syftet att flera aktörer med gemensamma krafter skulle hjälpas åt att nå målet att
på sikt få bort gängrelaterad kriminalitet från
Backa och på sikt få bort Backa över utsatta
oråden. Samarbetspartnerna som är med är:
Polisen, SDF Norra Hisingen, Grundskoleförvaltningen, Kriminalvården, Trafikkontoret,
Par- och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Framtidskoncernen, Familjebostäder, Västtrafik samt Idrotts och föreningsförvaltningen.
- Backa är fortfarande ett utsatt område,
så detta mål är ännu inte nått. Men vi är nu
många partner som jobbar i en positiv anda för
att skapa en positiv utveckling. Vi kan säkert
arbeta mer aktivt och strukturerat för att nå
måluppfyllelse framöver, säger Kennet.
Vad är skillnaden på utsatt och icke utsatt
område?
- Det kommer vi att definiera inom kort.
I många delar har Medborgarlöftet varit framgångsrikt. Kontakterna mellan olika förvaltningar har underlättats och förbättras. Vi står
bättre rustade nu än vad vi gjorde för ett år

sedan. Rekryteringen till de kriminella gängen går allt längre ner i åldrarna och erfarenheten säger att det kan gå fort att gå från strulig
ungdom till att vara gängkriminell. Då måste vi med gemensamma krafter stoppa rekryteringen. Här kan vi alla förbättra oss! Vi tillsammans måste verka för att alla barn får en
bra uppväxt och med en fungerande skolgång.
Detta är nyckeln till om vi ska lyckas med vårt
uppdrag. Skola, socialtjänst, polis och fritid
och Sociala Insatsgruppen arbetar aktivt med
dem som ligger i riskzonen att hamna i gängrelaterad kriminalitet.
Polisen har ökat sina insatser mot vapen
och narkotikahanteringen
Utifrån historisk kunskap och i samband
med insamling av information till lägesbilden
kan det fastställas att ett territoriellt kriminellt
nätverk verkar i Backa. Den kriminella verksamheten utgår främst från narkotikahantering.
Det som möjliggör hanteringen är att nätverket har ett stort våldskapital. Två allvarliga
våldsbrott med skjutvapen har skett det senaste
året. Stora insatser har gjorts för att förhindra
och förstöra möjligheterna för att fortsätta med
narkotikahanteringen. Via löpande information samt genom erfarenhet sker kontinuerligt
sökande efter narkotika i området.
Under åren 2019 till 2020 – till och med
juni - har det skett cirka 78 beslag av narkotika.
Beslagen har skett i terrängen, men även i och
vid fastigheter.
Beslagen består av alla typer av preparat,
men sett till antal beslag, är det till övervägande del cannabis.
- Detta gör att nätverkets möjligheter att
ostört hantera narkotika har försvårats och troligtvis även minskat, säger Håkan.
Under 2020 har det upprättats 16 anmälningar för brott mot vapenlagen.
Rekryteringen till gängen måste
stoppas
Den unga rekryteringen till gängen är en
högprioriterad fråga. Att tidigt plocka upp
unga människor som hamnat utanför är oerhört viktigt. Här görs redan mycket arbete i
det tysta i förebyggande syfte. Som att fånga
upp ungdomar, via fältarbetare, nattvandrare,
skolan och föräldrar, som är stökiga. Försöka få
den gruppen att komma in på rätt spår.
- Tyvärr finns det en hel del yngre som inte

är med i något sammanhang och de har vi svårare att få koll på.
Skola, fritidsgårdar, föreningar, bostadsföretag har ett kontinuerligt samarbete med Kennet och Håkan. De träffas regelbundet i förebyggande syfte och försöker hitta lösningar.
- Samarbetet är avgörande för att vi ska kunna lösa problem och sätta in rätt åtgärder, säger
både Kennet och Håkan.
I Backa runt Gåsagången finns det, sedan en
tid tillbaks, ett yngre gäng som håller på med
knarkförsäljning och sätter skräck i de boende
runt om med sin mopedåkning.
- Det är ett tydligt exempel på hur några
unga personer hamnat i ett större gängs klor
med drogförsäljning och pengar inblandade.
De måste visa att de klarar sitt jobb, för att sedan bli accepterade av gängen, säger Håkan.
I det här fallet arbetar polisen och trygghetsrådet i Backa med att försöka lösa hitta läsningar för att få stopp på det, samt att de har träffat boende i området som så klart är oroliga.
Problemet är att de här personerna flyttar runt
i olika områden och det gör frågan mer komplicerad.
Intressant projekt i Backa Röd
En grupp bestående av nyckelpersoner från
bland annat, Poseidon, Polisen, socialförvaltningen och föreningar kommer att samlas för
se vad man kan utveckla i området Backa Röd.
Förslag finns redan som att öppna skolan på
Ellen Key skolan kvällstid för utbildning, samt
att låta gymnastikhallen vara öppen även på
kvällstid.
Nytt polishus på Hisingen
Ett nytt polishus på Hisingen ska stå klart
2024. Det kommer att ligga där de gamla GP
tidningstryckeri tidigare fanns. Rent praktiskt
ligger det bra för polisen att snabbt ska kunna
vara på plats i de olika områdena på Hisingen.
Samtidigt ligger det inte direkt i anslutning där
folk bor eller rör sig.
- Tror det bli jättebra med ett nytt hus. Vi
behöver det eftersom vi varit trångbodda länge,
säger Håkan.
En underökning som polisen (www.polisentidningen.se) själva gjort visar att det
minskat poliser i yttre tjänst 2015-2019.
Borde det inte vara tvärtom?
- Jo, absolut, men till 2024 kommer att vara
fler poliser utbildade och då kan vi öka poliserna i yttre tjänst. Om det räcker återstår att
se, men det är nödvändigt att vi får fler poliser,
säger Håkan.
Övervakningskameror pratas det mycket om. Varför kommer de inte våra lokal
torg?
- Att få tillstånd krävs en del för i och med
att den personliga intrigiteten måste beaktas
och att man får godkänt av datainspektionen.
Sedan kan det vara att förvaltaren på torget anser att det är befogat, som på Selma Lagerlöfs
Torgs parkeringshus där GöteborgsLokaler har
uppsatta kameror. Visst det är ingen tvekan om
att kameror skulle hjälpa polisen.
Trygghetsarbetet fortsätter för Håkan och Kennet tillsammans med sina kollegor och samarbetspartners.
För att minska brotten, våldet och droghanteringen.
För att minska rekrytering av unga till kriminella gäng.
För att skapa en större trygghet i Backa och
Kärra.
LEIF MARTINSSON

Handla lokalt på Selma
Lagerlöfs Torg. Här finns ett varierat utbud
av service, daglivaruhandel och kultur. Handla
ansvarsfullt och ta hand om varandra.

HEMKÖP:
Klubbpris på kaffe

BÄCKEBOLS KYRKSAL:
Promenad måndag och onsdag

Löfbergs, flera sorter, malet
450 g, jfr-pris 44,44/kg

10.15 – 11 i små grupper. Ingen anmälan.

20:-

Vinterpromenader, 3 – 5 km

/st

i små grupper. Intresseanmälan.

Max 2 köp/hushåll. Gäller vecka 3.

Samling utanför Bäckebols kyrksal (samma
hus som apoteket). För mer information,
kontakta Carl-Henrik Karlsson, 0737-738974.

SALONG INFINITY:
Kampanj på toningar!

KRONANS APOTEK:

3 för 2 på Flux!

NU

129:-

(Ord. pris 159:-)

(Billigaste på köpet.)

BLOMGÅVAN:
Tjuvstarta våren med
crocus, pärlhyacinter,
tulpaner m.m. Du hittar
det hos oss!

1000
kr RABATT

på progressiva glas
Boka tid: 031-52 35 97 eller

Selma Lagerlöfs torg selmasoptik.se

*Gäller synundersökning för glasögon.
Gäller 1 glaspar/person t.o.m. 2021-02-28 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg
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Jsons läsvärda bok om sitt liv

Min väg – En musicerande
göteborgares berättelse
 Stefan Johansson, Json kallad, är en legend inom musik/event branschen i Göteborg med omnejd. Nu har han gett ut en bok
om sitt liv.
- Det känns jättebra att få berätta om allt som
jag varit med om, i bokform, säger Json.
Json skulle man kunna berätta hur mycket som helst om. Det
är bara textutrymmet i tidningen som begränsar allt som han varit
med om. För att få reda på det mesta om 63-åringen ska man läsa
boken - Min väg - En musicerande göteborgares berättelse, som han
skrivit själv.
Just när boksläppet förra året skulle ske satte pandemin stopp för
det och allt fick ställas in.
- Det var tufft eftersom jag hade förberett så mycket till boksläppet, med ett större event. Nu blev det tvärstopp.
Fokus i hans yrkesliv är musiken. Alltifrån att arrangera event
till att uppträda själv. Många gånger har han fått frågan vad han
arbetar med.
- Jag spelar och underhåller andra människor, privat, allmänt och
företag, brukar Json svara.
Svaret sammanfattar hans yrkesliv perfekt, för det är precis vad
han sysslat med.
Att det blev en bok om Jsons liv var lite av en slump.
- Under flera år har jag antecknat en hel del och allt jag varit med
om. Plötsligt slog det mig att det skulle vara kul att på något vis få
berätta för andra om allt jag varit med om. Tack vare en vän, som
uppmuntrade och stöttade mig, så blev det en bok till slut. Det är
jag väldigt glad för. Samtidigt passade jag på att spela in en CD med
Covers som medföljer när man köper boken. Här är det några av
Göteborgs bästa musiker som kompar mig med, Party patrullen
och dessutom Magnus Bylund, Janne Bjerger, Anders Börjesson och
Micke Andersson.
Boken speglar väl Jsons innehållsrika liv
Lokaltidningen har läst boken och det är ingen tvekan om att Json
har varit med om ett fantastiskt och händelserikt liv, så här långt.
Hans resa började i södra Biskopsgården 1957 och kantas ständigt
av spännande överraskningar och upplevelser fram till nu. Det har
funnits tuffa tider som han gått igenom, men också väldigt många
positiva. Som när han bildade sitt band Cocos Calypso eller när
han blev pappa är bara något av allt som finns att ta del av i boken.
Som han själv säger i boken har han inte varit guds bästa barn. Det
har gått bra ändå för Hisingpöjken Han lämnar generöst ut sitt liv i
boken. Att han känner nästan “hela Göteborg” i branschen är ingen
överdrift att påstå. Kontaktnätet han har är enormt stort och det
har han så klart haft stor nytta av. Det man slås av att med Stefan
så händer det alltid något kul. Det kan hur många som helst stryka
under på.
- Jag gillar livet och är en positiv människa. Det framgår också
ganska tydligt i boken, som sammanfattar Json liv klockrent. Flera
av de som köpt och läst min bok gör också tummen upp, det känns
skönt.
Musiken en röd tråd
Att musiken skulle bli en stor del av Jsons liv var inte helt givet.
- Tror det växte fram med tiden. Hur som helst så blev gitarren
en kompis för livet och på den vägen är det.
Otaliga är de event som J:son arrangerat. Med stor framgång.
Anlitar man J.son så levererar han alltid. Alltifrån Club Academica,
Yaki-Da till Kajskul 8, Oktoberfestivalen och inte minst på Json våning. För att inte tala om den populära GT-karnevalen som drog
fram på 80-talet längs Bohuslän. Det var ett succé från början till
slut och många minns med glädje GT-karnevalen.
- En fantastisk tid och jag var väldigt stolt att få vara med och så
kul vi hade. Publiken och vi som jobbade med karnevalen.
Spelat med Ted Gärdestad
Under alla år har Json stött på och blivit vänner med en mängd
artister och band, som Totta Näslund, Lasse Brandeby och Lasse
Kroner, Triple & Touch, Galenskaparna, Snowstorm, Partypatrullen, Totos, Arvingarna, Sanne Salomonsson, Jim Jihed, Tommy
Nilsson och Lasse Berghagen är bara några av dem, för att inte tala

jag vet många kollegor som mer eller mindre går på knäna. De får
inte något större stöd utan man får förlita sig på A-kassan.
I somras har det dock blivit några spelningar för J:son. På öarna
med strandhugg.
- Är tacksam för att kunnat få de spelningarna och få in några
kronor. Annars har det varit rent i almanackan. Frusterande att inte
kunna få arbeta med det jag älskar.
Vi är många som hoppas på att det snart vänder då viruset försvinner.
- Vaccinet är vårt stora hopp och kanske det enda, säger J:son klokt.
Älskar sitt Hisingen
Att han är en äkta Hisingspöjk finns inget tvivel om. På Sveriges
fjärde största ö finns hans hjärta.
Från Biskopsgården flyttade han till Backa. Därefter hamnade
han i Hisings Kärra där han blev kvar i många år. Med både radhus,
villa och giftermål. Nu bor han i en lägenhet i Lunden bara ett stenkast från Överåsvallen. Där trivs han utomordentligt bra.
- För mig passar Lunden väldigt bra just nu. Nära till Skatås och
till centrum. Kärra där jag bott längst i mitt liv ligger mig annars
varmt om hjärtat. Har kvar flera vänner där. Där gifte jag mig och
sonen Simon föddes. Minns när Simon spelade handboll och var
med i Kärra HF:s P96 som skördade fina framgångar. Det var en
härlig tid, som jag gärna ser tillbaks på.

Json firar sin bok. Foto: Privat.

Älskar idrotten
Json älskar idrotten. Som sitt kära Blåvitt och Frölunda som han
följer ofta på plats innan pandemin slog till. Har spelat på flera av
deras guldfester.
- Det är lagen i mitt hjärta och med de lagen har jag haft många
roliga tillställningar.
Att han ansvarade för Gothia Cup och Partille Cups event, med
den äran, under många år passade honom perfekt.
Göteborgsvarvet har han sprungit 11 gånger. 1995 sprang han
dessutom New York Marathon.
- Det var lite av en dröm, men också en utmaning som heter
duga. Jag fixade det, även om det var kämpigt, så var det underbart
att passera mållinjen i världsstaden New York efter 4,2 mil.
Hälsan viktigt
Numera blir det inga marathon lopp, men han är mån om sin
hälsa. I perioder kör han en stenhård diet, ingen alkohol,nyttig mat,
samt långa promenader. Ofta i Skatås och runt Delsjön.
- Jag måste för mitt välbefinnande lägga in de här passen som
brukar handla om en månad. Dels blir jag inte yngre och sedan vill
jag må bra. Och det gör jag med de här passen.

Boken som måste läsas. Foto: Privat.

om Mikael Wiehe där Stefans fick låna en av hans låtar på CD:n
som medföljer boken.
- Jag hörde av mig till Mikael och frågade om jag fick använda
en av hans låtar. Det var helt ok bara jag skickade ett ex av min bok.
Wiehe fick boken och CD:n och hörde av sig till Stefan att han tyckte mycket bra om de båda. Klart att det värmer lite extra.
Ett speciellt minne som etsat sig fast för J.son är mötet med legenden Ted Gärdestad, som tyvärr lämnade jordelivet 1997.
- Träffade och spelade en gång med Ted på Hotel Panorama, året
innan han gick bort. Man märkte att han var plågad av sin sjukdom.
Ville inte repetera, men när han skulle upp på scenen inför publiken
visade han vilket proffs han var och bjöd på en magisk tillställning.
Ted var en fantastik artist och hans musik och hans bror Kenneths
otroliga texter kommer alltid att finnas genom generationer vilket
är stort.
Pandemin har slagit stenhårt i branschen
Covid 19 har också gjort att Stefan, tillsammans med många kollegor, inte kan arrangera, uppträda, göra event.
- Viruset har slagit stenhårt mot vår bransch. Jag klarar mig, men

Resor är en favorit
Resor har alltid legat Json varmt om hjärtat. Det har blivit en del
under hans långa liv. Dock vill han helst glömma den senaste resan
till Thailand då han blev allvarligt sjuk.
- Jag fick dubbelsidig lunginflammation och hamnade på sjukhus
där. Trodde ett tag att min sista stund var kommen, men efter många
turer så lyckades jag komma hem till Sverige och fick rätt vård.
Hemligt projekt på gång
Nu har han nya mål i sikte. Konferencier på Säve festivalen den
7 augusti är inbokad, men han hoppas också ett annat intressant
projekt.
- Jag har något på gång som kan bli riktigt bra. Bara pandemin
går över så lutar det starkt åt att jag är tillbaks i branschen med ett
nytt koncept, säger han hemlighetsfullt.
Mångsysslaren Json gör avtryck. överallt.
Json är en livsnjutare av stora mått.
Helt enkelt en Go Gubbe.
Med ett stort hjärta.
I sitt gedigna CV kan han nu lägga till författare med sin debutbok.
LEIF MARTINSSON
Fotnot: Boken med medföljande CD köper du
via: www.jsons.nu
Följ Json på hans hemsidor så får ni massor av information om roliga händelser när pandemin är över:
www.stefanjsons.se

FOCUS SNURRFÅTÖLJ

FOCUS FÅTÖLJ

16.990:-

15.995:-

INKL. FOTPALL

GREVEN

INKL. FOTPALL

14.790:-

INKL. FOTPALL

(790:-/mån*)

(747:-/mån*)

ORD. PRIS 26.010:-

SVENSKAHEM.SE

ORD. PRIS 24.960:-

(834:-/mån*)

ORD. PRIS 19.560:ET

P
PALLEN PÅ KÖ

KVALITETSREA

UPP
UPP TILL
TILL

50%

Välkommen in för att se ännu fler med bra erbjudanden!
Välkommen in för att se ännu fler med bra erbjudanden!

PÅ HELA SORTIMENTET

PÅ HELA SORTIMENTET

15% RABATT

PÅ HELA SORTIMENTET

10% RABATT

20% RABATT

NTAL

NTAL

BEGRÄNSAT A

OLIVIA 3-sits i tyg Hem 12.427:-

ZARA bäddsoffa längsbäddad 6.995:-

(592:-/mån*) (ord.pris 14.620:-).

IMPULS 4-sits soffa tyg Arcus, beige 8.995:-

(356:-/mån*) (ord.pris 12.990:-).
Gäller tyg Thunder, camouflage beige &
smokey blue,

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

(443:-/mån*) (ord.pris 12.044:-).

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

BEGRÄNSAT A

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

Mån - Fred: 10 - 18
Lördag: 10 - 16
Söndag: 11 - 16

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

TELEFON

0303-24 54 90

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 000 kr betalar du 486 kr/mån i 23 månader
(inköpsmånaden är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period (lägsta är 300 kr/mån).
Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 30 kr/månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (januari 2020). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.
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Medborgarkontoret i Backa

KYRKOSPALTEN

Att föra vidare
Vi lever i en tid då vi ständigt uppmanas att hålla avstånd. Det är olika saker
vi behöver tänka på för att ta ansvar för
att viruset covid-19 inte förs vidare till andra. Viruset belyser hur vi människor kan
påverka varandra. På ont och gott. Det
som är dåligt kan vi föra vidare till någon
annan som i sin tur kan leda det till någon annan och så vidare. Det är verkligen detta virus ett exempel på. Men det
kan ju också gälla bra saker. Som till exempel godhet, generositet, hjälpsamhet
och vänlighet. Goda cirklar skapas. Det vi
fått av kärlek vill vi föra vidare till andra
och andra påverkas. Eller det handlar om
att bryta destruktiva mönster för att istället föra vidare det som är gott. De första
kristna sade ”Vi älskar därför att han först
har älskat oss”. Igenom Jesus får vi erfara
och lära känna den kärlek Gud har till var
och en av oss. Det är stort. Och det är på
riktigt. Guds kärlek gäller dig och ditt liv.
Och det påverkar.
Det som en gång började med några
vänner till Jesus är nu 2000 år senare en
världsvid Kyrka som innefattar väldigt
många kristna jorden runt. Det glada
budskapet om Jesus Kristus fördes vidare av människor som i den första kyrkan
sade ”Vi kan inte tiga med vad vi har sett
och hört”. Vi får också berätta och föra
vidare Guds stora insats för att rädda oss.

JANUARI 2021

Världen har längtat efter vaccin. Vaccinet har beskrivits som ljuset i tunneln.
Som räddningen. Vaccinet är som en utsträckt hand för att hjälpa oss och alla andra till livet igen. En hand som vi kan ta
emot eller avvisa.
Gud har gripit in i historien på ett avgörande sätt i Jesus Kristus. Så många
miljarder och åter miljarder människor
har fötts på denna jord. Men ingen kan
mäta sig i en så avgörande betydelse som
han som en gång lades i krubban i stallet i Betlehem, Jesus Kristus. ”Så älskade
Gud världen att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv” (Johannes 3:16).
Att föra vidare detta glada budskap om
Guds kärlek till oss är Kyrkans uppdrag.
I ord och handling får vi förmedla att alla
människor ryms i Guds omsorg. Och att
Gud räknar med oss alla att göra jorden
till en vackrare plats. En fråga som du får
ställa till dig själv: ”Hur kan jag föra vidare sådant som är bra och så påverka andra
till att livet för dem blir ljusare och jorden
en vackrare plats?”.
BENGT LJUNGBERG
PRÄST I BACKA PASTORAT

Med anledning av rådande restriktioner kring Covid 19, är medborgarkontoret i
Backa stängt för besök tills vidare. Det finns
fortfarande möjlighet till service på telefon.

Ring 031-366 80 07. Måndag 10-12 och
13-16, Tisdag 10- 12, Onsdag 10-12 och 1316, Torsdag 10-12 och 14-16, Fredag stängt.
B/K

Träffa Gun på torget
Livslust Gun Mattsson finns på Selma
Lagerlöfs Torg varje fredag mellan kl 1113. Passa på att träffa Gun utomhus framför
Fiskhuset för en pratstund. Gun berättar att

det är uppskattat och det brukar komma en
hel del folk.
B/K

Framtidens Backaplan tar plats
Backaplan är pusselbiten och navet på Hisingen som kommer binda ihop den enorma
stadsutvecklingen som sker på båda sidorna av
älven i Göteborg. En ny grön blandstad som
så sakteliga tar form på Hisingen.
Framtidens Backaplan kommer inte bara
växa fram. Framtidens Backaplan kommer ta
plats. När allt förändras i grunden finns förutsättningar att skapa något unikt och kvalitativt. Utveckla en stadsdel från botten och
uppåt. Urbant förändrat i takt med invånarna
och infrastrukturen.
Göteborgs stad har gett Backaplan goda
förutsättningar för att bli just pusselbiten mellan fastlandet och Hisingen. Marieholmstunneln är invigd, Hisingsbron ersätter den uttjänade Göta Älv-bron, E45-an byggs ner under
mark. Med dessa infrastruktursatsningar ska-

pas också möjligheterna för fler att bo och arbeta centralt.
Göteborgs Stad och Backaplans fastighetsägare har skapat en vision* för den framtida
staden. I den ligger givetvis bostäder, kontor
och handel som kärna och det sträcker sig
längre. Lekplatser, parker, kulturinslag, cykelbanor, parkeringsgarage, skolor, idrottshall,
bättre utvecklad kollektivtrafik, caféer, restauranger. Här ska livet få ta plats oavsett vem eller var du är i livet.
* Visionen innebär ca 5 000 bostäder, 60
000m2 handel och lokaler med första inflyttning
från 2024. Preliminär säljstart 2022.
WWW.NYPRODUKTION.BALDER.SE

Frontbilar – Bäst i Sverige
2020 blev ett fantastiskt år för oss på SEAT
Frontbilar. Vi sålde flest nya SEAT, av enskilda
återförsäljare, i hela Sverige. För att fira detta
kickstartar vi nu 2021 med fantastiska kampanjer
på våra lagerbilar. Välkommen!

SEAT Arona Style 95 hk
Privatleasing fr. 1.995:-/mån**
Ord. fr 2.295:-/mån**

Pris fr. 182 900:- Ord. pris fr. 197.900:-

Arona
SEAT

Gäller
lagerbilar!

Välj till KOMFORTPAKET+95:-/mån**
Klimatpaket inkl. 2-zon Climatronic
Förarpaket inkl. farthållare
Parkeringssensorer bak
Eller PLUSPAKET+195:-/mån**
(Komfortpaketet ovan)
+ SEAT FullLink
+ Digitalt kombiinstrument

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). Bl. körning 5,7 l/100
km. CO2-utsläpp 130 g/km. Miljöklass EU6. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1000 mil/år inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid
ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2021). Möjlighet att utöka miltal mot tillägg.
Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser. Gäller lagerbilar så långt lagret räcker.

FRONTBILAR SEAT
Tagenevägen 32A, Hisings Kärra
Tel: 031-577 400, frontbilar.se

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

Frontbilar är auktoriserad Återförsäljare och Verkstad
av SEAT i Göteborg. Vi underlättar ditt bilägande!

Varuhuset för
hela familjen!

Ta hand om
varandra

Kolla priset!

129
KR/PACK

Vi gör vårt bästa för att minska smittspridningen,
men alla måste hjälpas åt. Det gör vi bland annat
genom hålla avstånd i varuhuset och att sköta vår
handhygien, för din och varandras skull.

Kolla priset!

67
KR/ST

MUNSKYDD
50-pack. Godkända och rekommenderade.

10
KR/PACK

10

Huggies. 56 stycken i ett paket.

Extra starka. 40 liter, 15 stycken.

KR/PACK

HANDSPRIT / YTDESINFEKTION
1 liter. 75%.

!

BABYSERVETTER

Ombyggnad
för utbyggnad

AVFALLSPÅSAR

Vårt mål är att Klädkällaren alltid ska vara en upplevelse att besöka.
Just nu bygger vi om för att kunna bygga ut med ytterligare 2000 kvm.
Framtidens varuhus får ett ännu bredare sortiment. Ursäkta byggröran!

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se

Lunchöppettider vardagar 11.00 – 14.30, helger 11.00 –15.00
Caféöppettider mån – tor 10.00 – 18.00, fre 10.00 – 17.00, lör 10 – 16.30, sön 11.00 – 16.30

Dagens lunch
från 89 kr
Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se
Mån – tors 10 – 19, Fre 10 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning.
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Sofie från Kärra startade klädinsamling till Göteborgs hemlösa
 Sofie Henriksson i Hisings
Kärra är värd hur många applåder som helst. Veckan innan
jul funderade Sofie på om hon
kunde göra något för alla hemlösa som finns i Göteborg.

Foto: Selma stad

SELMA STAD

Fasader muras och
innerväggar byggs
på äldreboendet
Byggnationen av husen närmast stadsdelshuset, äldreboendet och Familjebostäders
hyresrätter, pågår för fullt. I januari fortsätter
murning av fasader på äldreboendet och
inne i huset arbetas det bland annat med att
bygga innerväggar och installationer som el,
värme och vatten.
I huset bredvid byggs husets stomme upp
över källaren där man nu nått våning 2.
I det runda huset med Familjebostäders hyresrätter, är plattan för entréplanet klar och vi
börjar bygga de väggar som ska omsluta en
stor lokal och entré till bostäderna.
I Egnahemsbolagets bostadsrätter kommer den platsgjutna källaren med skyddsrum färdigställas med en sista gjutning i mitten av januari. Prefabstommen uppåt över
källaren planeras starta i slutet av januari.
Under januari börjar transporterna komma
med material till hus längst Nils Holgerssons
Gata via Gåsagången 53-56.
B/K

Backatorps A-lag
har sparkat igång
A-laget sparkar igång säsongen, vill du vara
med och spela division 7 nästa säsong. Hör
av dig till tränare Johnny Gillberg.
Här första passet på Backavallen.
B/K

De har det extra tufft under pandemin och
får inte samma tillgång till hjälp som de fått
innan. Och Sofie kom på att man kunde
skänka kläder till dem, samt till familjer med
barn och ensamstående kvinnor och män. För
att lämna det till Göteborgs Räddningsmission, som ser till att portioneras ut till de behövande.
Via sociala medier lade hon ut en vädjan
om att folk i Hisings Kärra som ville/kunde
skulle rensa sina gömmor för att skänka kläder
till de här grupperna. De var det många som
ville. Efter bara några dagar så har det samlats
in mängder med säckar.
- Det var en fantastisk bra respons från Kärraborna, som direkt var med på noterna säger
Sofie.
Det blev till och med så att Sofie fick be
folk att avvakta med ytterligare insamlingar.
I säckarna finns det bland annat, skor, jackor,
termobyxor, mjukisbyxor, koftor,mössor, vantar. nallar, leksaker och overaller.
- Det mesta är i väldigt bra skick, säger Sofie.
Flera av säckarna har Sofie åkt runt i Kärra
och hämtat själv av personer som hörde av sig,
medan andra har kommit hem till Sofia sitt
bidrag. God hjälp med insamling och sortering har hon haft av sin mamma och pappa.
Dagarna innan jul lämnades en första omgång av säckarna med kläder till frukostcaféet
på Vasagatan. Några dagar senare överlämnades resten av kläder, skor och annat välbehövligt som gick till Familjecentralen som i sin
tur ser till att hemlösa får det.
De hemlösa och andra behövande fick lite
extra guldkant under jul och nyår.
Tack vare Sofies fina initiativ
LEIF MARTINSSON

Succé för Presentkortspromenaden i Kärra
Annandag Jul arrangerade Jennie Rune och
Caroline Portillo en presentkortspromenad
i Kärra, där intäkterna gick till Kärra HF.
Det blev en succé. Promenaden drog till
sig mängder med folk som var sugna på
en promenad och lite frågor där det fanns
många fina priser att vinna i potten. Tillsammans lyckades de samla in fantastiska 39
050 kr till Kärra HF.
Den summan är också svaret på utslagsfrågan i tipsrundan. Det var ett gäng som
hade alla rätt, de som kom närmast utslagsfrågan var:

Ted Andermil – grattis till ett årskort på
Nordic Wellness
Rasmus Bozic – grattis till 1000 kr på
Ica Supermarket Kärra

Linda Allansson – grattis till 500 kr
på I Love Pizza och ett pizzasten-kit (värde
499 kr)
Gå in på http://www.karrahf.se/
news/6550544/Vinnarna-i-presentkortspromenaden så ser du resten av vinnarna,
samt svaren.
Redan nu meddelas att de satsar på en
repris av Presentkortspromenaden 2021.
Det är vi många som ser fram emot.

Även små annonser syns!
Boka din:
Leif Martinsson, 0733–48 72 14

Foto: Backatorp IF.

LEIF MARTINSSON

Nu är ID.3 här.
Provkör en ny era.

Nu kommer ID.3, den första i en ny era bilar. Helt eldriven. Tyst, komfortabel och underhållande
på vägen. Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga. Assistanssystem som
hjälper dig att köra. Hög säkerhet. Låga driftkostnader och förstås maximal klimatbonus.
Plus en hel del annat som du upptäcker när du kör den.

ID.3. 100 % el, upp till 54 mil på en laddning.
Lease & Care – privatleasing från 3 495 kr/månad
inklusive service och 12 månaders betalskydd.
Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus).

Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Volkswagen Privatleasing 36
mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Volkswagen Serviceavtal ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilab i Kungälv AB | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
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Kajsa Svenssons första
mål i damallsvenskan
kom mot GF Kroppskultur.

JANUARI 2021

Åsa Björklund i Kärra HF.

Kärras damer körde
över Kroppskultur
Det såg till en början ut att bli en tät och tuff match mellan
Kärra HF:s damer och GF Kroppskultur i Lillekärrshallen. Gästerna var täta bakåt de första 10 minuterna, men hemmalaget
kopplade greppet och gick till halvtidsvila med 19-10. Den
andra halvleken spelade Kärra av matchen och gick runt på
laget. Det räckte gott till en solklar vinst med 35-23.
Kantspelarna Jennifer Johansson och Olivia Sahlin gör varsin stark halvlek och det ska de ha beröm för. Rutinerade målvakten Åsa Björklunds första halvlek var magnifik. Nyförvärvet
24-åriga Ellen Laanemets (från Önnered HK), som dragit med
tunga skador i nästan två år, visade att hon kommer att göra
mycket nytta för Kärra HF.
Nästa match spelas den 23 januari då Eskilstuna kommer
på besök till Lillekärrshallen.
Målgörare Kärra HF: Ida Reinholdsson 5, Jennifer Johansson 5, Olivia Sahlin 4, Vanja Andersson 4, Lovis Jansson
4, Ebba Hansén 4, Lina Barksten 3, Ellen Laanemets 2, Emmie Svensson 2, Cissi Schön 1 och Kajsa Svensson 1 (hennes
första allsvenska mål)
B/K

Hisingsbacka FC:s. Foto: Privat.

Hisingsidrottens nätverk
hyllar Gunilla Dahlin
 Nästa person att hylla hos våra fantastiska Hisingsföreningar är Hisingsbacka FC egna
krutpaket Gunilla Dahlin Som vanligt ställde de tre frågor:

Tyresö vann klart mot
Kärras herrar
Det blev en tung förlust för Kärra HF:s herrar i matchen mot
Tyresö Handboll i Lillekärrshallen. Gästerna hade full koll på
tillställningen från start till mål. Enda gången Kärra var nära
var då de kämpat sig upp till 19-20 efter 40 min spel. Då
tog Tyresö till 7 mot 6 spel och på ett mycket metodisk sätt
spelade de säkert hem segern, som skrevs till 33-26.Kärra HF
herrar har en del att fundera på. Nu är man nere på nedflyttningsplats och det krävs en inre kraftsamling för att lyfta igen.
Kanske kommer vändningen i nästa match mot AIK Solna (b)
I hemmalaget får Marcus Aggenfjord klart godkänt för sin
fina arbetsinsats och vilja. Isak Karlsson har klivit fram och
växer match för match. Ett säkert kort är Simon Hjalmarsson
som alltid levererar sina mål och sitt offensiva spel.
Målgörare Kärra HF: Simon Källström 8, Tobias Jademan 5, Isak Boström 4, Isak Karlsson 4, Marcus Aggenfjord
4 och Marcus Grüner 1.
B/K

Vad är det bästa med föreningslivet?
Positiva människor och det varierande arbetet. Nya utmaningar varje dag.
Vilket är ditt bästa idrottsminne?
När våra herrar gick upp i tvåan. Att komma med i Hall of
Fame (Fast egentligen är det när jag blev tvåa i DM gymnastik
men det kan man ju inte skriva. Det tillhör stenåldern...
Vem i föreningslivet skulle du vilja hylla?
Jag skulle vilja hylla vår ordförande Marie Anderson som är
den största anledningen till att vår förening fortfarande lever
trots Covid. Hon gör ett ideellt arbete som som lyser så enormt
stort hjärta för föreningslivet. Utan henne är jag säker på att
föreningen inte stått på dom stabila benen som vi gör trots att

läget är knapert. Sedan har vi en “tjej” som heter Mia Hellberg
i styrelsen som oförtrutet jagar alla hon känner med bingolotter, korv- och ostförsäljning, klädförsäljning, står i kiosken,
bakar, You name it. Fler av henne hade gjort det lätt för föreningslivet. Och alltid nära till skratt!
Hisingsidrottens nätverk säger ett stort TACK till Gunilla
för att hon ställde upp i vår intervju och för det arbetet hon
lägger ner för Hisingsbacka FC!
Backa/Kärra Lokaltidning och många andra ställer sig också
i hyllningskören till Gunilla som en fantastisk föreningsmänniska.
Följ Hisingsidrottens nätverk på facebook:
https://www.facebook.com/
hisingsidrotten/?ref=page_internal

Varje dag dör 1400 barn
av sjukdomar orsakade
av smutsigt vatten
Hjälp oss rädda liv genom att se till att alla
människor får tillgång till rent vatten och sanitet!
Ge en gåva på www.wateraid.se eller
SMS:a VATTEN till 72980 för att skänka 50 kronor.

B/K
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PASSA PÅ ATT TVÄTTA SJÄLV
INNAN PRISHÖJNING 2021!

SJÄLVTVÄTT
SJÄLVTVÄTT
Det här ingår:

4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
Det här ingår:
EGEN
UPPVÄRMD
HALL
4 DAMMSUGARE
4 VÄRME 4
4 TRYCKLUFT
STEGE 4 VATTENSLANG
4
HÖGTRYCKSTVÄTT
4 EL
✓ HÖGTRYCKSTVÄTT ✓ TRYCKLUFT ✓ EL
4 DAMMSUGARE
4 VÄRME
4 STEGE
4 VATTENSLANG
✓ DAMMSUGARE
✓ STEGE
✓ VATTENSLANG

0,5 tim. 99:- 1 tim. 175:- 1,5 tim. 250:0,5 tim. 99:- 1 tim. 175:- 1,5 tim. 250:175:- 1,5 tim. 250:- 2 tim. 300:175:- BIL,1,5
tim.
250:- 2 tim. 300:HUSBIL,
HUSVAGN

2 tim. 300:2 tim. 300:-

maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

Boka tid
online
på3,45
www.variantbil.se
BIL, HUSBIL,
HUSVAGN
maxhöjd
3,45
m •• maxbredd
3,40 m
m •• maxlängd
maxlängd 10
10 m
m
maxhöjd
m
3,40
BOKA
ONLINE
/ maxbredd
DROP
IN
Boka tid online på www.variantbil.se

HUSBIL
HUSVAGNBILAR BILAR
BIL K
BÖILPAERS KÖPES

Maxhöjd 3.45 m • maxbredd 3,40 m
maxlängd 10 m

KÖPES

VARIANTBIL
VARIANTBIL

Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se
Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se

DIN BILVERKSTAD AUTOEXPERTEN
FINNS PÅ TAGENEVÄGEN
Nu tillhör AW Verkstad Autoexperten-kedjan. Förutom
ny färg på kläder och flagga är vi samma trevliga,
kompetenta personal som tar hand om din bil på bästa
sätt för att du ska bli nöjd med ditt verkstadsbesök.

Hos oss får du alltid:
• 12 månaders gratis assistansförsäkring.
• Service till din bil med bibehållen nybilsgaranti, om
sådan finns.
• Utbildade fordonstekniker.
• Reservdelar motsvarande originalkvalitet, med tre
års garanti.
• Upp till 24 månaders räntefri delbetalning med
Autoexperten-kortet.
• En verkstad med modern felsökningsutrustning.
• En verkstad som söker som följer konsumentverkets
riktlinjer.
• Möjlighet till digital in/utlämning av ert fordon.
• Godkänd bilverkstad.

Välkommen till oss!

www.awverkstad.se | Tel: 031-57 91 80
Adress: Tagenevägen 9 Hisingsbacka
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Backa/Kärra Lokaltidning kollar runt bland våra större idrottsföreningar
i Backa och Kärra om hur de drabbats/hanterat covid-19.

Klubbarna och Coronan
FRÅGORNA
1) Hur har er verksamhet löpt på 2020
med tanke på covid-19?

5) Jo vi har haft en ökad försäljning men även insamlingar
ifrån våra fantastiska medlemmar.
6) Finns ju en påtaglig risk att vår säsongen kommer igång
väldigt sent. Om pandemin är i schack (helst matt) till hösten
återstår att få igång många ungdomar och ledare igen, vi kommer behöva ekonomisk stimulans för att lyckas med detta!

2) Har seniorer, barn och ungdomar kunnat träna?

Michael Torbjörnsson
Bulldog Training Center

3) Hur hårt har föreningen drabbats ekonomiskt?

1) Vi stängde ner i mitten på mars och öppnade sen upp lite
lätt under sommaren och drog sen igång inomhus under hösten. Men när reglerna runt att man fick vara max 8 personer som samlas så tog vi ett beslut att stänga ner igen. Det
var jobbigt men vi ville inte vara en av de klubbarna som bara
körde på och inte tog sitt ansvar i denna pandemi. Även om
våra medlemmar självklart saknar träningen så är vår känsla att
de flesta har haft en förståelse för de beslut som tagits.

4) Har ni fått ekonomiskt stöd från något
håll?
5) Har föreningen agerat genom att sälja
lotter etc för att få in lite extrapengar till
föreningen?
6) Hur tror/hoppas ni 2021 kommer att
bli med träningar/matcher och ekonomin?

Kristian Svensson
IBF Backadalen
1) Påminner mycket om konstgjord andning för en innebandy
förening då inomhus verksamheten till stor del varit stängd för
många medlemmar, flera ungdomar som väljer bort sporten.
2) Inomhus i begränsad omfattning under början på hösten
efter stoppet i mars. Seniorer tränar nu fys enskilt via Teamsmöten på webben, är ju inte riktig så vi förknippar en innebandy träning.
3) Än så länge håller vi oss flytande men risk att vår egen innebandy cup GÖTEBORG FLOORBALL FESTIVAL i april/
maj begränsas i omfattning med ekonomiska konsekvenser.
4) Göteborgs Stad har under hösten bidragit till vår överlevnad liksom bidrag till permitteringar ifrån Staten, vi behöver
ännu större ekonomist stöd under 2021 för att kunna bibehålla verksamheten 2022.

2) Det har skiftat som sagt utifrån om det varit öppet eller inte.
Även när vi haft öppet som vanligt så märks det att det är betydligt mindre folk som kommer på passen. Och det är bra då
vi håller stenhårt på att man inte ska träna om man uppvisar
minsta tecken på symtom och jag tror att det kombinerat med
oro är en anledning till att folk är försiktiga.
3) Otroligt hårt! Vi har sökt ett ”coronabidrag” nu i dagarna
och hoppas att det går igenom. Det som gör att vi med största sannolikhet kommer överleva detta är trogna medlemmar
samt våra fantastiska sponsorer. Vi har dock tyvärr tappat en
del sponsorer då självklart företagen är hårt drabbade idag av
Corona också.
Vi skulle även haft minst tre klubbtävlingar under 2020
som hade gett en del pengar som inte blev av. Klart att det
svider.
4) Nej, inte utöver pengarna vi fick i våras för att bygga utegymmet. Vi sökte i våras men fick avslag. Vet inte om det stämmer men av vad jag hört så har man prioriterat större föreningar och att pengarna som avsattes helt enkelt inte räckte till.
5) Nej, tror det är svårt att få folk att sälja lotter och liknande i
vår typ av förening. Vi driver ju Bulldog i föreningsform men
är ju mer som ett vanligt träningscenter. Tror att folk glömmer
ibland att hela verksamheten är byggd på att vi som engagerar oss gör det ideellt. Det som är positivt med det är ju att vi
inte har några övriga större kostnader än hyran vilket självklart
också underlättar ekonomiskt.
6) Vi har med stöd av den nya regeln att man får bedriva verksamhet där man ser till att man har 10m2 per person i lokalen

öppnat upp igen för träning. Men vi har tagit det steget längre
och delat upp lokalen i 14 träningsytor som är markerade för
varje person att träna i vilket medför att man under hela passet
håller avstånd till övriga. Tyvärr begränsar det ju antalet som
kan träna varje pass men vi vill bedriva en trygg verksamhet
och det måste gå först.
Slipper vi stänga igen under en längre period igen och våra
medlemmar är kvar samt att vi kan få in några nya sponsorer så
tror jag att vi i slutet på 2021 kan stå kvar och säga att vi vann
matchen mot Corona efter många tuffa ronder.

Marie Andersson
Hisingsbacka FC
1) Haltande skulle jag vilja säga då det i stora drag varit ovisst
framåt med olika typer av restriktioner, som påverkat all verksamhet. Många kringaktiviteter till fotbollen har inte heller
gått att genomföra av förklarliga skäl. Dock har fotbollen pågått under i stort sett hela året även om det absolut inte varit
som en vanlig säsong.
2) Träning har vi mer eller mindre kunnat genomföra under
hela året, förutom för seniorverksamheten där det varit flest
restriktioner. Matcher/träningsmatcher har kunnat genomföras från och till... Tyvärr har de de allra minsta i klubben
inte fått spela några matcher alls då alla Sammandragen under
2020 ställdes in. För de flesta lag har det varit enkelserie, men
många har resonerat att det varit bättre än inget.
3) Med tanke på att i princip inga kringaktiviteter gått att anordna har många av intäkterna minskat rejält. Det har varit
fullt fokus på ekonomin under hela året och en hel del ompriorteringar har tyvärr behövt göras.
4) Både RF och IOFF har beviljat ekonomiskt stöd för bortfall
av intäkter och det har varit avgörande för klubbens ekonomi.
Med hjälp av dessa stöd klarade vi 2020 ur ett ekonomiskt perspektiv och det är vi mycket tacksamma för.
5) Vi har försökt sälja bingolotter osv under hela året som vi
brukar, men vi ser att försäljningen gått ner totalt sett. Alla lag
och volontärer har ställt upp så totalt sett blir den totala intäkten bättre än förväntat, även om den inte går att jämföra med
”normala” år.
6) Vi hoppas att så mycket av fotbollsverksamheten kan bibehållas. Matcher är så klart viktiga och även här hoppas vi
att det kommer igång – även om det kanske blir en enkelserie
även denna säsong. För de allra minsta hoppas jag verkligen
att någon form av match/sammandrag kan gå att genomföras.
Ekonomiskt så lutar det åt att det blir som för 2020 och vi
har förhoppningar att ekonomiskt stöd kan ges från stat och
kommun även under 2021.

Ulf Jansson
Kärra KIF
1) Verksamheten har löpt på ganska bra med vissa förändringar kring aktiviteterna p.g.a. pandemin.
2) Barn och ungdomar har kunnat spela alla sina seriematcher.
Seniorer hade en enkel serie d.v.s. de spelade bara hälften av
sina seriematcher.
3) Svårt att säga exakt innan vi gjort bokslut men vi har jobbat
väldigt klokt med ekonomin.
4) Vi har fått högre aktivitetsstöd och lokalbidrag.
5) Vi har använt oss av laget.se insamlingsfunktion men också
varit lyckosamma med lottförsäljningar.
6) Vi har precis fått besked att Futsal är inställt. Risk för att
2021 kommer att vara lika utmanande med träningar och
matcher som 2020 men hoppas att det under våren ska lätta på
och att vi kan återgå mer och mer till våra ordinarie aktiviteter.
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Backa/Kärra Lokaltidning kollar runt bland våra större idrottsföreningar
i Backa och Kärra om hur klubbarna drabbats/hanterat covid-19.
Fredrik Gander
Ordförande Kärra IBK

ler. Matcherna påbörjades för de flesta i oktober månad tills
regionen gav oss totala restriktioner om att ställa in innan månaden var slut.

1) Verksamheten har rullat på i den utsträckning det har gått.

4) Nej!

2) Seniorer har sedan den 30oktober varken fått spela matcher
eller träna. Detta har också gällt för ungdomar födda 2004 och
före. De ungdomar födda 2005 och efter har fått träna fram
till 18 december och därefter bommade kommunen igen anläggningen. Det här har slagit hårdast på våra ungdomar då det
är i denna ålder som de utvecklas som människor. Att tappa
dessa ungdomar kommer inte bara vara en förlust för vår förening eller handbollen utan även för vår stadsdel och samhälle!
Flera ungdomar och föräldrar vi pratat med har berättat om att
de faktiskt mår sämre och att en del ungdomar känner en meningslöshet samt psykisk ohälsa. Därför är idrotten så viktig!

5) Det har inte funnits behov för detta. Vi har aldrig sålt några
lotter inom föreningen.

3) Vår förening har drabbats hårt och vi arbetar med att försöka ta del av bidrag.

6) Allting har ju att göra med hur kommunen gör med idrottshallarna. Ska de fortsätta vara stängda eller öppnas de upp
igen? Kommer alla att få börja träna igen? Seriespelet är redan
klart på förbundet med hur vi ska fortsätta med matcher under våren. Får vi spela ända fram till midsommar så är det så.
Det viktiga är att det blir spel i alla fall. Får vi bara köra igång
igen så kommer inte ekonomin att påverka oss i Kärra Ibk
nämnvärt.

4) Ja vi har fått från kommunen och lite från riksidrottsförbundet, men det täcker bara en bråkdels förlust.

2) Seriespelet gick igång i ca 4-5 omgångar under hösten för
att se sedan läggas på is igen. Tränat har alla kunnat göra fram
till slutet av oktober då endast födda 2005 och senare fick träna vidare. Sedan blev det ju stopp för alla en vecka innan jul.
3) Ingen skillnad mot innan Covid-19. Inga stora intäkter har
påverkats.

Backa HK
1) Våren 2020 fick vi avsluta mycket tidigare än planerat, varken träningar eller matcher/cuper har kunnat spelas sedan mitten på mars. Efter ett halvårs väntan och längtan att få starta igång en ny säsong fick vi äntligen börja träna och spela
match i september, dock under stränga restriktioner och reg-

5) Vi har hittills inte bett ungdomarna sälja för att få in mer
pengar. Men kommer att behöva göra någon form av insamling eller försäljning den närmaste veckan.
6) Vi försöker se det positivt. Nedstängningar är ingen långsiktig lösning har våra politiker och folkhälsomyndigheten sagt.
Förhoppningsvis kommer ungdomar och våra seniorer få börja
träna igen inom den närmaste tiden. Matcher hoppas vi att
de förflyttas fram. Ekonomin blir ju så klart sämre men vi hoppas på att få någon slant från insamlingar framöver. Vill man
hjälpa till kan man stödja Backa med en valfr summa på Swish:
123 603 38 98.

Magnus Björklund, Johan Salomonsson
Kärra HF
1) Den har varit stukad. Först stängde man ju träningar i mars
för att sedan öppna och även spela några matcher till hösten
innan vi igen tvingades stänga först matcher, sedan i slutet av
året även träningar inomhus. Vi har haft våran hall stängd för
alla utom dom som skall spela eller träna viket gjort att vi har
missat mängder av möten mellan människor som normalt är
en grund i föreningslivet. Vi tvingades även ställa in våran egna
cup Norden Cup vilket var ett hårt slag
2) Våra ungdomar har fått träna och började på seriespelet som
just nu tyvärr är pausat. I slutet av året och början av 2021 har
vi dock inte fått träna inomhus då alla hallar är stängda för uthyrning. Våra seniorer har fått träna och spela matcher pga. av
att dom räknas som elit så där fortsätter vi.
3) Kärra Hf har drabbats hårt då nästan alla våra inkomstbringande aktiviteter har blivit inställda.
4) Vi har fått hjälp av Göteborgs kommun samt av våra medlemmar och supportrar i flera Swishkampanjer samt andra initiativ
5) Vi har precis som alla år sålt lotter. Vi har gjort ett bra jobb
då alla våra medlemmar säljer och gjort det med den äran.
6) Vi hoppas att vi snart skall komma igång med träningar inomhus för samtliga. Matcher däremot blir tidigaste i mars enligt det senaste beslut vi fått av handbollsförbundet. Detta kan
dock ändras beroende på smittläget.
Vi tror på en fortsatt påverkan av Ekonomin över 2021 då restriktionerna nog kommer finnas kvar flera månader till.
B/K

EN DEL STATISTIK ÄR
FÄNGSLANDE PÅ RIKTIGT.
Ge en gåva och hjälp fängslade journalister på reportrarutangranser.se

träna
säkert

prova Gratis
en hel vecka
Känner du någon som vill testa en av Sveriges största träningskedjor?
Vi erbjuder nya kunder en fri provvecka – välkommen till klubben.

Online PT

Träningspass Online

Livesända klasser

Provträningen gäller på valfri Nordic Wellness klubb 1 gång per person och år, under bemannade tider.
Lokala avvikelser kan förekomma.

