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Handla lokalt – välkommen

till Kärra Centrum!

! @karracentrum  |  www.karracentrum.com

KÄRRA PIZZERIA & GRILL   |   KÄRRA KÖK & BAR 

KÄRRA HÅRTEAM  |  CANDY   |   APOTEKSGRUPPEN 

FOLKTANDVÅRDEN   |   KÄRRA CAFÉ & KONDITORI

 ICA SUPERMARKET   |   BLOMMIGA BUTIKEN   |   KATO SUSHI

LG Snickeri  
& Måleri  

Allt inom snickeri & måleri!
Tel. 0705-60 63 06

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

Vi säljer och servar följande märken:

VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE

VÄLKOMMEN JULKLAPP  
TILL  KÄRRA HF

FLER POLISER TILL HISINGEN

DUNFINS VÅRD OCH- 
OMSORGSBOENDE I BACKA 
TRIVS I SINA NYA LOKALER

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60  BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40          ANGERED CENTRUM 031 330 91 70

Kom in och välj bland flera varumärken eller se mer på hemsidan... 

BRA OPTIKER VÄXER INTE PÅ TRÄD
Familjeföretag sedan 1965

hemmaplan!

Handla
på

selmalagerlofstorg.se

fi@selmalagerlofstorg

Supporta din lo
c a

ls
!

      Öppettider:
      Mån–Fre ......... 11–21 
      Lör–Sön ........... 12–21

 031-57 40 30
  Kärraplatsen 11
      www.karrapizza.se

Scanna 
   för meny

Nyhet: Beställ /betala från nätet 
karrapizza.se eller med QR kod. Dagens lunch 95:-

Vardagar mellan kl. 11.00-14.00
Pizzor nr. 1-22, alla sallader,  
hamburgetallrik 90 gr, standard kebab. 
Dryck och sallad ingår.
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Ett nytt år har börjat
FÖRHOPPNINGARNA på det nya året är alltid många och en 
del slår in. Tror jag kan tala för alla att det vore oerhört skönt 
om smittan försvinner. Att allt blir normalt igen betyder så 
mycket för samhället i hela vårt land. Tänker mycket på fören-
ingslivet, med alla barn och ungdomar, som haft det kämpigt 
med sina samhällsbärande verksamheter som på grund av pan-
demin avstannat till stora delar. Undersökningar visar också 
att flera barn och ungdomar i och med pandemin slutat sitt 
idrottande vilket är förödande, samt att en del av dem blivit 
alldeles för stillasittande, vilket är lika illa. Den här stora unga 
målgruppen som är en del av vår framtid behöver röra på sig 
och vara aktiva. Ett annat område som alltid diskuteras om är 
vården som ständigt brottas med resursbrist och saknaden av 
pengar, vilket är helt galet. Vården är en av våra allra viktigaste 
baser i samhället som i mitt tycke alltid ska ges de allra bästa 
förutsättningarna med stora resurser och bra löner till perso-
nalen rakt igenom. Måtte beslutsfattarna någon gång sätta ned 
foten ordentligt och satsa extra mycket på vården och fören-
ingslivet. Det finns flera viktiga områden som självklart ska ha 
samma förutsättningar, men utan en bra vård och ett rikt för-
eningsliv stannar en del av Sverige.

2022 blir ÖIS år. I år ska de rödblåa äntligen blomma ut på 
allvar i årets superetta och ta sig upp till allsvenskan 2023, där 
de hör hemma. Inte omöjligt alls att det sker. IFK Göteborg 
och BK Häcken får ursäkta, men det är “lirarnas lag” som skul-
le lyfta allsvenskan ett par nivåer. Minns bara när vi tog hem 
SM-guldet 1985 efter att i finalmatcherna sopat... banan med 
Blåvitt. Hela vårt land stod stilla de här dagarna och njöt av 

en underbar fotboll från Öis. Det vill vi Öisare gärna bjuda 
på igen till hela svenska folket. 

 
DIN PLACERING I KÖN. Känner ni igen det? Hur många är vi 
inte som försökt kontakta en myndigheten per telefon och 
fastnat i en jättekö. Rätt många antar jag. För några veckor 
sedan hamnade jag där. Kom fram till en automatisk telefon-
svarare och knappade mig fram till den avdelningen jag var 
ute efter. Väl där hamnade jag snabbt i denna välkända kö och 
efter en halvtimme hade jag tröttnat på det ständiga upprep-
ningen: Din placering i kö är nummer typ 67. Var god vänta. 
Vi tar emot samtalet så fort vi hinner. Puh. Antingen är det 
utmattningsmetoden de kör med så att folk ska tröttna eller så 
är de underbemannade å det grövsta.

POLISEN HISINGEN kom med ett glädjebesked nyligen. De har 
fått in 16 nya polisaspiranter till sin verksamhet på Hisingen. 
Det är vi många som applåderar. Att rekrytering av nya poliser 
pågår behövs alla dagar i veckan. Vet inte hur många personer 
som jag träffat på, så gott som dagligen, där samtliga efterlyser 
fler närvarande poliser ute i stadsdelarna för att de känner sig 
otrygga.  Det är inte svårt att förstå i dessa tider. Fler poliser 
ute på gator och torg löser inte allt, men lita på att det är steg 
i helt rätt riktning för att få bukt med otryggheten som finns 
runt om oss.

Nästa steg vore att sätta upp kameror, som visat sig vara ef-
fektiva, ute i stadsdelarna. Det skapar också en trygghet för 
invånarna, handlarna och företag och gör att Polis kan komma 
åt gärningsmän och andra som som begår brott etc. Visst det 

kostar en slant, men snälla nån det är små pengar i samman-
hanget. Det handlar om att prioritera. Och då bör trygghets-
aspekten ligga högt på den listan. 

 
LOKALTIDNINGEN är precis som de flesta drabbade av Covid ef-
fekterna. Det är bara att erkänna att det är och har varit tuffa 
tider. Som om det inte räckte. Lite oväntat kom en tidig jul-
klapp till mig strax innan jul, som sved ordentligt. Papperspri-
serna höjs rejält. Och det slår såklart riktigt hårt för oss som 
ger ut tidningar. Skam den som ger sig. Det gäller att lägga in 
en extra växel och glädjande nog så är många av de lokala an-
nonsörer med på tåget även detta år. Som de har varit under 
hela Backa/Kärra tidnings existens under 17 år. För er läsare 
som inte visste det så är annonsörerna tidningens enda intäkt. 
Och därför är de synnerligen viktiga för att kunna ge ut lokal-
tidningen. Därför vill jag slå ett extra slag för de lokala annon-
sörerna, som förstår värdet av att synas i en läsvärd lokaltid-
ning. Och till er läsare vill jag uppmana er att gynna de lokala 
handlarna och företag så mycket ni kan. 

 
MÅNADENS NUMMER innehåller som alltid lokala reportage 
och information om vad som händer eller har hänt i stadsde-
larna Hisings Backa och Hising Kärra. Kryddat med lokala an-
nonsörer. Det är ett starkt koncept.

TILL SIST. Måste bara vi bara nämna Sveriges duktiga EM-
spelare i handboll Jonathan Carlsbogård och Emil Mellegård. 
Båda är fostrade i planskolan i Kärra HF och spelar nu i världs-
toppen både i landslaget och på klubbnivå. Det är stort för 
spelarna, föreningen Kärra HF och för stadsdelen Kärra. 

Trevlig läsning så ses vi i februari igen.

LEIF MARTINSSON

ÖIS SM-guld 1985 fick hela Sverige att stanna... Snart hoppas vi på en repris.



FÖR MEDLEMMAR

SUPER MÅNAD

AKTUELLA ERBJUDANDEN 26/1–30/1

Bäckebol

Med reservation för slutförsäljning.

Stora Coop Bäckebol • 6–23 alla dagar

MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE
Gevalia. Välj mellan olika sorter och rostningar. 
Gäller ej ekologisk. 425-450 g. Jfr-pris 61:11-
64:71/kg.

2 FÖR

55k
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA
Harbour. Odlad i Norge. Vakuumförpackad. 
Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

99k�  
MEDLEMSPRIS

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

LÄSK
Pepsi/Zingo/7up/Pommac. Välj mellan olika sorter. 
140-150 cl. Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

10k�  
MEDLEMSPRIS

POMMES
Coop. Frysta. Välj 
mellan olika sorter. 
900 g. Jfr-pris 11:11/kg.

10k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.

FLÄSKYTTERFILÉ
Sverige/Nybergs Deli. Färsk. I bit. Ca 1 kg.

PLOMMONSPÄCKAD KARRÉ
Sverige/Allman. I bit.

59)=�  
MEDLEMSPRIS

39)=�  

HUSHÅLLSOST
Arla. I bit. 17-26%. Ca 1100-2200 g.

59)=�  

TOALETTPAPPER/HUSHÅLLSPAPPER
Serla. Välj mellan hushållspapper 3-pack och toalettpapper 
6-pack. 570-996 g. Jfr-pris 19:88-34:74/kg.

5 FÖR

99k
MEDLEMSPRIS

TVÄTTMEDEL/SKÖLJMEDEL
A+/Noora. Välj mellan A+ pulver 700 g, flytande 728-920 ml 
och Noora sköljmedel 928 ml. Jfr-pris 0:43-1:77/tvätt.

4 FÖR

99k
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Trygghetsspalten i Backa och Kärra
God fortsättning
Just som vi trodde att vi skulle kunna gå till-
baka till det normala så återkommer restriktio-
nerna kring Covid. I detta läget är det viktigt 
att vi så långt det är möjligt kan hålla smittan 
utanför vår verksamhet. Det skulle få allvarliga 
följder om vår verksamhet blev hårt drabbad. 
Därför skall även vi följa de råd som ges för 
att minimera risken och de som kan skall i 
möjligaste mån ges möjlighet att arbeta hemi-
från. Mycket arbete sköts i dag via dator och 
telefon och då spelar det inte alltid så stor roll 
var man utför det. Även möten kan ju idag 
skötas via datorn vilket i sig har varit bra, sett 
till man kan minimera tid till förflyttning.

Den lokala lägesbilden styr
Vi fortsätter att jobba med modellen som sä-
ger att den lokala lägesbilden får vara sty-
rande. Det innebär att vi löpande stämmer av 
och värderar den information som kommer till 
oss från olika håll.

All fakta viktas och målet är att vi skall vara 
på rätt plats vid rätt tillfälle och arbeta mot 
rätt personer. Vi kan inte vara överallt hela 
tiden och därför är det viktigt att göra bra 
avvägningar. Det grova våldet måste sättas 
vid sidan av det som slarvigt kallas för var-
dagsbrottslighet och ordningsstörande. Ofta 
har vi en ganska bra bild över vilka personer 
som är brottsaktiva och som ställer till det på 
olika vis i samhället och målet är att kunna 
vara proaktiva och inte vänta till att ett brott 
skett. När ett brott skett är det alltid väldigt 
tidsödande att utreda och få någon lagförd 

och dessutom lämnar det alltid en drabbad 
målsägande.

Brottsstatistiken gällande Hisingen under 
året säger att antalet anmälda brott under år 
2021 har sjunkit något jämfört med 2020. 
Man måste vara försiktig med att tolka statistik 
ur ett helikopterperspektiv och för att få en 
rättvis bild måsta man grunda ordentligt i varje 
brottskategori.

Minskning av inbrott i Norra Hisingen
Glädjande är helt klart att antalet inbrott i 
bostad på gamla Norra Hisingen förra året 
summeras till 74 stycken, jämfört med 122 
under 2020. Vad det beror på är inte helt 
klart, men det skulle kunna bero på att ett 
antal personer sitter frihetsberövade eller att 
några personer inte befinner sig i landet.

En bidragande orsak är säkert alla de 
grannsamverkans-föreningar som är aktiva. 
Har ni inte redan en fungerande förening 
så kan ni med fördel ta kontakt med oss så 
är vi behjälpliga med att lotsa er. Det är i 
grunden en lite strukturerad organisation för 
att ni tillsammans skall minska risken för att 
utsättas för brott i det lokala området. Det 
kan gälla allt från störande företeelser till in-
brott och skadegörelse. Alla vinner vi på att 
ligga på framkant och identifiera riskområ-
den. Det finns dessutom hjälp att få från sta-
dens organisation men även privata aktörer 
som får en vinst från en lägre risk att utsättas 
för brott. Det kan gälla en sådan enkel sak 
som belysning eller man ansar häckar eller 
träd som skapar otrygghet.

Trygghetsvandringar är då en naturlig del 
där vi kan vara en part. Man identifierar 
helt enkelt ett område där vi gemensamt 
besöker platsen och ser vad som skulle 
behöva göras och vem som är ansvarig. 
Otrygghet är som bekant en känsla och det 
är inte alltid som den stämmer överens med 
statistik och risk för att utsättas för brott. Men 
självklart är det i allas intresse att minska ris-
ken för att drabbas av brott men även öka 
tryggheten. Ibland är det lås och larm som 
är lösningen medan någon annan gång 
kan det vara betydlig enklare åtgärder som 
efterfrågas och kan genomföras.

Även antalet skjutningar förra året är 
betydligt färre än tex 2014. Men motive-
rade gärningsmän i konfliktmiljön är väldigt 
svåra att påverka och att helt få bort antalet 
skjutningar är svårt, men målet måste ända 
vara att vi inte skall ha den typen av våld 
i vardagen. Men för att kunna komma åt 
problematiken måste vi också förstå varför 
den uppstår och förlita oss på fakta och 
forskning och inte agera stunden. Den dis-
kussionen kräver då ett annat forum för att 
förstå och förmedla. Vi är glada för det vi 
ser just nu och är försiktigt positiva även om 
vi vet att vi inte har sett den sista skjutningen 
i offentlig miljö.

28 000 kronor i månaden är in-
gångslöneb för en nyutbildad polis
Frågan om våra löner har kommit in. Jag kan 
säga att en nyutbildad polis får en lön som lig-
ger runt 28 000 kr/mån. Jag kan läsa mig till 

att medellönen är ungefär 32 000 kr/mån efter 
ett par år, men eftersom vi har individuell löne-
sättning så kan jag inte bli mer specifik än så.

Frågan om smällare och raketer 
dyker upp varje år
Numer är det förbjudet med raketer med s 
k styrpinne, men för flertalet varianter är det 
fritt fram. Det är förbjudet att smälla i tätt-
bebyggt område men det vet vi alla att det 
fungerar mindre bra. Det är om inte omöj-
ligt att rent polisiärt kontrollera efterlevnaden 
så är det i alla fall svårt. Vi måste för att 
kunna bötfälla veta vem som tände på och 
det är omöjligt om vi kommet till en plats ef-
ter flera minuter. Ansvaret ligger, skulle jag 
säga, på individen och i inte så få fall äldre 
och föräldrar som tillhandhåller smällare till 
minderåriga. Men även de som har åldern 
inne, slirar på det juridiska men även den 
moraliska bedömningen.

HÅKAN BREDINGE  
KOMMUNPOLIS HISINGEN 

KENNET JOHANSON  
TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN 

Veckans ros!

Veckans ros och vill jag gärna ge den till en 
kille och hans 4 kompisar, som tog initiativet 
att försöka få ihop lite folk för att röja runt 
Svankällan i Kärra. (Nu när det inte finns 
pengar hos kommunen) Helt fantastiskt att de 
tar ett sådant initiativ

ALL HEDER ÅT DOM INGER KINDMARK

Värmer i hjärtat
Tack till insamlingscentralen stadsmissionen 
för att ni finns. Läste förra numret av lokaltid-
ningen om ert fina initiativ att hämta upp klä-
der och dylikt i Kärra och ge till hemlösa och 
andra behövande. Det berörde mig djupt. 
Vilket underbart engagemang. av er och de 
som skänkte.

ANNA

Märkligt av busschauffö-
ren att inte reagera
Åkte bussen från Hjalmar Brantingplatsen till 
Backa i förra veckan. På sätet framför mig 
såg jag en mössa och ett par glasögon lig-
gande där. Tänkte att jag plockar upp dom 
och ger till chauffören. Då upptäcker jag en 
tablettkarta och anar att det är inte “vanliga 
tabletter utan mer eller mindre drogrelatera-
de. Intill tabletterna låg det flera sedlar skrynk-
lade. 800:- totalt. När bussen var framme 
vid Backa sprang jag fram till chauffören och 
lämnade över alltihopa, främst för att ingen 
skulle komma åt tabletterna. Chauffören tog 
sakerna utan att röra en min eller tacka en 
gång. Eftersom jag var tvungen att stiga av 
bussen, hade jag ingen chans att fråga vad 
han gör med de som är upphittat. Tycker det 
var en märklig reaktion.

RESENÄR

Varför tomma parkeringar?
Promenerar dagligen förbi Kärrahus äldre-
boende och undrar varför det ständigt är så 
många P-platser tomma.  Uppskattar att det 
är 50 platser. Och det är utöver personalen 
som har ett antal P-platser till förfogande. Var-
för inte låta allmänheten stå där då det är ofta 
är fullt på parkeringen framför Ica och då det 
är handbollsmatcher i hallen och bilarna inte 
får plats på de andra parkeringarna.

KÄRRABO

Svar: Backa/Kärra tidning har sökt ansva-
riga för marken och hoppas i nästa nummer 
publicera ett svar.

Förbjud alla smällare!

Äntligen nyår över för den här gången. Är 
hundägare och varje år är det likadant för 
de flesta av oss som har djur, med dessa 
smällare och raketer. Själva sitter jag under 
nyår tillsammans med mina hundar och är på 
helspänn. Ser att de inte mår bra. Der är för-
färligt mot alla djurägare att det inte förbjuds 
smällare och dylikt under nyår och påsk. 

DJURVÄN I BACKA

Gott om tomma parkeringsplatser finns 
det framför Kärrahus äldreboende.

TRAFIKNYTT
Dubbelriktad trafik från den  
25 april i Tingstadstunnelns ena rör
Den 25 april startar renoveringen av Ting-
stadstunneln. Trafikverket renoverar ett tun-
nelrör i taget och trafiken dubbelriktas i 
det motsatta röret. E6-trafiken hänvisas till 
Tingstadstunneln och all annan trafik (till/

från Lundbyleden, E20, E45) leds via Marie-
holmstunneln.

I oktober 2023 beräknas renoveringen vara 
klar. 

B/K

Vissa anslutningar  
i Brunnsbomotet stänger
Under mars och april stängs vissa anslutning-
ar i Brunnsbomotet. Dels handlar det om på-
farten från Brunnsbomotet mot E6 norrut, 
Marieholmstunneln, Tingstadstunneln. Dels 

handlar det om avfarten från Lundbyleden, i 
östergående riktning, till Brunnsbomotet.

För mer information: www.trafikverket.se

B/K

BYGGNYTT
Detaljplanen för  
Backaplan centrum går ut på samråd
Med nya Backaplan växer innerstaden över 
älven. Backaplan ska utvecklas till Hisingens 
centrum med cityhandel, ett kulturhus, stads-
park och tusentals nya bostäder. Nu går de-
taljplanen för delområdet Backaplan centrum 
ut på samråd. Allmänhet, verksamheter med 
flera har fram till 16 mars på sig att tycka till, 
skriver Vårt Göteborg. 

– Byggstart för Backaplan centrum blir 
runt 2026 och en färdig utbyggnad i början 
på 2030-talet, om allt går som planerat, säger 
Karin Slättberg, projektledare för detaljplanen 
för delområde Backaplan centrum, till Vårt 
Göteborg.

För mer information om framtidens 
Backaplan: https://framtidensbackaplan.se/

B/K

Det är en stor förvandling Backaplan 
kommer att genomgå den närmaste 
tioårsperioden. 2026 är förväntad 
byggstart av delområdet Backaplan 
centrum vars detaljplan nu går ut på 
samråd. Flygfoto: White arkitekter

Fritt forum

Håkan BredingeKennet Johansson



Vid frågor om allergier eller övrigt hör 
gärna av er så hjälper vi er! 

Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6 person-
er, 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 
ring köket 010-741 59 88, du kan också maila  

backebol.restc@coopvast.se eller beställa via  
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com

Öppettider:  Måndag till fredag: Frukost  
och Café 8-19, Köket 11-18.30.  
Lördag-söndag: Café 8-18, köket 11–17.30. 
 
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

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH  
& CATERING

Vår goda frukost serveras mån–fre mellan 08.00–10.30 
(från 49:-). På fredagar finns stekfrukost för 55:- (stekt 
pot., falukorv, bacon, stekt ägg, kaffe & juice)

Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för 
95:- (medlem 90:-). Vår populära helgbuffé med 
grilltema (11-17.30) 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

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

VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,  
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP

Middagsmys för 2 personer 
3-rättersmeny, från 299:- hämtas 
fredag och lördag. Finns på Facebook 
(Kök & Café Coop Forum Bäckebol) och 
är beställningsbar från onsdag varje vecka.

Matlådor 55:- köp 4 betala för 3.

Färdiga baguetter, sallader  
och pajer från 49:- finns inne på  
Stora Coop.

Färdigmat att njuta!

FRÅN VÅRT UTBUD
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Socialkontoret i 
Backa öppet igen - 
efter ombyggnation
Den 13 januari öppnar det ombyggda och uppfräschade 
socialkontoret på Dunfins gata 20-22 i Hisings Backa. 
Ombyggnationen har pågått under hela hösten och be-
slutet om den fattades i augusti 2020 av den dåvarande 
stadsdelsnämnden Norra Hisingen.

Detta är en mycket efterlängtad uppdatering av loka-
lerna. Den är gjord för att skapa ändamålsenliga och funk-
tionella lokaler som ska underlätta för alla besökare.

Nytt är att receptionen nu flyttats till första våningen och 
att där också finns en besöksarena med 19 rum för att möta 
klienterna på. Där finns också lunchrum/konferensrum för 
cirka 50 personer. Alla kontoren är också ombyggda.

B/K

Hallå där Alice Roman Dadisho, 
presskommunikatör Västtrafik
Västtrafik höjde priset den 9 januari i år. Med tanke 
på att ni höjt flera gånger de senaste åren så undrar 
många varför ni höjer priset nu igen? 
- Det är kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen 
som beslutar om nivån på prishöjningen. Vanligtvis görs en 
prisjustering varje år.  Det beror framförallt på att vi måste 
täcka upp för de kostnader som finns, för att kunna driva kol-
lektivtrafiken. Det görs också för att vi ska kunna fortsätta göra 
kollektivtrafiken så bra som möjligt för våra resenärer. Med en 
attraktiv kollektivtrafik kan vi locka både nya och gamla rese-
närer att åter resa hållbart igen efter pandemin. Bland annat 
köper vi in nya spårvagnar, elbussar och tåg. I november 2020 
ändrade vi om hela vårt biljettsortiment och zonindelning i re-
gionen. Därför gjordes ingen ordinarie prisjustering förra året.

Ni vill att fler åker kollektivt, men höjer priserna. Hur 
rimmar det?
- Vi vill naturligtvis ha så låga priser som möjligt för våra rese-
närer, samtidigt som vi måste säkerställa att vi också kan fort-
sätta utveckla kollektivtrafiken. I Sverige har vi en modell där 
kollektivtrafiken till hälften finansieras med skattemedel och 
den andra hälften med biljettintäkter. Priserna i kollektivtra-
fiken beslutas av politikerna i kollektivtrafiknämnden i Västra 
Götalandsregionen.

Hur ska ni få fler att åka kollektivt?
- Det här är ett  ständigt pågående arbete för oss där vi vill 
få flera att göra hållbara val och resa tillsammans. I grunden 
handlar det om att på olika sätt skapa en så attraktiv kollek-
tivtrafik som möjligt.  Under pandemin har vi ställts inför nya 
utmaningar med minskat resande. Men vi hoppas kunna locka 
tillbaka både nya och gamla resenärer i framtiden. Det är ett 
arbete som pågår och som vi kommer fortsätta med framöver.

Tror ni inte fler och fler tar bilen nu istället med tanke på 
era prishöjningar och smittorisken som finns?
- Resandet har förändrats till följd av pandemin och det är för-
ståeligt, samtidigt som det är bekymmersamt i den bemärkelse 
att vi arbetar för att uppnå en hållbar utveckling, där fler reser 
tillsammans. Prisjusteringarna genomförs för att vi ska kunna 
fortsätta satsa på kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv. 
Framöver får vi till exempel nya spårvagnar, nya elbussar och 
snart nya tåg som kan få fler att vilja resa med oss.  

Kräver ni vaccinpass? 
- Nej, i dagsläget finns inga krav från Folkhälsomyndigheten 
på vaccinpass inom kollektivtrafiken. Vi följer utvecklingen 
av pandemin noga och agerar utifrån den information och de 
riktlinjer som kommer från myndigheterna. 

Måste alla som åker kollektivt bära munskydd? 
- Vuxna rekommenderas att bära munskydd om det inte går 
att undvika trängsel. Detta enligt de rekommendationer som 
började gälla den 8 december 2021.  

Erbjuder ni munskydd till resenärerna? 
- För att underlätta för resenärerna att följa Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer delar vi ut gratis munskydd i alla 
våra butiker. Vi gör även punktinsatser på sträckor där vi ser 
att trängsel förekommer. Vi delar ut två munskydd per giltig 
biljett. 

Hur många resenärer får vara på bussen samtidigt un-
der en tur? 
- Det finns inget sådant angett antal. Antal sittplatser och ut-
rymme ombord ser också olika ut och varierar beroende på 
bussmodell. Vi uppmanar resenärerna att följa de rekommen-
dationer som finns. Vårt uppdrag är att fortsätta köra kollek-
tivtrafiken, men det ligger ett stort ansvar på individen att 
undvika trängsel. Har man möjlighet att vänta på nästa tur 
om det är trångt är det till exempel bra, sen har inte alla den 
möjligheten vilket vi har förståelse för. För att underlätta för 
resenärerna att se när det är trångt har vi utvecklat en träng-
selindikator i vår app Västtrafik To Go som vi uppmanar våra 
resenärer att använda sig av.

Bär förarna munskydd och har de fått vaccinet? 
- Eftersom det här är en arbetsmiljöåtgärd som förarnas arbets-
givare vidtar är det upp till respektive trafikföretag att bestäm-
ma vilka åtgärder de vill göra. Därför kan det variera beroen-
de på vilket trafikföretag det är som kör, men kan exempelvis 
handla om att förare använder munskydd eller att de har möj-
lighet att vaccinera sig på arbetstid. Vi arbetar nära våra part-
ners i frågorna och ställer oss bakom de åtgärder som våra tra-
fikföretag anser vara nödvändiga för att öka förarnas trygghet.

Stiger man på bussen i de främre eller bakre dörrarna? 
 - Tillsammans med trafikföretagen har vi beslutat att de 
främre dörrarna på de flesta av Västtrafiks bussar tillfäl-
ligt stängs från och med torsdag den 13 januari. Orsa-
ken är en tilltagande smittspridning och oro hos förarna.   
   För de linjer som endast trafikerar i Göteborg, Mölndal, Par-
tille och Öckerö stängs alla framdörrar medan det i övriga regi-
onen kan variera. Beslut om att stänga framdörren tas tillsam-
mans med de olika trafikföretag utifrån hur förutsättningarna 
ser ut lokalt, därför varierar det inom regionen. 

LEIF MARTINSSON

16 nya polisaspiranter 
till Hisingen
Måndagen den 17 januari välkomnade vi 16 stycken polisas-
piranter till Hisingen! Ni är efterlängtade! Aspiranten är den 
avslutande delen av polisutbildningen där polisstudenten får 
möjlighet att arbeta såväl som ingripandepolis som utredare 
och omsätta vad man lärt sig på utbildningen i praktiken.

Ett stort lycka till önskar vi samtliga!

POLISEN HISINGEN

SeniorNet  
på Backa bibliotek
På måndagar kan du som är 55+ få individuell hjälp med 
grundläggande IT-användning på dator, surfplatta eller smart-
phone av SeniorNets handledare. Boka tid på tel 031-366 90 
10/11 eller på Backa bibliotek.
(Obs! Stängt mån 18/4)

B/K

Lite
Lokalt

LiteLokalt.se



Öppettider: Vardagar 10–19 & helger 10–18

Dröm dig bort i vinter
Längtar du lika mycket som vi efter vecka 7? Känslan av att få susa 

nerför backen, göra en vacker piruett eller känna vind i ryggen med 

de nya längdskidorna. Även om det inte skulle bli av i år så hittar du 

detaljerna hos oss som sätter guldkant på årets sportlov.  

Välkommen in med dina drömmar.  
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VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14

Tel. 031 - 52 18 30  |  www.mjguld.se
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GULD KÖPES!

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

Foto: Jenny Sigeman, Johannes Frandsen, Kristin Lidell, Magnus Aronsson (IKON)

DROP-IN – VIGSEL OCH DOP

KÄRRA KYRKA 22 FEBRUARI 
KL. 15.00-18.00

BRA ATT VETA INFÖR DOP:

1. Samtycke samt legitima-
tion från samtliga vårdnads-
havare behövs.

2. Det finns dopklänning  
att låna i kyrkan.

2022-02-22

Att gifta sig eller döpas kan vara enkelt. Kyrkan ordnar präst och musik  
för vigselpar och dopfamiljer. Ingen tidsbokning behövs – kom som ni är!

Skanna QR- koden för 
att komma  direkt till 
hemsidan. Där kan du 
gå en virtuell rundtur 
i Kärra kyrka samt se 
vilka musikalternativ  
du kan välja mellan.

CHECKLISTA INFÖR VIGSEL:

1. Beställ hindersprövning från 
skatteverket. Var ute i god tid!

2. Att ta med: Giltig hinders-
prövning,vigselintyg, legitima-
tion samt ringar. 

Flexibel Friskvård & Hälsa 
öppnar i Kärra Centrum

 � Länge har det spekulerats 
i vem som kommer att öppna 
verksamhet i f d Handelsban-
kens lokaler. Nu är väntan över 
för i mars öppnar Flexibel Frisk-
vård & Hälsa. 
- Det känns väldigt bra att öppna 
i Kärra med vår inriktning på att 
hälsan är viktig. Dessutom får vi 
ett perfekt läge här, säger Karin 
Gustafsson som är en av ägarna.

Flexibel Friskvård & Hälsa har en verksamhet 
i Stockholm som de öppnade förra året och 
visade sig vara ett lyckat koncept. Nu är det 
Kärra som står på tur.

Karin är en av nyckelspelarna. Hon har 
haft träningspass i Bunkern i Kärra under ett 
års tid och känner väl till stadsdelen. Karin är 
övertygad att tror konceptet med hälsan har 
stor potential i Kärra.

Träningen som Flexibel Friskvård & Hälsa 
erbjuder är nyttig, rolig och hjälper till att få 
en bra hälsa. Här finns flera olika flexibla styr-
kepass med individuell träningsplanering.

- Vi lever allt längre, men den allmänna häl-
san blir allt sämre. Hela 51% av befolkningen 
klassificeras som överviktiga. Andra sjukdo-
mar som är direkt kopplade till livsstilen och 

som allt fler drabbas av är diabetes typ 2, högt 
blodtryck och höga nivåer av blodfetter. Sist 
men inte minst, allt fler personer känner sig 
stressade och allt fler drabbas av utmattnings-

syndrom, det som ofta brukar kallas ”att gå in 
i väggen”, eller att ”bränna ut sig, säger Karin.

Lisa Dickson Doliteus Fastighetskontorets 

förvaltare och centrumansvarig för Kärra 
Centrum:
- Vi tycker det är väldigt trevligt med en gym 
och friskvårdsverksamhet till torget, som kan 
komplettera det övriga utbudet som finns 
idag och det är roligt att det äntligen kommer 
en ny verksamhet i f d banklokalen.

Lisa fortsätter:
- Träning, hälsa och friskvård ligger ju verk-

ligen rätt i tiden, så det känns roligt för oss 
som fastighetsägare och alla kunder och när-
boende i Kärra.

Karin vet hur viktigt det är att sköta sin 
hälsa. Inte minst när man kommer upp i åld-
rarna.

Läget mitt i Kärra centrum är perfekt för 
Flexibel Friskvård & Hälsa är perfekt.

Lokalen omfattar 180 kvm och här kör 
man gruppträning, personlig styrketräning, 
yoga och så småningom blir det även ett rum 
för massagebehandling.

Öppettiderna kommer att vara generösa. 
både på vardagar och helger. Tanken är att det 
kommer att vara både bemannat och obeman-
nat så att man i princip kan träna när man vill.

Bokningar görs på hemsidan eller via en 
app.

Flexibel  Friskvård & Hälsa  blir en viktig 
och nyttig aktör i Kärra Centrum.

I hälsans tecken.

LEIF MARTINSSON

Flexibel Friskvård & Hälsa öppnar i Kärra centrum under mars i f d banklokalen.



selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Supporta dina locals och handla lokalt!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT  |  APOTEKET KRONAN

BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN  |  BLOMGÅVAN  |  FISKHUSET

FRANSKA SKAFFERIET  |  HEMKÖP  |  MJ GULD  |  PIZZERIA PÄRLA

SALONG INFINITY  |  SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY  |  ALLOPTIK

SELMAS PIZZERIA  |  SUSHI K

MJ GULD:
Vi köper ditt guld

Batteribyte 

från 80:-

SALONG INFINITY:

10% 
på valfritt vax 
från Nõberu 
Gäller hela februari.

Supporta din lo
c a

ls
!

ALLOPTIK:
Superdeal för dig som 

pensionär! 1 500 kr rabatt på 
vårt allra bästa progressiva glas

Normalpris 5 990 kr, just nu endast 

4 490:- 

Prisexemplet gäller index 1.5. Antireflex och 
repskydd ingår. Synundersökning ingår!

Boka tid & drop in:
Boka:  031-52 35 97 | alloptik.se

Ny adress: Selma Lagerlöfs torg 14

Erbjudandet gäller 1 glaspar/person 
till och med 18 februari 2022.

BLOMGÅVAN:
Vårlängtan! Tag med 
dig annonsen och få 

20% 
på en bunt av våra 

härliga tulpaner från 
Frillesås!

Gäller till och med 29 januari 2022.

HEMKÖP:
Tonfisk

Garant, flera sorter, 170/120g
jfr-pris 83,33/kg 

10:-/st
Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 4.

KRONANS 
APOTEK:

3 för 2 
på ACO

SELMAS 
PIZZERIA:
Nu hittar du 

Selmas Pizzeria 
på foodora.se!

FISKHUSET: 
Välkommen till Fiskhuset! 

Färsk fisk, fina skaldjur, 
goda luncher. 

BACKA KYRKA:
Bara vara

För dig som upplever utmattning 
eller håglöshet efter pandemin. Enkel 

självhjälpsgrupp. 45 min per vecka. 
Kontakt: Carl-Henrik Karlsson, 

0737-738974
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Dunfins vård och- omsorgsboende 
i Backa trivs i de nya lokalerna

 � Hallå där enhetschefen Silvia Slavche-
va och kollegan Marita Jernfors på Dunfins 
vård- och omsorgsboende i Backa (tidigare 
Backa hus).

Ni har fått nya lokaler på Selma Lagerlöfs Torg. När 
flyttade ni in? 
- Vi flyttade under perioden den 7/12- den 17/12- 2021.

Känslan att få komma in i helt nya lokaler? 
- Positiv känsla. Utformningen av boendet bygger på aktuell 
forskning och inredningen med möbler och färgsättning är ut-
vald för att främja välmående hos hyresgästerna. Vid entrén 
och hissar till våningsplan och huskroppar hjälper olika ac-
centfärger till att visa vägen. Interiören är samtidigt inspire-
rad av den klassiska berättelsen om Nils Holgersons underbara 
resa, av Selma Lagerlöf, vilket kan skapa igenkänning och till-
hörighet. 

Hur många lägenheter finns det och hur stora är dom? 
- 56 lägenheter 35 och 35,5 kvadratmeter.

Hur många lägenheter är uthyrda? 
- Det finns bara en ledig  i dagsläget 

Vad kostar det att bo i en lägenhet? 
- 7566 kr eller 7608 kr / månaden beroende på storleken

Vad är det för utrustning i lägenheterna?  
- Vårdsäng, tvättmaskin och torktumlare i varje badrum, Bano 
badrumkoncept med elektrisk höjdjustering av WC stol och 
tvättställ, värdeskåp, medicinskåp, pentry med kylskåp och 
garderob.

Finns det gemensamma utrymmen i byggnaden? 
- Ja, matsalar, aktivitetsrum, lounger där hyresgästerna kan sit-
ta och umgås med varandra.

Har ni eget kök?
- Vi får maten levererat från Bäckebols äldreboende kök.

Finns det uteplats och trädgård? 
- Ja, med växthus 

Finns det aktiviteter för de boende?
- Vi fortsätter dessutom med aktiviteter som vi hade på Backa 
hus - gymnastik, speldax, bingo, quiz, pussel och drinkparty. 
Vi startar på nytt vår ”Club 21”- partyn med snittar och cock-
tails, en kväll varje månad.  

Profileringen  för det nya huset är musik och dans. Boen-
dets aktivitetsgrupp jobbar med många olika förslag som ex-

empelvis filmkvällar och karaoke.  I en fokusgrupp, där medar-
betare, hyresgäster och anhöriga ingår, föreslås aktiviteter och 
man tar upp nya önskemål och behov man har.  

Har personalen fått bättre arbetsrum och resurser i och 
med flytten?
- För medarbetarna finns utrymmen för måltidspauser och ras-
ter, möten och omklädning. 

Istället för att ha ett klassiskt omklädningsrum så har man 
byggt en lösning där alla, oavsett kön och som inkluderar även 
HBTQ-personer, byter om och duschar i enskilda, låsta om-
klädningsbås. Boendet är utrustat med modernt välfärdteknik 
och hjälpmedel som ger förutsättningar till personalen att ut-
föra ett bra omsorgsarbete och undvika arbetsskador  

Trygghetsaspekten i lägenheter och själva boendet?
Dunfins vård- och omsorgsboende är ett nytt, modernt bo-
ende som är byggt för att möta framtidens välfärdsteknik. Bo-

endet är först i Göteborg  att ha  ett inbyggt trygghetssystem 
som utgår från individuella behov och bidrar till att stärka in-
tegritet, självständighet och aktivitet för dem som bor här. Två 
exempel  är trygghetslarmen och systemet med taggar istället 
för nycklar. Personliga larm och taggar för in- och utpassering 
gör det möjligt för hyresgästen att röra sig självständigt och 
samtidigt tryggt, både inne i huset och i utomhusmiljön.   

Nu är det snart dags för flytt och det finns en tydlig och de-
taljerad plan för att säkerställa att hyresgästerna och medarbe-
tarna känner sig trygga. Med ny teknik stärks och underlättas 
samtidigt utvecklingen av nya arbetssätt i äldreomsorgen. Alla 
medarbetare kommer att få den utbildning som behövs för de 
nya arbetssätten. 

LEIF MARTINSSON 

 

Dunfins vård- och omsorgsboende har flyttat in i nya lokaler på Selma Lagerlöfs Torg. Foto: B/K

”Nu görs det plats  
för över 110 bostäder  
till i Selma stad”

Foto: Framtiden Byggutveckling.



Bilab Kungälv AB
Trollhättevägen 18, Kungälv, 0303-620 00

⅞udi⁸Q4⁸45⁸e-tron⁸quattro⁸Proline.⁸Elförbrukning⁸blandad⁸körning⁸1⅖,⅖–1⅕,0⁸kWh/100km.⁸CO2-utsläpp⁸0⁸g/km.⁸Elektrisk⁸räckvidd⁸upp⁸till⁸443–4⅕⅓⁸km⁸enligt⁸WLTP.⁸Den⁸faktiska⁸räckvidden⁸påverkas⁸av⁸ett⁸
flertal⁸faktorer⁸så⁸som⁸körsätt,⁸körförhållanden,⁸uppvärmnings/kylbehov⁸etc.⁸Miljöklass⁸Euro⁸⅓d.⁸Förmånsvärde⁸är⁸beräknat⁸på⁸50%⁸skatt⁸samt⁸enligt⁸skattereglerna⁸1⁸juli⁸2021.⁸För⁸exakt⁸förmånsvärde⁸hänvisas⁸till⁸Skatteverkets⁸hemsida⁸www.skv.se.⁸Business⁸
Lease⅗⁸⅞udi⁸Företagsleasing⁸3⅓⁸mån⁸(exkl⁸moms),⁸1⁸500⁸mil/år,⁸0⁸%⁸särskild⁸leasingavgift,⁸garanterat⁸restvärde,⁸rörlig⁸ränta⁸baserad⁸på⁸VWFS⁸basränta⁸(april⁸juli).⁸Service⁸och⁸försäkring⁸ingår.⁸Uppläggnings-⁸och⁸administrationsavgift⁸tillkommer.⁸Övermil⁸samt⁸
onormalt⁸slitage⁸debiteras⁸utöver⁸leasingavgiften.⁸Månadsbelopp⁸är⁸baserat⁸på⁸att⁸klimatbonus⁸betalats⁸till⁸VWFS⁸och⁸gäller⁸fr.o.m.⁸att⁸sådan⁸betalning⁸skett,⁸se⁸även⁸transportstyrelsen.se.⁸Fullständiga⁸villkor⁸på⁸businesslease.audi.se.⁸Vi⁸reserverar⁸oss⁸för⁸
eventuella⁸ändringar⁸och⁸avvikelser.⁸Varje⁸återförsäljare⁸svarar⁸självständigt⁸för⁸sin⁸egen⁸prissättning.⁸Bilen⁸på⁸bilden⁸är⁸extrautrustad.⁸*Garanterat⁸lägstapris⁸hos⁸auktoriserade⁸⅞udi-återförsäljare⁸för⁸juridiska⁸personer⁸(även⁸enskild⁸firma).

Helt⁸ny,⁸helt⁸eldriven.⁸
⅞udi⁸Q4⁸e-tron.⁸

från⁸ca*

5245⁸kr
Business⁸Lease⁸från⁸ca⁸4⅕⅖5⁸kr/mån
Förmånsvärde⁸från⁸ca⁸2⅓01⁸kr/mån

KUN GSBACKA

Emil 
Runfelt

Peter 
Hyltén

Cavallius

Melker
Bäverhag

Emil
Boqvist

Martin 
Gustafsson

Niklas 
Johansson

Victor 
Karlsson

Per
Hägelmark

Oskar 
Havner 

Lars 
Borg

William 
Molina

Johan 
Andersson

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se

Team
Transportbilar

Nya Multivan
Förbeställ den idag

Privatleasing från 4 995 kr/mån*
Företagsleasing från 3 595 kr/mån*

Multivan bränsleförbrukning blandad körning (eHybrid) 1,6–2,0 l/100 km*, CO2-utsläpp 36–40 g/km*. (TDI) 6,2–6,4 l/100 km*, CO2-utsläpp 165–170 g/km* (*preliminära WLTP-värden, med  
förbehåll för justering) *Volkswagen Privatleasing (inkl moms) och Volkswagen Företagsleasing (exkl moms), 36 mån, 1.500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta 
baserad på VWFS basränta (sep 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Med reservation för ändringar och avvikelser. Prisexempel avser TDI 150. Bilen i bild är extrautrustad.

ID.4 GTX. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,1-20,7 kWh/100 km. 
Rekommenderat pris från 572 900 kr. (502 900 kr med klimatbonus). C0₂-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX. Lease & Care - Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig 
ränta baserad på VWFS basränta (sept. 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrations-
avgift samt fordonsskatt 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. 

ID.4 GTX. 
Elektrifierande fyrhjulsdrift.
Gott om utrymme, lång räckvidd, fyrhjulsdrift och dubbla elmotorer med  
blixtrande acceleration – välkommen att boka en elektrisk provkörning. 

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.
ID.4 GTX. Lease & Care – privatleasing från 5 495 kr/månad  
inklusive service och 12 månaders betalskydd.

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se
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Klarbergsskolan renoveras
 � Hallå där Johan Mörk Lokalförvaltningen

När startade renoveringen av Klarebergsskolan och hur 
länge pågår den?
Arbetet startade 3 januari och kommer pågår under hela 2022. 
Målsättningen för projektet är att den renoverade delen ska 
kunna tas i bruk i januari 2023.

Vad är det konkret som ska renoveras?
Ytskikt, ventilation, belysning mm invändigt.

Vilken del av skolan är det som renoveras?
Det är den norra delen som kallas hus 7. Se karta.

Elever flyttas till en andra skolor under tiden. Vilka skolor 
gäller det?
Eleverna på högstadiet flyttas under 2022 till Stora Holm. 
Mellanstadiet kommer vara kvar i det som kallas hus 8 (den 
södra delen av skolan) och vara på Klockarskolan. Arbetet 
innefattar bara ”Gamla” Klarebergsskolan. Inte Lillekärrsko-
lan.

Om skolan är utanför Kärra hur ska elverna komma dit 
om det inte finns befintliga buss eller spårvagnslinjer?
Leasade bussar kommer att transportera eleverna mellan Kla-

rebergsskolan och Stora Holm. Det går även kollektivtrafik till 
Stora Holm.

Är det elever från låg, mellan eller högstadiet som flyttas?
Se svar ovan. Lillekärrsskolan påverkas inte av renoveringen. 
Det är högstadie och mellanstadiet som påverkas. För mer de-
taljer rekommenderar jag att kontakta rektor David Alm.

I tidigare renoveringar på skolan sattes det upp barack-
er intill där eleverna kunde bedriva sin undervisning. Var 
det aldrig aktuellt nu?
Lokalförvaltningen har genomlyst att alla möjliga lösningar för 
att kunna evakuera. Tyvärr fanns det inga möjligheter att rigga 
med paviljonger i närområdet under evakueringstiden. Därför 
valde vi lösningen tillsammans med verksamheten och Grund-
skoleförvaltningen att evakuera till Klockareskolan och Stora 
Holm om arbetet skulle kunna utföras.

Finns det fortfarande elever som kan gå i skolan i de an-
dra delarna av byggnaden som inte renoveras? Går re-
noveringen enligt plan?
Ja, den södra delen av Klarebergsskolan som kallas hus 8 (se 
bild) är renoverad sedan tidigare och används därför av mel-
lanstadiet. Ja arbetet går enligt plan men av den praktiska de-
len är vi just nu i ett tidigt skede.

För cirka två år sedan renoverades en annan del i sko-
lan. I och med den här renoveringen är skolan då helt 
färdigställd?
Det stämmer att den södra delen (hus 8) renoverades för ca 
2 år sedan. Ja efter renoveringen är båda byggnadskropparna 
renoverade invändigt och anpassade till verksamhetens krav.

LEIF MARTINSSON



ICA SUPERMARKET   |   BLOMMIGA BUTIKEN   |   KÄRRA PIZZERIA & GRILL   |   CANDY
KÄRRA KÖK & BAR  |  KATO SUSHI  |  KÄRRA HÅRTEAM  |  KÄRRA CAFÉ & KONDITORI

FLEXIBEL FRISKVÅRD & HÄLSA   |   APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD

Gilla oss på Facebook! ! @karracentrum  |  www.karracentrum.com

Veckans 
erbjudande 

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00

Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

CANDY

de ska va gott o leva

z

CANDY, Kärra Centrum 8,tel 031–57 99 88. 
Öppet: Mån–Fre 08–21, Lör–Sön 09–21 

Paketutlämning: Mån–Fre 08–20, Lör–Sön 09–20

KÖP ANDELAR PÅ CANDY
Nu är alla fotbollsligorna igång!
Vi kommer att ha andelar varje dag  
på Stryk, Europa och Topptipset.

Välkomna in!

Öppettider:
Mån–Fre ........11–21 
Lör–Sön ..........12–21

Kärra Café  
och Konditori

Välkommen in på en fika eller  
ring oss på 031–57 59 90 för beställning!

Öppet Må stängt • Ti–To 16–22 • Fr 16–01 
Lö 13–01 • Sö 13–21 • Tel: 031–57 59 00 

Vi finns på Facebook!

KÄRRA

KÖK & BAR

Alla ♥-dag 14 feb
Beställ gärna din bukett i förväg.  

För de nära och kära långt bort hjälper vi till med förmedling.

Kärra Centrum 23, 031-57 17 46
Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

Mån-Fre 08-19 Lör 10-14
www.apoteksgruppen.se

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Apoteksgruppen  
Tuve Torg
Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

Välkommen till  
ditt lokala apotek!

Välkommen att handla 
och mötas på torget!

Semla original + kaffe 49 kr

Toast med kaffe 40 kr

Fikabröd med kaffe 40 kr

Uppdaterad meny med flera nya 
spännande rätter kommer vecka 4. 

Luncherbjudande varje  
vardag mellan kl. 11–15.00 

Vi vill passa på att tacka  
alla våra nöjda cateringkunder!

Vi fortsätter att erbjuda god tandvård med hög 
patient säkerhet. Du som är symtomfri är välkommen 
att boka tid. Har du blivit kallad men känner dig 
krasslig? Boka om tiden via vår webbplats eller ring 
oss så hjälper vi dig.

Folktandvården Kärra
vgregion.se/folktandvarden − 010-441 81 70

KÄRRA 
CENTRUM

Bryggkaffe Gevalia. 450 g. 
Jfr pris 22:22/kg. Gäller endast brygg mellanrost. 
Max 1 köp/hushåll.
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

/st
10k

Handla andra 
varor* för  
300 kr så får  
du köpa…

Nyhet: Beställ /betala  
från nätet karrapizza.se  
eller med QR kod.

flexibelfriskvardhalsa.se

Välkomna!
I mars öppnar vi vår 

träningsanläggning i Kärra Centrum 
(på torget, mitt emot ICA).

Flexibel
F r i s k v å r d  &  H ä l s a

 031-57 40 30
  Kärraplatsen 11
      www.karrapizza.se

Scanna 
   för meny
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Välkommen julklapp till Kärra HF
 � Två kvällar – bingo för föreningslivet i Sverige. Bland andra Kärra HF. 

Uppesittaren och Nyårsafton gav över 400 000 kronor till klubbkassan.

143 miljoner kronor – så stort blev överskot-
tet till landets föreningsliv efter Bingolotto med 
Uppesittaren och Nyårsafton. Totalt såldes 
det kring 5,5 miljoner lotter till de båda aft-
narna.

En av de som lyckats bäst med försäljning-
en var Kärra HF.

Magnus Björklund, klubbchef:
– Jag har inte den exakta siffran då vi är 

mitt uppe i en sammanställning och redovis-
ning. Min känsla är det dock att vi drog in 

liknande pengar på Uppesittaren och Nyårs-
afton som ifjol.

Då landade överskottet på uppemot 440 
000 kronor för två enskilda kvällar.

– För oss betyder det oerhört mycket. Inte 
minst att vi kan hålla nere medlemsavgifterna. 
Dessutom fick vi för andra året i följd ställa in 
Norden Cup på grund av pågående hälso-
läge, ett arrangemang som är oerhört viktig 
för oss ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi är gi-
vetvis oerhört tacksamma mot alla som köpt 

sina lotter av oss som förening, stort tack till 
er, fortsätter Magnus. 

Först kom Tomten med en tidig julklapp till 
föreningslivet. Överskottet från Uppesittaren 
landade på drygt 100 miljoner kronor. En 
vecka senare var det Nyårsfen som hälsade 
på och kunde meddela att försäljningen av 
lotter innebar att de klubbar och organisatio-
ner som slitit hårt med försäljningen innebar 
ytterligare välbehövliga miljoner.

Totalt landade överskottet för de två kväl-
larna alltså på 143 miljoner kronor.

– Oerhört imponerande av alla inblanda-
de som bidragit. Det gäller förstås de säljin-
satser som gjorts, men också alla som köpt 

lotter och därmed bidragit till vår största och 
viktigaste folkrörelse, säger Hans Sahlin, vd 
på Folkspel och fortsätter: 

– Klart att ett enormt vinstregn lockade till 
att inte sitta lottlös inför jul och under nyår. 
Likaså att det är förenat med mys att dutta 
med sina närmaste. Men beslutet att inhandla 
en bingolott var och är också en kärleksförkla-
ring till vårt föreningsliv, ett omfamnade vår 
viktigaste folkrörelse är i stort behov utav.

Folkspel har stöttat svenskt föreningsliv sedan 
1991 och under årens lopp genererat över 17 
miljarder kronor till klubbar och föreningar som 
sålt den ideella organisationens lotter.

B/K

Kärra HF duktiga på att sälja Bingolotter. Foto: Kärra HF.

Vi går genom tiden
 � ”Och jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt 

än”, sjunger Håkan Hellström i låten ”Du är snart där”. Några veck-
or in på det nya året börjar vi sakta vänja oss vid att skriva 2022 i 
stället för 2021. 

Vi går genom tiden och häktar fast ännu ett 
år vid vårt livs resa. Fortfarande kan glitter 
fastna i dammsugaren och vittna om nyårs-
firande och summering av det som passerat. 
Ännu ett år lades till vår livslängd. Vi skålade 
och delade med oss av årets höjd och dal. Nu 
har några veckor passerat, de sista raketerna 
har skjutits av. Ett nytt år har tagit plats och 
vi, vi fortsätter smycka livets flykt.

Vi går genom tiden och allt det bästa har 
inte hänt än. När året var alldeles nytt spe-

lade vi Håkans låt och trodde för ett ögon-
blick att det var sant. Och det räckte. I det 
ännu oskrivna finns möjligheterna, i stegen 
som ännu inte är tagna anas överraskning-
arna och i alla dessa möten som ännu ej ägt 
rum ligger mysteriet.

I Bibeln finns en berättelse om en man 
som hette Symeon. Om Symeon står det 
att han av Gud hade fått ett löfte om att få 
se Messias före sin död. Kanske är det där-
för han på sin ålders höst befinner sig utan-

för templet i Jerusalem när Josef och Ma-
ria, enligt judisk sed, bär fram sitt nyfödda 
barn. Förmodligen var detta en dag i raden 
av andra dagar kring templet. Symeon hade 
väntat, kanske dagar, månader och även år. 
Ännu hade inte det bästa hänt. Men så sker 
det oväntade. Bland myllret av alla männ-
iskor som strömmar upp och ned för tem-
peltrappan förnimmer plötsligt Symeon 
närvaron av det gudomliga. Bland alla präs-
ter, bedjande människor och laglärda med 
långa skägg är det ett litet barn som väcker 
Symeons uppmärksamhet. ”Mina ögon har 
skådat frälsningen som du berett åt alla folk”, 
utbrister Symeon med det månadsgamla bar-
net i famnen. Symeon väntade det oväntade. 
Vågade tro att det bästa inte hänt än.

Vi går genom tiden. Vi går in och ur. Vå-
gar vi tro att det bästa ännu inte hänt? Kan vi 
inspireras av Symeons blick för det oväntade? 
Kan också vi förnimma en gudomlig närvaro 
där vi kanske minst anar den? Från ett fäng-

else i Berlin 1944, skriver prästen Dietrich 
Bonhoeffer ned några rader inför det som 
skulle bli hans sista nyårsskifte. I dag åter-
finns dessa rader som text till en psalm som 
ibland sjungs i kyrkan. Inledningen till psal-
men kan bli en påminnelse om att vi, trots 
allt, kan vänta oss något gott när vi går ge-
nom tiden:

Med hjärtats tillit att Guds goda makter be-
skyddande och trofast kring oss står vill vi till-
sammans leva dessa dagar och tacksamt ta emot 
den tid vi får.

I goda makters underbara omsorg vi väntar 
lugnt vadhelst oss möter här. Gud är hos oss var 
afton och var morgon, Guds kärlek genom varje 
dag oss bär. 

(Psalm 817:1–2, Text: Dietrich Bonhoeffer. 
Översättning: Jonas Jonson)

GUDMUND ERLING,  
PRÄST I KRIMINALVÅRDEN



Gäller 26/12 2021 - 31/1 2022. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ SOFFOR, FÅTÖLJER, SÄNGAR, STOLAR & MER - UPP TILL 50%UPP TILL 50%

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

ADRESS    Danska vägen 96, 416 59 Göteborg     TELEFON  031-51 95 50

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

ADRESS   Bultgatan 36, 442 40 Kungälv        TELEFON    0303-24 54 90

DANFORM ALLA STOLAR
15% RABATT

LIPP HELA SERIEN
15% RABATT

ROWICO HELA SORTIMENTET
15% RABATT

KVALITETSREA

GÄLLER ÄVEN FÖRVARINGSSERIEN PLAIN.
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Jenny Sörensen 
fick välförtjänt pris

 � Jenny Sörensen är tränare 
i Backatorp IF P10 och i IBF 
Backadalen P09/10 och gör där 
ett fantastiskt jobb. Av den an-
ledningen har hon av nästan 700 
nominerade tilldelats andra pris 
i Scandic hotels Årets sportför-
älder!

Stort att Jenny tilldelas andrapriset. Det är 
hon värd alla dagar i veckan. Det visar återi-
gen hur viktiga våra ledare är i föreningslivet 
som finns där i ur och skur. För föreningen, 
för spelarna och för föräldrarna. 

Nomineringen löd:
“Jenny Sörensen är tränare i både innebandy, 

IBF Backadalen, samt fotboll Backatorp IF.
Jenny är ett glatt energiknippe som gör allt 

för barnen. Hon arrangerar roliga träningar och 
andra event för att se till att alla barnen kän-
ner samhörighet i laget. En kväll i pulkabacken, 
övernattning i träningshallen eller att gemen-
samt gå på en allsvensk match är ingen som till-
hör ovanligheterna när det kommer till Jenny. 
Hon brinner verkligen för att se alla barnen ut-

vecklas. Men det är inte bara barnen hon finns 
för, även oss föräldrar stöttar hon och ställer upp 
för. Allt går att lösa enligt henne.

Jenny har särskilt klivit fram för en familj 
som hamnat i en livskris. Som den vardagshjäl-
te hon är stöttar hon upp både föräldrarna och 
barnen. Att någon bryr sig så mycket om någon 
annan när hon ”bara” är pojkarnas tränare är 
unikt och hon förtjänar all uppmärksamhet för 
den fantastiska människa hon är. 

Alla skulle ha en Jenny i sitt liv.”
Backa/Kärra Lokaltidning och många an-

dra lyfter på hatten för Jenny och alla andra 
ledare i vårt föreningsliv för att ni finns.

B/K

Viktig vinst  
för Kärras  
damer mot Heid

 � När det gällde som mest klev Kärra HF:s damer fram och svarade 
för en grymt bra prestation när de vann bottenmötet mot BK Heid 
med 28-20 i Lillekärrshallen.

Det var ett fokuserat hemmalag som tog tag 
i taktpinnen från start. Främst avgjordes till-
ställningen i andra halvlek då Kärra tryckt på 
gasen och gör 10.-0 under en period och då 
var segern i hamn.

Det här var en arbetsseger där hela laget. 
förtjänar stort beröm. Lite extra plus delas 
ändå ut till rutinerade målvakten Åsa björk-
lund som storspelade bakom ett starkt försvar. 
Maria Sundin, Emmie Svensson och Maja 
Bernvid visade också klass den här sköna 

fredagskvällen. 
Vi ska inte heller glömma publiken i Lille-

kärrshallen som gav ett härligt stöd till hem-
malaget.

Vinsten betyder att Kärra klättrar upp ett 
pinnhål i SHE tabellen från sistaplatsen som 
nu intas av Heid. Båda med 4 poäng.

Närmast väntar Lugi (b) den 30 jan och 
Kungälv (h) den 2 februari. Poäng i de båda 
matcherna skulle onekligen sitta skönt.

B/K

Kärras herrar räckte inte 
till mot OV Helsingborg
I helgen tog Kärra HF:s herrar i Lillekärrshallen 
emot topplaget OV Helsingsborg, som inte helt 
oväntat vann klart med siffrorna 36-27. Kärra 
gör en bra första halvlek innan skåningarna 
lade in en extra växel ock kunde enkelt gå 
ifrån. Simon Larsson, Elias Gromulski och Leo-
nard Gegaj utmärkte sig bäst i hemmalaget.

Nästa match spelas mot bottenkollegan 
Lindesberg (b) den 30 januari och det här 
är en match som Kärra bara ska vinna för att 
komma ovanför strecket.

B/K ”
Alla skulle ha en 
Jenny i sitt liv” 

Dags att ställa om
Bli medlem på www.naturskyddsforeningen.se

James och Dinank nya 
tränare i Hisingsbacka FC
I slutet av förra året blev det klart att James An-
dersson och Dinank Singh kommer att bli nya 
tränare för Hisingsbackas herrar. Duon har en 
lång historia i föreningen och har varit med un-
der föregående säsong i mindre roller, men nu 
får de huvudansvaret för det lovande seniorla-
get som kommande säsong spelar i division 4.

B/K



Varuhuset för 

hela familjen!

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 • Reservation för slutförsäljning • www.kladkallaren.se

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren

En ny generation 
växlar upp!
I januari tog syskonen Johan, Kajsa och Emil Lindberg 
Blohm över driften av varuhuset i Stora Viken.  
Vi välkomnar nya som trogna kunder och tackar  
för fortsatt förtroende.   

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

Lunchrestaurang & Cafe Dagens lunch 
från 99 kr
Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

Upp till

50%
RABATT

Fynda mattor 
& gardiner
Upp till 50% rabatt på utvalt sortiment.
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Ny sportleverantör 
för Kärra KIF

 � Kärra KIF har tecknat samarbetsavtal med en 
ny sportleverantör. Klubbhuset ihop med Craft.

- Vi är jättenöjda att vi har kommit överens om ett samarbetsav-
tal med Klubbhuset & Craft. Det ger alla våra medlemmar bra 
möjligheter till ett stort och brett utbud av kvalitativa sportklä-
der för dam, herr, junior/barn, säger ordförande Ulf Jansson.

Fakta Klubbhuset & Craft
Craft, som arbetar med en rad idrottsföreningar, har 
butik i centrala Göteborg som har öppet varje dag. 
Man kan handla över disk och de trycker på plats. 
Leveranstiderna är riktigt bra när man beställer på 
webben så tar det bara 1 -2 dagar. 
 
Klubbhuset

• Butik i centrala Göteborg

• Öppet varje dag

• Kärra KIF profil går bra att handla över disk och vi 
trycker på plats

• Centrallager i Kallebäck

• Leveranstid på webb 1-2 dagar inklusive tryck vid 
beställning av lagervara. Annars 5-6 dagar.
 
Craft

• Alla kläder finns i både dam, herr och junior/barn

• Centrallager i Ulricehamn

• Svenskt företag/Lokalt

• Jobbar aktivt med miljöfrågor

B/K

Damlagets träningsmatcher 
för BK Häcken spikade

 � BB Häckens damer drog igång årets sä-
song för drygt en vecka sedan och nu väntar 
träningsmatcher, träningsläger och Svenska 
Cupen innan OBOS Damallsvenskan 2022 
drar igång.

Damlaget drar igång OBOS Damallsvenskan den 27 mars 
borta mot Umeå IK men innan dess väntar tävlingsmatcher i 
Svenska Cupen mot KIF Örebro, Jitex Mölndal BK och Kris-
tianstads DFF. 
29 januari 14.00: Lidköping FK (Bravida Arena) 
7 februari (Tid ej fastställd): SK Brann (Marbella Football Center)
11 februari (Tid ej fastställd): Rosenborg BK (Marbella 
Football Center) 
19 februari 15:00: IFK Kalmar (Bravida Arena)
27 februari 15:00: KIF Örebro (Bravida Arena) – Svenska Cupen 
6 mars 15:00: Jitex Mölndal BK (Åbyvallen) – Svenska Cupen 
3 mars 13:00: Kristianstads DFF (Bravida Arena) – Svenska Cupen
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... och även herrarnas
 � Herrarna drog igång årets säsong för ett 

par veckor sedan och nu väntar träningsmat-
cher, träningsläger och Svenska Cupen innan 
Allsvenskan 2022 drar igång.

Svenska Cupen drar igång 20 februari när BK Häcken gästar 
Ytterhogdal 20 februari. Därefter ställs BK Häcken mot Fal-
kenberg och Hammarby i samma turnering.

Dessförinnan och även efter ska BK Häcken spela ett antal 
träningsmatcher. Håll utkik på vår hemsida för fastställda tider 
för de sista träningsmatcherna.

I fredags var det årspremiär och där vann Häcken med 2-1 
mot Norrby. Därefter väntar:
21 januari 17.00: Norrby (Rydahallen, Borås) 2
27 januari 18.00: Fredrikstad (Bravida Arena)
3 februari (Tid ej fastställd): Rostov (Marbella Football Center)
6 februari (Tid ej fastställd): Krasnodar (Marbella Football Center)
11 februari (Tid ej fastställd): Molde (Marbella Football Center)
17 mars (Tid ej fastställd): Utsikten (Bravida Arena)
26 mars (Tid ej fastställd): Vålerenga IF (Intility Arena, Norge)
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Fr v: Carlos Town och Farshad Timkvist.

Nesrine Mani 9 mål. Foto: Backa HK. Matilda Hummelgård 4 mål. Foto: Backa HK.

Farshad och Carlos  
nya tränare i Kärra KIF

 � Farshad Timkvist och Carlos Town heter de nya tränarna som ska leda Kärra KIF:s herrlag 
framåt. Duon har gott om erfarenheter från tidigare uppdrag där de tränat ungdoms och seni-
orlag både på dam och herrsidan i många år.

Nu väntar Kärra KIF i division 5.
- Vi ser verkligen fram emot att jobba i Kärra och har fått ett 

fint intryck från både ledare och spelare i klubben. Det känns 
som en härlig utmaning att komma till Kärra, säger Farshad 
som har huvudansvaret med Carlos som assisterande tränare.

Farshad är inte helt obekant med föreningen. Han var 
2015/2016 med och tränade juniorerna.

Kärra har ett relativt ungt lag i sin trupp och inriktningen är 
att spelare ska slussas från egna leden upp till seniorerna.

- Det känns bara bra att många av spelarna kommer från 
Kärras egna led. Det är så man måste bygga de lokala klub-
barna.

Några lite äldre erfarna spelare tillför truppen rutin som 
kommer att behövas, samt att det är några provspelare som 
kanske tillkommer.

De första träningspassen är redan avklarade och de kör ren 
fotbollsträning med mycket boll,,men ett pass i veckan blir det 
brottning.

- Det gör gott för smidigheten och styrkan med brottning 
och spelarna har ställt upp bra på det och varje gång får de en 
rejäl genomkörare.

Nytt för spelarna är att Farshad och Carlos lagt in ett kortare 
löpningspass som avslutar varje träning.

- Vi vill att spelarna ska orka hela matcherna och tror att det 
här konditionspasset ger en extra dimension.

Fotbollsmässigt vill tränarparet till att börja med bygga laget 
bakifrån med ett starkt försvar.

- Försvarspelet är grunden att sätta och sedan kommer vi att 
finslipa och utveckla de andra delarna. Att hitta rätt positioner 
i spelet är en annan viktig del som vi kommer att jobba med. 
Likaså att vi ska ha ett högt tempo under träningarna som vi 
tar med oss till matcherna.

Redan i februari väntar matcher med Hisingsmästerska-
pen. Seriespelet i division 5, som startar i april, ser tränarna 
och spelarna fram emot såklart.

- Vi har inga krav från klubben att vi ska vinna serien utan 
vi jobbar efter att utveckla våra spelare och få en bra harmoni t 
truppen. Lika viktig för oss är att vi fortsätter att vara en Kärra-
klubb och att de yngre slussas in på ett bra sätt till seniorspel, 
avslutar Farshad och Carlos.

LEIF MARTINSSON

Backa HK vann årets första match
Började året på bästa tänkbara vis i seriespelet i division 3. 
Vinst mot Göteborg Finest IK med 26-22 och i skrivande 
stund är Backalaget tabelletta. Därefter blev matchen mot HP 
Kongelf inställd på grund att flertalet spelare är smittade och 
det lutade även starkt åt att Hisingsderbyt i tisdags blev inställt 
(efter B/K:s pressläggning)

Målen för Backa: Nesrine Mani 9, Matilda Hummelgård 4, 
Caroline Hansson 4, Sara Cekic 3, Moa Lindskog 2, Natalie 
Popova 2, Jennifer Hansson 1 och Frida GrÜn 1.
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... och herrarna har flera uppskjutna matcher
Efter förlusten mot HK Skövde i början av januari har 
Backa HK:s herrar fått två uppskjutna matcher på grund av 

pandemin. Närmast väntar Tibro den 30 januari, men även 
där finns risken att matchen blir uppskjuten.
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BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING 19JANUARI 2022

Ser du den här?  
Då gör andra det också!
Även små annonser syns! Boka din: 

Leif Martinsson, 0733–48 72 14

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

VARIANT BIL
BILAR & SLÄP

EGEN UPPVÄRMD HALL 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 
4 DAMMSUGARE 4 STEGE 4 VATTENSLANG Bilar köpes!

Nya spelare till Backadalens herrar
Backadalen har innan uppehållet och inför nystarten gjort klart med tre nya spelare. Carl 
Knutsson kommer närmast från IBK Göteborg, Jakob Stenberg från Myggenäs (dessförinnan 
Stenungsund) och i dagarna anslöt Duncan Quinlan från Madrid.
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Backadalen dam division 1
Helgens match mot Guldheden blev uppskju-
ten. Nästa match är den 29 januari mot Vinga.

Backadalen herr
Vann mot Landvetter med 10-7 i mitten av 
januari. Helgens match mot Guldheden blev 
uppskjuten. Den 29 januari, om det blir 
match, står Vinga för motståndet. 

Kärra IBK dam division 1
Har det tungt och senast fick de inkassera en 

storförlust då Burås vann med 12-1. Nästa 
match den 30 januari mot Guldheden.

Kärra IBK herrar 
Har fått sina två senaste matcher uppskjut-
na i division 3. Möjligen blir det match den 
29 januari mot Eken. Det andra Kärra IBK:s 
lag, som spelar i division 5, vann senaste 
matchen mot Floda med 16-7.

Hisingskärra IBK division 5
Mötte Partille senast och förlorade med 13-
3. 
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Innebandy

Hjälp oss att rädda liv genom rent vatten!

SMS:a VATTEN till 72980 för 
att skänka 50 kronor.

Varje dag dör 1400 barn av  sjukdomar  
orsakade av smutsigt vatten
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gymkort från 299 kr/mån 
INGEN BINDNINGSTID • TECKNA ONLINE
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