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Nu rustar Parken för 400-årskalas
 � 2021 fyller Göteborg 400 år. Och Jubileumsparken i Frihamnen blir permanent istället för 

temporär.

Endast ett år återstår till att vår stad ska fira jämnt. Det 
kommer givetvis att märkas på gator och torg redan 2020.

Bland annat i Frihamnen och Jubileumsparken, som kom-
mer att expandera under året. Det redan så populära bastun 
kommer att få ytterligare ett ansiktslyft. Dessutom ska badet 
byggas ut och få ett flytande saltvattensbad.

Fler platser för lek och möten ska också skapas. Allt detta 
sker i syfte att den permanenta parken ska stå klar i juni nästa 
år.

– Men det är bara en första etapp Det kommer mera, och vi 
kommer att fortsätta involvera göteborgarna i processen. Och 
de fantastiska aktörer som redan flyttat in som Café Fluss och 
Porto Libre! Frihamnen är fortfarande ett stort område så vi 
behöver vara många som fyller platsen med bad, möten, lek 
och liv, säger Jessica Segerlund, platsutvecklingschef på Älv-
stranden Utveckling till Vårt Göteborg.

GM
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Ny arena i Frihamnen
 � Elithandboll på Hisingen redan hösten 2021. 

Det kan bli verklighet om planerna på en tem-
porär idrottsarena i Frihamnen blir verklighet.

Våren 2019 framförde oppositionen i Göteborg ett för-
slag om att uppföra en arena i Frihamnen. Inte minst för 
handbollslaget Redbergslid, som sedan Lisebergshallen revs 
på grund av projektet Västlänken.

Stadsledningskontoret har utrett frågan och ställer sig po-
sitivt till möjligheten att bygga en temporär arena som i så 
fall skulle står sig under 10–15 år framåt. Rekommendation 
är att bygga den intill nuvarande och gamla Göta Älvbron.

Utredningen visar två olika alternativ som kan bli aktuella.
En tillfällig arena med så kallad övertryckskonstruktion. 

Kostnaden beräknas landa mellan 55–70 miljoner. Snab-
bare byggtid, dyrare i drift.

En fast konstruktion till ett pris någonstans mellan 100 och 
145 miljoner.

Carl Magnus Källfelt, ordförande i RIK hoppas på det det 
förstnämnda alternativet, inte minst av tidsmässiga skäl.

– Går allt som vi hoppas skulle vi kanske kunna spela här hös-
ten 2021, kanske ännu tidigare, säger han till Dagens Nyheter.

GM

FOTO: Emma Svensdotter Backa Pastorat.

#envarmarestad
 � Tidigt på morgonen den 14 januari fick flera göteborgare en varm överraskning när de 

väntade på bussen eller spårvagnen. På många hållplatser låg handstickade halsdukar 
och mössor – kvarlämnade, men inte borttappade – med en uppmaning att ta med dem 
hem. Bakom initiativet ligger Svenska kyrkan.

Det blåser kallt både bildligt och bokstavligt i vårt sam-
hälle, men det finns många människor som står upp för 
medmänsklighet och värme. De handarbetade plaggen 
är en symbol för att vi alla kan bidra till en varmare stad.

– Engagerade människor i våra församlingar och kyr-
kor har stickat och virkat för att överraska den frusne i 
busskuren och sprida lite extra glädje just idag. Vi hop-
pas att den som gläds åt något av  dessa värmande 
plagg ger sin glädje vidare genom att vara lite extra 
uppmärksam, skänka någon ett oväntat leende eller 
ge  en hjälpande hand, säger Andrea Schleeh, kyrko-
herde i Backa pastorat.

Under hösten har hundratals personer engagerat sig 
runt om i landet, efter en idé från Nederluleå församling 
som genomförde sin kampanj hösten 2018. De flesta 
har stickat halsdukar, men det finns även en och annan 
mössa, vantar eller raggsockar. Att sticka eller virka ett 
värmande plagg som lagts till skänks på hållplatser är en 

rikstäckande aktion under namnet #envarmarestad som 
Svenska kyrkan står bakom, där cirka 60 församlingar/
pastorat medverkat – från Sjöbo i söder till Piteå i norr. 

Medverkande församlingar och pastorat i Göteborg 
och Västra Götaland i urval:

Backa pastorat, Carl Johans pastorat, Falköpings 
pastorat, Lundby församling, Mölndals pastorat, Nylöse 
pastorat, Tölö-Älvsåkers pastorat, Uddevalla pastorat, 
Västra Frölunda pastorat, Öckerö församling, Örgryte 
pastorat 

Texten på framsidan: Det är kallt och ruggigt i Göte-
borg. Fryser du? Den här halsduken är inte borttappad. 
Den är handarbetad just för dig. Ta den – varsågod!

Texten på baksidan: Gör något snällt för någon an-
nan. Tillsammans kan vi ta hand om varandra och bidra 
till att skapa en varmare stad. #envarmarestad

GM



TAGENE ÖPPETTIDER
Tagenevägen 30

HISINGS KÄRRA 

031-348 78 50

Vardagar 9–18

Lör 11–15 & Sön 11–15 

holmgrensbil.se

Sverigepremiär. 
Välkommen på öppet hus 25–26 januari 
hos Holmgrens Bil Tagene. 

Provkör helt nya 
Hyundai KONA Hybrid!  

Privatleasing från 

3 399 kr/mån
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Jula till 
Backaplan

 � I början av sommaren 2020 kommer Jula öppna ett nytt varuhus i Göteborg, denna 
gång i den nordvästra delen av staden på handelsområdet Backaplan.

Julavaruhusen i Kållered och Sisjön i Göteborg får ytterli-
gare sällskap när Jula nu skrivit avtal med Siba Fastigheter AB 
för ett nytt varuhus på Backaplan.

– Det blir ett nytt läge för Jula i ett område i stor förändring, 
vilket kommer stärka vår position i Sveriges andra största stad, 
säger Johan Sjöhagra, DSO på Jula i ett pressmeddelande.

Varuhusets yta är cirka 3 000 kvadratmeter och kommer 

utrustas med Julas senaste butikskoncept.
– Jula har länge önskat etablering på Hisingen och 

Backaplan, vilket kommer göra oss mer komplett han-
delsmässigt inom Göteborgsområdet. Det händer väldigt 
mycket på Backaplan med omnejd, vilket gör det till en 
otroligt stark handelsplats, säger Johan Sjöhagra.

GM

Nu förbättras cykelmiljön på Hisingen
 � I takt med att Göteborg växer till invånarantalet och det ställs därmed högre krav på olika former av resande. Bland annat blir det fler som 

väljer att cykla. Det innebär en ökad satsning för det som föredrar att trampa sig fram.

2015 beräknas Göteborg ha ytterligare 150 000 invånarna 
och vara navet i en arbetsmarknadsregion för uppemot 1,7 
miljoner invånarna.

En sådan mängd kommer inte kollektivtrafiken att på egen 
hand lösa, vilket talar för allt fler cyklister.

För att underlätta för dem pågår en satsning på pendlings-
cykelbanor. På Hisingen innebär det att ett nytt stråk stråk 
längs Björlandavägen, från Sankt Olofsgatan till Hisingsleden 
och förbättringar på resten av sträckan fram till Swedenborgs-
platsen.

– Vi vill knyta ihop olika stadsdelar och stora målpunk-
ter och göra det möjligt att cykla snabbt, säkert och enkelt på 
bredare cykelbanor med god framkomlighet och säkrare kors-

ningar, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret 
till Vårt Göteborg och fortsätter:

– Vi bygger cykelöverfarter och gör korsningarna enklare 
och tydligare över vem som har väjningsplikt, både för cyklis-
ter och för andra trafikanter. Där det finns tillräckligt med 
plats blir cykelstråket 3,6 meter brett i de centrala delarna av 
Göteborg, det vill säga 1,8 meter i varje riktning. Då går det 
också att möta en cyklist samtidigt som man gör en omkör-
ning. 

Dessutom planeras för ett utökande av elcyklar. En enkät 
har skickats ut till de som fått en statlig premie vid inköp av 
en elcykel.

– Vi hoppas få svar på hur elcyklarna används, vilka behov 

som finns och vilken typ av resor som görs med dem, säger 
Malin Månsson.

Likaså utreds samspelet i trafiken mellan cyklister, fotgäng-
are och andra trafikanter.

Malin Månsson:
– Vi vill få det mer enhetligt. Det finns studier som visar att 

till exempel partier med gatsten på en cykelbana riskerar att 
ta bort uppmärksamheten från allt annat runt omkring. Istäl-
let för att öka säkerheten blir trafikmiljön mindre säker. Det 
behövs tydligare vägledning exempelvis genom målning och 
skyltning, särskilt i övergångar mellan separat cykelbana och 
blandtrafik, så att man förstår hur man ska cykla.

GM
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Uppdaterat program för Frihamnen
 � Med ny kunskap, ny struktur och genomlysning av ekonomin klubbade byggnadsnämnden igenom uppdatering av programmet för Fri-

hamnen den 17 december.

Sedan 2018 har kommunen arbetat med Helhetsgrepp Fri-
hamnen, ett arbete som fördjupat sig i frågor som rör ekono-
mi, struktur och genomförande. Den nya kunskapen har myn-
nat ut i en önskan att göra en uppdatering av planprogrammet 
för Frihamnen.

– Utifrån den nya strukturplanen och med bättre kunskap 

om genomförbarheten sätter vi nu igång arbetet med att upp-
datera planprogrammet för Frihamnen, säger Anna-Lena Isac-
son, projektchef Frihamnen Älvstranden Utveckling.

Tanken är att arbetet ska pågå parallellt med de detaljpla-
ner som är igång. Jubileumsparken påverkas inte och parkens 
första del planeras att invigas sommaren 2021 enligt tidplan. 

Under våren 2020 sker första inflyttning av bostäder med 
tidsbegränsat bygglov och till hösten planeras byggstart för 
Smyrnakyrkan.

GM

Fler än 100 000 besökte Jubileumsparken
 � Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter 

att växa fram mot 2021 och under 2019 be-
sökte drygt 105 000 personer parken. Det är 
25 000 fler besökare än föregående år.

– Vad gäller 2020 så ser vi med spänning fram emot ett nytt 
år då vi börjar bygga den permanenta parken med bad och ut-
flyktslekplats som ska stå klart i juni 2021 då staden fyller 400 
år, säger Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvalt-
ningen, Göteborgs Stad.

– I Jubileumsparken anställer vi varje sommarsäsong 20-30 
ungdomar från olika stadsdelar som parkvärdar för att möta 
besökarna, mitt i stadsutvecklingen av Frihamnen, säger Jessi-
ca Segerlund, platsutvecklingschef på det kommunala bolaget 
Älvstranden Utveckling.

Parkvärdarna har rekryterats i samarbete med föreningen 
Passalen. Ungdomarna representerar olika stadsdelar i Göte-
borg, intressen, etnicitet och funktionsvariation. De får utbild-
ning i bland annat hjärt- och lungräddning, simundervisning 
och segling.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och 
naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden 
Utveckling och är en del av stadens jubileumssatsningar inför 
400-års jubiléet år 2021.

FAKTA
Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas 
önskemål om grönområden och att komma närmare 
vattnet, inför stadens 400-årsjubileum 2021 och 
byggandet av Älvstaden. Sedan 2014 har prototyper 
som bad och bastu byggts i Frihamnen på platsen för 
parken, tillsammans med göteborgarna. 2019 vann 
Jubileumsparken Sienapriset som delas ut av Sveriges 
Arkitekter för bästa landskapsarkitektur.

GM
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Göteborgsförslaget firar två år
 � I januari 2017 infördes Göteborgsförslaget efter ett beslut i kommunfullmäktige. Tanken var att med hjälp av en digital förslagstjänst öka 

göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Nu fyller Göteborgsförslaget tre år. Hur har det gått?

På Hisingen finns en solcellspark som är lika stor som 16 fot-
bollsplaner. Idén till solcellsparken kom från ett Göteborgsför-
slag. Göteborgs Stad har inte längre något ramavtal för påsk-
fjädrar. Orsak: ett Göteborgsförslag påpekade att påskfjädrar 
kan komma från oetisk djurhantering.

Se till vad förslagslämnaren faktiskt vill
– Förslaget med fjädrarna är ett bra exempel på när man har 

tittat på vad förslagslämnaren menat, istället för att fokusera 
på exakta formuleringar. I förslaget stod att staden skulle sluta 
importera fjädrar. Men eftersom staden inte importerar fjädrar 
valde man en lösning som i praktiken fick samma effekt, säger 
Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati på förvaltningen 
för konsument- och medborgarservice.

Den politiska nämnd som tar emot ett publicerat Göte-
borgsförslag ska läsa förslaget generöst och med ett med-
borgarperspektiv. Kraven på detta skärps i den uppdaterade 
riktlinjen för Göteborgsförslaget, som ligger för beslut i kom-
munfullmäktige i början av 2020.

Bryter mot de kommunala vanorna
Riktlinjen innehåller även skärpta krav på ett gott samarbete 

inom Göteborgs Stad kring Göteborgsförslag.
– Det händer att förslag involverar flera förvaltningar och då 

krävs ett samarbete som inte alltid är så enkelt. Staden är fyr-
kantig på insidan ibland, men det ska inte spela någon roll för 
förslagslämnaren hur vi är organiserade. Göteborgsförslaget är 
en uppstickare som bryter mot våra kommunala vanor och vi 
behöver bli bättre på att tänka nytt, säger Stefan Lydén.

Under 2020 kommer förvaltningen för konsument- och 
medborgarservice att utveckla sitt stöd till de nämnder som tar 
emot Göteborgsförslag.

Politikerna får en bild av vad människor 
tycker är viktigt

Sedan starten år 2017 har nära 700 Göteborgsförslag legat 
ute för omröstning. Av dessa har 133 förslag fått minst 200 
röster och gått vidare för behandling av politiken. Totalt har 
23 förslag genomförts helt eller delvis.

– En del kan tycka att det är lite. Men det går inte att all-
tid få sin vilja igenom. Vi lever i en demokrati med folkvalda 
politiker och i slutändan är det upp till dem att prioritera och 
besluta, säger Stefan Lydén.

Ibland får man se det på längre sikt. 2017 avslogs ett Gö-
teborgsförslag om att anlägga en hinderbana för vuxna i Kvi-
bergs Park. Men hösten 2019 invigdes just en hinderbana för 
vuxna i Kviberg Park.

– Göteborgsförslaget ger politikerna och oss som jobbar i 
staden en bild av vad som är viktigt för människor i Göteborg. 
Det ger värdefulla tillskott till Göteborgs utveckling, det måste 
man komma ihåg, säger Stefan Lydén.

Fakta om Göteborgsförslaget
Ett Göteborgsförslag ska handla om det som Göte-
borgs Stad har ansvar för och möjlighet att besluta 
om.

Under 90 dagar ligger förslaget på Göteborgs Stads 
hemsida och samlar röster.

Förslag som får minst 200 röster går vidare till den 
politiska nämnd som har ansvar för frågan.

Alla kan lägga ett Göteborgsförslag, även barn och 
personer som bor utanför Göteborg.

Läs mer här: www.goteborg.se/goteborgsforslaget

GM

Öppet hus i Våning 2026
Är du nyfiken på stadsutveckling och vill veta mer om vad som händer i Göteborg? Under våren hålls det öppet hus i Våning 2026 i Läppstiftet. Där får du ta del av en lärorik presentation i en 
spännande utställning samtidigt som du tack vare den fantastiska utsikten får se staden växa fram framför dina ögon. Vid ditt besök kommer du bland annat att lära dig mer om Hisingsbron, 
Västlänken och Stadslinbanan.

Så har Våning 2026 öppet under våren:

Februari – vecka 6:
måndag 3 februari kl. 11-13 (guidning klockan 
11:15)
onsdag 5 februari kl. 16-18 (guidning klockan 16:15)

Mars – vecka 10:
måndag 2 mars kl. 11-13 (guidning klockan 11:15)

onsdag 4 mars kl. 16-18 (guidning klockan 16:15)

April – vecka 15:
måndag 6 april kl. 11-13 (guidning klockan 11:15)
onsdag 8 april kl. 16-18 (guidning klockan 16:15)

Maj – vecka 19:
måndag 4 maj kl. 11-13 (guidning klockan 11:15)

onsdag 6 maj kl. 16-18 (guidning klockan 16:15)

Juni – vecka 23:
måndag 1 juni kl. 11-13 (guidning klockan 11:15)
onsdag 3 juni kl. 16-18 (guidning klockan 16:15) 
Fri entré

Var: Läppstiftet, Lilla Bommen 1 (plan 13)

GM

FOTO: stadsutveckling.goteborg.se.
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Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN Kaggeledstorget 1  Telefon: 031-255037  
ÖPPETTIDER Mån –  tor: 7:30 –19  Fre: 8 –16  Lör: 10 – 15

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Ny hos 
Primärtandvården? 
30% rabatt 
vid första under-

sökningen

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Akuttandvård – boka online eller ring!
PRIMÄRTANDVÅRDEN  Kaggeledstorget 1   Telefon: 031-255037

ÖPPETTIDER  Mån –  tor: 7:30 –19   Fredag: 8 –16   Lördag: 10 – 15   Söndag: Stängt

Vi bjuder dig 
25 – 29 år som inte 
varit hos tandläkare 

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Ny hos 
Primärtandvården? 
30% rabatt 
vid första under-

sökningen

www.primartandvarden.se

-  K Y R K B Y N  -

HOS OSS ERBJUDS DU EN MODERN 
OCH TRYGG TANDVÅRDSUPPLEVELSE.

PRIMÄRTANDVÅRDEN Eketrägatan 12, 418 73 Göteborg
ÖPPETTIDER Mån-Tors 08:00-17:00, Fredagar 08:00-15:00

www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80

AKUTTANDVÅRD - BOKA ONLINE ELLER RING OSS!

AKUT 
TANDVÅRD
INOM 24H

Vi bjuder dig 25-29 år 
som inte varit hos 

tandläkare på 1 år på en 
GRATIS 

UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning 

ERBJUDANDE
50% RABATT
*vid första undersökningen med voucher

Kan finansieras med ATB

FOTO: Älvstranden Utveckling.

Älvrummet är viktigt för 
Göteborgs unga invånare

 � Älvrummet summerar två år på ny adress och konstaterar att både återvändare och nya besökare hittar till platsen. 2019 hade Älvrummet 
totalt 330 bokade grupper, en tredjedel av dessa var unga invånare.

Efter två år på Lindholmen är Älvrum-
met väl etablerat i de nya lokalerna som bju-
der in till både spontana och planerade be-
sök. Dagligen uppskattas 25 000 personer 
röra sig på Lindholmen och många av dem 
besöker Visitor Center där Älvrummet lig-
ger. En stor del av Älvrummets besökare är 
därför personer som passar på att göra ett 
spontant stopp när de ändå befinner sig i 
lokalen. Parallellt välkomnar Älvrummet 
dagligen grupper som har bokat sitt besök 
i förväg, totalt besökte 330 bokade grupper 
Älvrummet under 2019. Av dessa var näs-
tan en tredjedel under 25 år från både Göte-
borg och närliggande kommuner. Fem pro-
cent kom från andra kommuner i Sverige 
och utländska grupper stod för 13 procent, 
eller 42 bokningar.

– Det är de unga som är framtiden och 
som ska leva och verka i den här staden, sä-
ger Sara Carlsson som jobbar i Älvrummet. 
Kan vi inte locka och intressera dem, vilka 
är det då vi bygger för?

Det som främst diskuteras bland Älv-
rummets besökare är hur mycket det byggs 
och att det sker överallt.

– Många inser vidden av hur omfattande 
förändringar Göteborg står inför först när 

de besöker Älvrummet, säger Sara. Ofta har 
besökarna viss kunskap, men inte all. En del 
projekt kommer att vara färdiga till Göte-

borgs 400-årsjubileum 2021 men flertalet 
områden kommer fortsätta att utvecklas.

Under året har frågor om Göteborgs 

stadslinbana dominerat. Det finns även ett 
stort intresse för Hisingsbron som håller 
på att byggas och beräknas stå färdig 2021. 
Masthuggskajen och Karltornet är andra 
projekt som får stor uppmärksamhet.

Om Älvrummet
Älvrummet är ett besökscentrum för all-

mänheten om den stadsutveckling som pla-
neras och pågår i centrala Göteborg och det 
som kallas Älvstaden. Älvrummet öppnade 
2008 och ligger sedan två år på Lindhol-
men. Som besökare kan du ta del av före-
läsningar, evenemang, guidade visningar, 
utställningar av förslag och planer samt in-
formation om den pågående stadsutveck-
lingen i Göteborgs innerstad. Älvrummet 
fungerar även som en naturlig arena för de-
batter i stadsutvecklingsfrågor. Modellen 
över centrala Göteborg mitt i lokalen visar 
staden nu och i framtiden.
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Insamlat:  
1405 kilo kläder

 � Under december genomförde Älvstranden Utveckling tillsammans 
med Atrium Ljungberg kampanjen Återwin-win, till förmån för Göte-
borgs Stadsmission. Genom att samla in kläder och prylar har vi till-
sammans bidragit till ett lite mer hållbart samhälle.

Stadsmissionen second hand öppnade pop 
up-butik i en lokal i Lindholmen Science 
Park där de både samlade in gåvor och sålde 
nygamla favoriter. Totalt samlades hela 1405 
kilo kläder och prylar in som nu kan göra 
skillnad för många göteborgare i utsatthet.

Gåvorna gör skillnad på flera sätt. I Stads-
missionens butiker och på insamlingscentra-
len pågår arbetsträning för människor på väg 

tillbaka till arbetslivet, hanteringen och för-
säljningen av gåvorna ger alltså möjligheter 
till arbetsträning och praktik. När varan är 
såld går överskottet till Älvstranden Utveck-
lings sociala arbete för göteborgare i utsatthet. 
Och sist men inte minst: genom att bidra till 
återbruk minskas miljöavtrycket.
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FOTO: Ecks Frame HB.

 � Årspremiären är redan genomförd. Lördag 25 ja-
nuari visar Häcken upp sig på hemmaplan för första 
gången den här säsongen.

Försäsongen är i full gång. Efter jul– och nyårsledigt kallade Häckens 
tränare Andreas Alm till träningsstart.

Redan i mitten av januari var det dags för årets första match. 
Häcken – som kom till spel med hela truppen och i princip hade helt 
olika elvor i de båda halvlekarna – förlorade borta mot Elfsborg med 
matchens enda mål.

Lördag 25 januari, 13.00, är det dags för nytt motstånd från Borås. 
Superettangänget Norrby från Borås kommer till Bravida Arena.

I början av februari väntar sedan ett tränings/matchläger i Portugal 
som uppladdning inför tävlingsstarten i svenska cupen, där regeran-
de mästarna Häckens gruppspel ser ut enligt följande:

23 februari, 16.30: Gais (superettan) på Bravida Arena.
29 februari, 14.30: Eskilsminne (division 1), Olympia, Helsing-

borg.
8 mars, 14.30: Östersund (allsvenskan), Bravida Arena.
Gruppvinnaren tar sig vidare till kvartsfinal.
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FRÖLUNDAS LUDWIG PERSSON HISTORISK. Foto: Frölunda HC.

 � Frölundas Ludwig Persson från Hisings Kärra lär 
aldrig glömma lördagen den 11 januari. Frölunda 
mötte Örebro på Behrns arena och förlorade med 
5-3. Men för Ludwig blev dagen ett minne för livet då 
han fick göra debut i SHL. 16-åringen blev därmed 
den yngsta debutanten i klubbens historia.

Ludwig startade sin ishockeykar-
riär i Hisingens IK. Därefter blev 
det ett mellanspel i Kungälv. Och 
sedan var och är det Frölunda som 
gäller. 

Persson var en ledande spela-
re när Göteborg vann TV-pucken 
2018 då han stod 12 poäng (8+4) 
på sex matcher och fick motta pris 
som turneringens bästa forward. 
Den här säsongen har 16-åringen 
varit med och spelat i U17-lands-
laget och var en av Sveriges bästa 
spelare under inofficiella VM för 
U17-landslag.

Ludwig har redan samlat på sig 
en stark meritlista. 

Framtiden på isen ser onekligen 
ljus ut för den 16-årige Kärrakil-
len.

Från debutmatchen fick Ludwig 
beröm av Frölundas tränare Roger 
Rönnberg. Det värmde gott för 
den unge Kärrakillen.

Lita på att ni snart får höra mera 
av Ludwig Perssons framfart i Frö-
lunda.

LEIF MARTINSSON

16 åringen 
från Kärra 
skrev historia 
i Frölunda

Fakta: Nyförvärv 2020
Leo Bengtsson, mittfältare Hammarby/Frej.

Adnan Maric, mittfältare, Swansea (England).

Jasse Tuominen, anfallare, Bate Barisov (Vitryssland).

Patrik Wålemark, mittfältare/anfallare, Qviding FIF.

Tobias Carlsson, försvarare, Falkenbergs FF.

Hemma-
premiär 
med Häcken
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FOTO: Hisingens Boxningsklubb.

Medaljregn för Hisingens 
Boxningsklubb i SM

Hisingens Boxningsklubb fanns med i Diplom SM i Lidköping under förra helgen helgen 
med 8 boxare. Resultatet, för den anrika boxningsklubben från Hisingen, var imponeran-
de med 3 guld (svenska mästare) 2 silver och 1 brons. Förutom boxarnas fina insatser så 
hade klubbens head coacher en stor del i framgångarna. Värt att notera är att Hisingen 
Boxningsklubb var bäst bland Göteborgs klubbarna och tredje bästa klubb i Sverige.
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3 FEBRUARI
Drop in för seniorer
Måndag 3 februari 14:00–16:00, Mötes-
plats Vintergatan 1
Är du nyfiken på vad Göteborgs Stad och 
Lundby har att erbjuda dig som är senior? Kom 
och träffa vår uppsökande äldrekonsulent som 
kan ge information om vad som är på gång 
i stadsdelen och svara på dina frågor om sta-
dens service och stöd. Du är också välkommen 
att bara slå dig ner med en kopp kaffe och läsa 
tidningen på en surfplatta. Vi bjuder på fika.

4 FEBRUARI
Nämndsammanträde i Lundby
Tisdag 4 februari 16:00–19:00, Vågmäs-
taregatan 1A
Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänhe-
ten. Du är välkommen att sitta med och lyssna på 
politikernas diskussioner och beslut.
Dagordning och beslutsunderlag inför mötet hittar 
du under Handlingar och protokoll. Här kan du ock-
så läsa protokoll efter nämndens sammanträden.
Stadsdelsnämnden har vanligen möte en 
gång i månaden, med undantag för juli må-
nad. Nämndsammanträdet börjar kl. 16.00 
om inget annat anges och pågår olika länge 
beroende på antal ärenden på föredrag-
ningslistan. Angiven sluttid är preliminär.

10 FEBRUARI
SPORTLOV: Tv-spel och pyssel
Måndag 10 februari 12:00–15:00, Lund-
by bibliotek
Kom och spela tv-spel eller pyssla med oss, 
eller kanske både och? Vi laddar upp med 
roliga tv-spel och kreativa pyssel. För dig 
8-12 år. Drop-in.

11 FEBRUARI
SPORTLOV: Femkamp i boksport
Tisdag 11 februari 14:00–15:30, Lundby 
bibliotek
Kom och boksporta på biblioteket! Vi tävlar i 
roliga grenar som bokdomino, bokstafett och 
boktornsbygge. Självklart bjuder vi på fika 
och lite boktips. För dig 8-12 år.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se

12 FEBRUARI
SPORTLOV: Makerspace
Onsdag 12 februari 13:00–16:00, Lund-
by bibliotek
Vi bjuder in till en spännande eftermiddag 
med elektroniskt pyssel. Du kan testa att göra 
ett kort med lysdioder till alla hjärtans dag. 
Alla åldrar. Drop-in.

13 FEBRUARI
Dokumentärfilm om mansrollen
Torsdag 13 februari 19:00–20:00, Lundby 
bibliotek
Välkommen till visning av en dokumentär-
film med diskussion om machokultur och 
våld och hur den kan förstås och bekäm-
pas med exempel från aktivister i Bolivia. 
Diskussion och föredrag tillsammans med 
filmskaparna.
Anmälan: 031-366 71 01 eller bibliote-
ket.lundby@kultur.goteborg.se

17 FEBRUARI
Entréprogram: Stadsutvecklare i 
Lundby
Måndag 17 februari 15:00–16:00, Lund-
by bibliotek
Välkommen till entrén på Lundby bibliotek 
där företrädare från staden visar upp sina 
verksamheter.
I Lundby pågår olika stadsutvecklingspro-
jekt. Hisingsbron byggs och det kommer 
ske förändringar kring Backaplan och 
Frihamnen. Hur upplever du stadsdelen? 
Stadsutvecklare Isabella Andersson och 
Joanna Fehler berättar om de olika projek-
ten i staden.

25 FEBRUARI
Nämndsammanträde i Lundby
Tisdag 25 februari 16:00–19:00, Vågmäs-
taregatan 1A
Stadsdelsnämndens möten är öppna för all-
mänheten. Du är välkommen att sitta med 
och lyssna på politikernas diskussioner och 
beslut.
Dagordning och beslutsunderlag inför mötet 
hittar du under Handlingar och protokoll. Här 
kan du också läsa protokoll efter nämndens 
sammanträden.
Stadsdelsnämnden har vanligen möte en 
gång i månaden, med undantag för juli må-
nad. Nämndsammanträdet börjar kl. 16.00 
om inget annat anges och pågår olika länge 
beroende på antal ärenden på föredrag-
ningslistan. Angiven sluttid är preliminär.

27 FEBRUARI
Filmkväll
Torsdag 27 februari 19:00–21:00, Lundby 
bibliotek
Vi visar film och blandar klassiker med nyare 
film. Välkommen att bli medlem i vår film-
klubb. Gratis.
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Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske 
din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. 
Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in 
på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap 
kostar  kr/mån.



Möller Bil Göteborg
Exportgatan 6, Hisings Backa
Mån–fre 7–18, lör-sön 11–15
mollerbilgoteborg.se

Försäljning 
031-393 99 20

Växel
031-393 99 00

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

Audi A5 Sportback har  
uppdaterats. Till perfektion.

Audi A5 Sportback, 45 TFSI Proline advanced 245 hk quattro® S tronic. Bränsleförbrukning blandad körning 7,6–8,0 l/100 km, CO2-utsläpp 172–182 g/km (NEDC 150–153 g/km). Miljöklass 
Euro 6d TEMP. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller försäljning till 
juridiska personer. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. 24 mån avtalstid, 1000 mil/år, inkl. serviceavtal.  

Välkommen till 
Möller Bil Göteborg.

Privatleasing från  
3.495 kr/mån.

Privatleasing från  
2.295 kr/mån.
Audi A1 Sportback, 30 TFSI 116 hk Proline. Bränsleförbrukning blandad körning 5,8 l/100 km, CO2-utsläpp 131 g/km (NEDC 111 g/km). Miljöklass Euro 6d TEMP. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år,  
0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasing avgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för 
eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller ett begränsat antal bilar.

Audi A1 Sportback
Möller Bil Edition – begränsat antal bilar.


