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GULD KÖPES!

 � Inget är sig riktigt likt. Orsaken till det är inte svår att gissa. Den förädiska pandemin som 
nu pågått i snart ett år ligger som en våt filt över oss. Viruset har slagit stenhårt mot så många, 
med förödande utgång. Det är så sorgligt. Och vi vet ännu inte när det kommer att ta slut.

Vaccinet är vårt hopp och måtte det rulla på så att så många 
som möjligt får sina två doser.
 
BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING känner, precis som alla andra 
av pandemin. Tidningen försöker kämpa på så gott det bara 
går.

I det här numret bjuder vi, som alltid, på mycket lokal läsning 
från Hisings Backa och Hisings Kärra. Kryddat med annonsö-
rer från vårt närområde.
I det här numret bjuder vi bland annat på:

  
FRANSKA SKAFFERIET öppnade för snart ett år sedan på Selma 
Lagerlöfs Torg. Den 2 mars fyller de ett år. Tyvärr blir det inget 
större firande, men en sak är helt klar. De lagar mat i världs-
klass. Gör ett besök och jag kan lova er en matupplevelese utö-
ver det vanliga.
 
KÄRRA CENTRUM har fått ny förvaltare. Fastighetskontoret har 
tagit över från årsskiftet och det innebär bland annat en ny 
centrumledare och en ny teknisk ansvarig. Lokaltidningen har 
träffat dem.

 
PADELFEBER råder i hela landet. Så även i Backa och Kärra. Pa-
del United Bäckebol öppnade i december sin anläggning med 
15 banor. I mars, om allt går enligt planerna, öppnas de ytter-
ligare en padelhall i Bäckebol. Lokaltidningen har träffat Ca-
roline och Anna på Padel United Bäckebol.

HISINGS KÄRRA har fått en silvermedaljör i VM i handboll. 
Jonathan Carlsbogård - med moderklubb Kärra HF - bjöd på 
ett VM som vi sent ska glömma. 

Trevlig läsning och på återseende.

LEIF MARTINSSON

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

foto: anastasia shuraeva/pexels

Behöver du någon 
att prata med?

Ring 031-17 98 99
Telefontid: vardagar kl. 10-12 och 14-16 



MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

MAX 2 ST/MEDLEM.

SMÖR 
Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej laktosfritt. 

500 g. Jfr-pris 50:-/kg.SPEGELMANNEN
Kepler. Ord. pris 199:-/st.

MAX 2 ST/HUSHÅLL

FÄRSK LAXFILÉ
Norge. Odlad. Hel sida. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

RÅG- OCH VETEKAKA
Polarbröd. 900 g. Jfr-pris 27:78/kg.

RÖDA 
VINDRUVOR
Sydafrika.
Klass 1. 500 g. 
Jfr-pris 40:-/kg.

500 G

20k/ask

25k�  

89k�  

”SPEGELMANNEN” 
av Lars Kepler

GÄLLER ENDAST 23/2

49k�  
MAX 3 ST/HUSHÅLL 

Ord. reapris 79� �    

START
TISDAG

23/2

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE
Gevalia. Välj mellan olika sorter. Gäller även ekologiskt.
 425-450 g. Jfr-pris 51:11-54:12/kg.

3 FÖR

69k

25k�  
MEDLEMSPRIS

Bäckebol

AKTUELLA ERBJUDANDEN 24/2–28/2

KLIPPET!
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Vart tog hedern vägen

Har bott i Kärra i över 30 år och aldrig varit 
med om att det så varit så mycket våldsam-
heter, ökade brott och droger som under de 
senaste åren. Nu var det dags igen.De killar 
som försökte råna en kvinna på hennes bil i 
Hisings Kärra borde skämmas. Finns det ing-
en som helst heder i er? Det så f-bannat fegt 
av er. Vet ni hur kvinnan kommer att må efter 
en sådan här otäck händelse?   Vet era för-
äldrar vad ni håller på med? Bor ni i Kärra?

Har ni inte fått lära er vad som är rätt och 
fel? Hoppas att ni åker fast och får en ordent-
lig läxa. Så här gör man bara inte. Skulle 
önska att det sattes upp foton på er på torget 
så att alla fick se vilka ni är.

BOENDE I CENTRUMHUSEN

Saknar konditoriet på 
Selma Lagerlöfs Torg
Tycker det är tråkigt, att nu när det byggs så 
mycket på Selma Lagerlöfs Torg,  så byggs 
det inget konditori. Det är märkligt. Att dels 
kunna köpa färskt bröd eller att kunna ta en 
go fika vill jag gärna kunna göra när jag be-
söker torget. Tidigare fanns det Jerkstrands 
att gå till, men nu finns det inget liknande. 
Hoppas att det kommer ett konditori. 

GRANNE MED TORGET

Jonas Lisell Förvaltning AB GöteborgsLoka-
ler svarar:
 I de nya fastigheterna som byggs just nu 
kommer det att etableras ett konditori och om 
allt fungerar som vi hoppas kommer det att 
vara inflyttningsklart till vintern 21-22. Fran-
ska Skafferiet serverar inte bara god mat utan 
välkomnar även fika gäster.

Salta och sanda mer

På flera gångbarnor i Backa som jag pro-
menerat på är det alldeles för lite salt eller 
grus. Det behövs mer av den varan innan 
man slår ihjäl sig. Varför ska det vara så 
svårt att lägga en ordentlig laddning när 
man ändå är där?

LIVRÄDD ATT HALKA

Bra plogning

Tack till den eller de som plogat bort snön 
i och runt Kärra. Var nere på vårdcentralen 
dagen efter snöfallet i förra veckan och där 
var plogat perfekt. Trodde inte att de hunnit 
ploga, men blev glatt överraskad. Tack till er 
som fixade det.

PROVTAGARE

Hyllar nattvandrarna i 
Backatorp
Blir så glad över att det finns nattvandrare i 
Backatorp. Vilket fint initiativ av dem. Som 
boende i området känns det tryggt att veta att 
det finns folk i närheten. Hade jag varit yngre 
skulle jag vilja vara med. Fortsätt för ni gör en 
fantastisk fin insats.

BACKATORPSBO

Önskningar i Kärra

Nu väntar jag på fyra saker som ska hända: 
saker. Att pandemin försvinner, att Sushibaren 
och simhallen öppnar samt att våren inte drö-
jer alltför länge. 

LENA

Trygghetsspalten Backa/Kärra
 �  En fråga som ofta kommer upp är vårt arbete med trafik i allmän-

het och hastighet i synnerhet. Hastigheten är något som de flesta har 
en uppfattning om oavsett om det handlar om en bred motorväg eller 
en 30-sträcka utanför en skola.

Vi tar gärna emot tips på var vi kan ha fart-
kontroller. Betänk att vi har en stor ö att han-
tera, vilket innebär att vi få sålla och lägga 
platserna i någon slags prioriteringsordning.

ATK-vagn med kamera för över-
vakning
Vi lägger in trafikarbete i det vardagliga ar-
betet genom att beivra beteendebrott, olov-
liga körningar och rattfylleri. Vi har även en 
så kallad ATK-vagn som vi kan ställa upp på 
lämpliga ställen. ATK-vagn är en vagn med 
en kamera som kan ställas upp med minimalt 
med förberedelser. Jag kommer att meddela 
de som har hand om vagnen, vilka ställen på 
Hisingen som kan vara lämpliga och sedan 
kan den ställas upp för att dokumentera has-
tighetsöverträdelser, men även göra en enkel 
analys av hur många fordon som överskrider 
och hur trafikflödet ser ut. Fördelen med en 
vanlig kontroll med personal på plats, är att vi 
har fler möjligheter till att göra bedömning av 
förare eller fordon.

Vi kommer att ställa frågan om att få för-
slag till platser som vi kan använda som kon-
trollplatser, både här via denna spalt men ock-
så på vår Facebook-sida, polisen Hisingen.

Jag har förstått att det körs för fort på både 
Lillekärr Södra och Norra. Det är helt klart så 
att vi kan upprätta en fartkontroll där, men 
jag kan tycka att det i det längre perspektivet 
kan vara bra att arbeta för att även på andra vis 
få ner hastigheterna.

Kontakt med skolorna
Information eller andra hastighetsbegränsan-
de åtgärder kan med fördel användas. Mor-
gon och eftermiddag är det ju föräldrar som 
hämtar och lämnar sina barn vilket borde vara 
anledning till eftertanke och ett visst mått av 
försiktighet. Jag tar kontakt med skolorna för 
att få med en skrivelse i de föräldrabrev som 
de skickar ut med jämna mellanrum. 

Vi har ett krav på att ha ett visst antal for-
don och personal för att kunna hantera alla de 
akuta larm som varje dygn kommer till oss. 
Vi har dessutom personal som hanterar an-
dra frågor, till exempel tillstånd, utredning, 
planering och så vidare. Men vi kan säga att 
alla poliser arbetar med trygghet och säkerhet 

i någon form, även om dem som inte ingår i 
grund-dimensioneringen mer ostört kan ägna 
sig åt uppdraget att i specifik mening driva 
dessa frågor. 

För att få en bra effekt, ser vi det som ett 
måste att samverka med andra aktörer som 
bostadsföretag, skolor och inte minst de som 
arbetar i den offentliga förvaltningen. Så för 
att kunna svara på hur många som är arbetar 
med trygghet måste vi bryta ner det och bena 
ut vad som är brottsförebyggande och trygg-
het. Trygghet är ju dessutom en känsla som 
varierar från person till person.

Är kyla brottsförebyggande?
Vi brukar ibland säga att regn på midsommar-
afton är brottsförebyggande och i detta skulle 
man kunna säga att det kalla vädret senaste 
månaden skulle kunna hålla nere viss brotts-
lighet. En snabb koll i systemet visar att siff-
rorna är något lägre i år jämfört med 2020. 
Våldsbrott har gått ner lite, men framför allt 
är det stölder som har gått ner jämfört med 
förra året. Jag är inte mannen att dra en ve-
tenskaplig slutsats av detta och inte om det 
kan kopplas ihop med vädret. Skadegörelse 
har däremot ökat något i förhållande till förra 
året. 

Jag har dock hört att man inne i centrala 
Göteborg kan se en klar nedgång av vålds-
brott, i alla fall kvällstid, sedan det infördes 
restriktioner på restauranger. Så i någon mån 
kan vi konstatera att alkoholstoppet i sig kan 
anses ha varit brottsförebyggande och kanske 
även skapat en bättre känsla av trygghet, i alla 
fall på vissa platser.

Tar gärna emot tips
Som vanligt tar vi gärna emot tips av olika 
slag. Inget för litet eller för stort. Det är den 
egna känslan som avgör hur vi som individer 
känner och upplever trygghet och därmed vad 
som är viktigt.

HÅKAN BREDINGE,  
KOMMUNPOLIS HISINGEN

KENNET JOHANSSON,  
TRYGGHETSSAMORDNARE  

SOCIALFÖRVALTNINGEN HISINGEN

Kennet Johansson och Håkan Bredinge. Foto: Annika Bjerstaf.

Sätt upp 
övervakningkameror
Läste senaste trygghetsspalten i tidningen där 
polisen uttalade sig om övervakningskameror 
exemplevis på ett torg. Det är tydligen inte så 
krångligt längre att få tillstånd till att sätta upp 
kameror. Om det är motiverat.  Klart att det är 
motiverat. Det går ju knappast en dag utan 
att det händer något brottsligt ute på våra 
torg. Och för den delen på andra platser 
också. Syftet med kameror är att förebygga, 
förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. 
Kameror gör också att folk känner sig tryg-
gare. Börja sätta upp dem på torgen som ett 
första steg. En annan stor anledning till kame-
ror är att polisen kan ju inte vara överallt och 
då vore kameror ett utmärkt hjälpmedel.

KRISTER

Varför prioriteras 
vaccinet så olika

Läste om några äldre personer som bor i Bohus-
län som redan fått två doser av covid-19 vacci-
net. Det är jättebra. Däremot blir jag orolig över 
att många äldre i Göteborg, som ligger i fas 1, 
inte ens fått första sprutan. Vilket jag fått bekräftat 
från några bekanta som som har äldre föräldrar 
som fortfarande väntar på vaccinet. Tycker det är 
konstigt eftersom de tillhör samma region Västra 
Götaland. Blir orolig över hur länge ska de som 
väntar på sitt vaccin ska behöva vänta.

RIKARD

Skärpning
Alla vet hur farligt covid 19 är. Smittspridningen 
och dödsfallen finns här varje dag. Ändå tar en 
del det inte på allvar. Märkligt. Det är ju vi som 
kan minska spridningen genom att i första hand 
hålla avstånd, tvätta händerna och använda 
munskydd där det krävs. var inne i centrala 
stan för ett par veckor sedan för ett par ärenden 
sedan och försvann snabbt därifrån.

Trodde väl att folk hade förtsått hur allvarligt 
pandemin är. Tyvärr inte. I vanlig ordning, trots 
en del föreskrifter, sprang det en del folk kors 
och tvärs. Utan att tänka på avstånden. Klart att 
risken för smittning ökar när inte vi själva följer 
rekomendationerna. Hur svårt kan det vara?

TRÖTT PÅ FOLK SOM INTE VISAR RESPEKT.

Insändare Insändare

Jörgen på Ica 
Supermarket i Kärra 
slutar efter sommaren

Nu är det klart att Ica Supermarkets popu-
läre butikschef Jörgen Kjerstensson kommer 
att sluta till hösten. Anledningen är att Jörgen 
kommer att bli ny butikschef på Ica Kvantum 
som öppnar i Bäckebol till hösten. 

- Det är en chans jag fått och en stor utmaning 
som jag absolut inte vill missa, säger Jörgen.

Han har drivit Ica Supermarket i Kärra un-
der flera år och utvecklat och gjort nödvän-
diga ombyggnationer i butiken kontinuerligt.

- Snart drar vi igång onlineförsäljning. 
Det gäller att hänga med i utvecklingen och 
kunna erbjuda kunderna enkla och smidiga 
möjligheter när de handlar hos oss.

Jörgen kommer att vara kvar på Ica Super-
market i Kärra fram till september. 

B/K



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

Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6 
personer, vi reserverar oss för ev. pris & sorti-
mentsförändringar.  Vi lagar även mat till din firmaf-
est,  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:  Frukost & Café mån–fre 08–17  
(frukost 8–10.30) • Café lör–sön 9–17 • Lunch och 
á la carte mån–sön 11–16.30.

Väl mött önskar Personalen på  
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda hem  
broschyr: Du kan även 
rikta din mobils kamera 
mot qr-koden för att ladda 
ner vår cateringmeny som 
pdf eller knappa in länken i 
din webbläsare:  
https://jmp.sh/cbYgX0u

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH  
& CATERING

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

Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för 89:- 
(medlem 84:-). Vår populära helgbuffé (11-16.30) är 
tillbaka i ny tappning. Ät så mycket du vill för 110:-.

Beställ från vår stora Cateringmeny där  
du hittar läckra alternativ från 135:- per portion. 
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com  
eller 010–741 59 88

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

FRÅN 
VÅRT 

UTBUD

Nyhet!
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Franska Skafferiet fyller ett år
 � Den 2 mars förra året öppnade Franska Skafferiet på Selma La-

gerlöfs torg. Snart fyller de ett år.
- Det har gått fort och varit ett innehållsrikt och spännande år. Fi-

randet får vänta lite med tanke på pandemin som råder, säger ägar-
na fransmannen Jeff Lambert och engelsmannen Charlie Mycock. 

När Franska Skafferiet öppnade för snart ett 
år sedan blev den snabbt populärt och om-
tyckt bland besökarna. Främsta orsaken till 
det var givetvis den goda maten. Kvalité är 
ett ord som är lätt att säga, men den stämmer 
verkligen in här. På maten och på servicen. 
Jeff, och Charlie bidrar i högsta grad till det. 

Pandemin slog till
Tyvärr tog det inte många dagar från öppnan-
det innan pandemin slog till och förändrade 
en del av planerna för Franska Skafferiet.

- Det var inte alls kul för det kom precis 
vi hade öppnat, vi har självklart tappat en hel 
del gäster sedan viruset drog in, säger Jeff och 
Charlie.

De har försökt att göra det bästa av situ-
ationen och följt restriktionerna från Folk-
hälsomyndigheterna vilket betyder en be-
gränsning av gäster. 

Restaurangen ligger i samma byggnad  som 
Stadsdelshuset och i början fick de många gäs-
ter därifrån.

Nu har stadsdelshuset varit i princip tomt i 
flera månader. Det påverkar restaurangen or-
dentligt.

- Där arbetar ju ett par hundra. En hel del 
av dem åt sin frukost och lunch hos oss, men 
med pandemin så arbetar nästan alla som 
satt i huset hemifrån och där missar vi jätte 
många. Det känns så klart.

Vilken hjälp har ni fått från myndigheter 
och andra?
- Från statligt håll har det varit i princip noll. 
De reagerar långsamt och det gör det svårt för 
alla inom branschen. Stödpengarna borde ha 
gått ut mycket snabbare. Däremot har vi fått 
ett jättefint stöd av GöteborgsLokaler som 
förvaltar torget. Det är vi tacksamma för.

- Vi har klarat oss relativt bra, men det är 
klart att vi fått göra en rad omdisponeringar 
med att bland annat sänka alla möjliga kost-
naderna rejält, samt att vi själva fått arbeta i 
princip utan lön. 

Charlie och Jeff vill gärna understryka att 
gästerna också varit och är ett stort stöd.

Luncherna och Take away har rullat på rik-
tigt bra. Tack vare att att de har många stam-
kunder. 

- De är viktiga för oss och de kommer re-
gelbundet hit och äter eller köper med sig 
mat, säger Jeff.

Trubadurkvällar har de kört då och då och 
de har varit mycket uppskattade.

- Det har varit en skön stämning under de 
här kvällarna och vi kommer att fortsätta med 
trubadurskvällar, säger Charlie.

Maten är grunden
Har man besökt och ätit på Franska Skafferiet 
blir man förälskad direkt av den goda maten 
och atmosfären i lokalen. Maten görs med de 
bästa råvarorna och tillagas med omsorg och 
kärlek. Såväl lunchen som A la Carté. Lun-
chen kan man välja på flera rätter varje vardag 
och den består av fransk inspirerad husmans-
kost med tre huvudrätter av kött, fisk, vege-
tarisk samt sallad. Bistromenyn är också en 
höjdare. Crepes, Galutin, kött, franska korvar 
och ost är bara några av alla goda rätter som 
finns på menyn. Allt med fransk touch. Förut-
om maten får man på köpet en trivsam miljö 
med service av högsta klass.

- Råvarorna till allt vi tillagar är A och O 
för oss. Vi arbetar med kvalitet rakt igenom 
och märker också på våra gäster att de älskar 
vår vällagade mat. Det värmer extra gott, sä-
ger de båda.

Franska Skafferiets ägare har ett stort hjärta 

och värnar om de äldre som erbjudes ett lite 
lägre pris på luncherna, som gäller från klock-
an 13.00.

- Det har blivit mycket uppskattat av den 
målgruppen och det glädjer oss lite extra, sä-
ger Jeff.

Väntar på att öppna uteserve-
ringen
När vädret och våren kommer så öppnas ute-
servering som har ett perfekt läge på torget. 

- Det ska bli gott när vi kan köra igång ser-
veringen utomhus också. Förra året med ute-
serveringen var lyckad. Tänk att få sitta där i 
solen och njuta av god mat. Ett glas vin eller 
öl, säger Jeff och Charlie lite drömmande.

Franska Skafferiet är en viktig och uppskat-
tad aktör på trivsamma Selma Lagerlöfs Torg.

Tack vare sin goda och fransk inspirerade 
mat.

LEIF MARTINSSON

Charlie och Jeff bredvid dagens lunchmeny.



HISINGS BACKA - LITTERATURGATAN 218
1 rok, BOAREA: 28 kvm, AVGIFT: 1 779kr/mån
Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00 

TUVE - NOLEHULTSVÄGEN 3
1 rok, BOAREA: 53,5 kvm
Mäklare: Ellinor Petrovski | Tel: 0766-23 82 61 

HISINGS BACKA - LEGENDGATAN 66
4 rok, BOAREA: 150 kvm  
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

TUVE - GUNNESTORPSVÄGEN 113
3 rok, BOAREA: 83 kvm
Mäklare: Ellinor Petrovski | Tel: 0766-23 82 61

TUVE - HINNEBÄCKSGATAN 87
5 rok, BOAREA: 144 kvm 
Mäklare: Andrea Larsson | Tel: 0729-61 60 71

TUVE - BRUNNEHAGEN 25
3 rok, BOAREA: 80 kvm, AVGIFT: 5 135kr/mån

Mäklare: Ellinor Petrovski | Tel: 0766-23 82 61  

HISINGS BACKA - EKEBYGATAN 19
3 rok, BOAREA: 80,1 kvm, AVGIFT: 5 501kr/mån 
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79 

HISINGS BACKA - LITTERATURGATAN 208
1 rok, BOAREA: 42 kvm, AVGIFT: 2 474kr/mån
Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00 

HISINGS BACKA - SAGOGÅNGEN 11
3 rok, BOAREA: 82 kvm, AVGIFT: 5 691kr/mån

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

   

Bostäder som säljs via vår tjänst Läge+ hittar Bostäder som säljs via vår tjänst Läge+ hittar   
dudu  endastendast  på svenskfast.se/hisingenpå svenskfast.se/hisingen  

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

Starta din bostadsaffär  
med Läge+

Att starta din bostadsförsäljningen i tid ger bäst resultat.  
Vi använder tiden till din fördel genom att aktivt leta upp och bearbeta spekulanter till 

din befintliga bostad innan du köpt ditt nya boende.

Här nedan hittar du ett urval av de bostäder som vi har till salu via Läge+ i Backa, Kärra och Tuve.
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Kärra Centrum med nya 
centrumledaren blickar framåt

 � Fastighetskontoret äger och 
förvaltar numera Kärra Centrum. 
Från årskiftet tog de över efter 
GöteborgsLokaler.

- Vi kommer att fortsätta utveckla torget 
och stötta handlarna i samma anda som Gö-
teborgsLokaler gjort, säger nya fastighetsför-
valtaren Lisa Dickson Dolietis, som också 
är ansvarig centrumledare och sköter mark-
nadsföringen för torget.

På trevliga Kärra Café och konditori träf-
far lokaltidningen Fastighetskontorets nya 
förvaltare och centrumledare, Lisa Dickson 
Dolietis och lika nye Andreas Jansson teknisk 
förvaltare, för Kärra Centrum.

- Första tiden har vi försökt att lära känna 
handlarna på torget och det har gått bra. Vi 
kommer ha möte med marknadsrådet i veck-
an.

Att vara centrumansvarig innebär bland 
annat att skapa, stödja, förvalta och utveckla 
handelsplatsen. 

- Det handlar om genomföra olika event, 
att dekorera torget, att hålla det rent och 
snyggt, att finnas till för handlarna och lyssna 
på deras synpunkter samt att ge råd och tips 
när så behövs, säger Lisa.

Andreas i sin tur finns där för att se till 
att det tekniska biten i fastigheterna löper på.

- Det finns en hel del som måste fungera 
och underhållas när man driver ett torg med 
flera fastigheter, säger Andreas.

Lisa och Anderas har som sagt precis bör-
jat, men har redan hunnit träffa handlarna 
och skapat sig en bra bild över torget och dess 
verksamheter.

- Torget är viktigt för alla Kärrabor och vi 
ska jobba med att utveckla torget så att det 
blir än mer attraktivt.

Sushirestaurangen öppnar i maj
En glädjande nyhet är att det kommer att 

öppnas en sushirestaurang i gamla pressbyråns 
lokal. 

Det blir ett efterlängtat tillskott på torget 
när Kato Sushi öppnas preleminärt i Maj. På 
ena delen av lokalen blir det ett glasparti och 
ägarna räknar med att öppna upp en uteserve-
ringen när sommaren knackar på dörren.

- Kato Sushi tillför torget värden och passar 
bra in i utbudet som finns i Kärra Centrum, 
säger Lisa.

Lokalen i handelsbanken står fortfarande tom  
- Vi för en dialog med intressenter , men det 
är ingenting klart ännu. Viktigt är att det blir 
en verksamhet som tillför och kompletterar 
utbudet med övriga verksamheter på torget.

Byggplaner finns för Kärra 
Centrum

Torget har länge stått still i byggnation. 
Det har inte gjorts något nämnvärt för att ge 
det en ansiktslyftning i form av en rejäl upp-
fräschning av torget.

Planer på en utbyggnad av Kärra Centrum 
har funnits i flera år. Nu har det tagits fram 
en detaljplan och i slutet av året ska den ut 
på samråd. 

- Som alltid tar det tid när planen ligger ute 
på samråd, men det får det göra. Det viktiga 
är att det blir bra.

I planen finns bland annat att det ska byg-
gas cirka 500 bostäder, det planeras för ett 
parkstråk, bättre parkeringsmöjligheter och 
att det öppnas upp för genomfartstrafik, samt 
att det ska bli bättre gång- och cykelmöjlighe-
ter vid busslussen.

Vilken typ av bostäder ska byggas?
- Det blir främst hyresrätter och en av an-

ledningarna till det är att flera, både unga och 
äldre får möjligheter att få en mindre bostad 
att hyra. Idag finns det i princip bara bostads-
rätter i Hisings Kärra.

Många läsare har framfört att lite färg på 
torgets fasader skulle göra torget mer in-
bjudande?

- Det är inte aktuellt i nuläget, men kanske 
i framtiden.

Vad görs för handlarna på torget?
- Vi ska fortsätta i GöteborgsLokaler anda 

med aktiviteter på torget. Som Kärradagen 
och julmarknaden, som jag vet är mycket po-
pulära. Till våren ska vi se över att dekorera 
torget. Kärra Centrum ska helt enkelt var ett 
mysigt torg att besöka, säger Lisa.

Trygghet och säkerhet är viktiga 
frågor.

- Det finns ett bevakningsföretag och det 
kommer självklart att fortsätta. Sedan kommer 
vi att ha möte med olika aktörer som arbetar med 
trygghet och säkerhetsfrågor lokalt och få en lä-
gesrapport om trygghetsarbetet i Kärra Centr-

um. Utifrån det ska vi kika på vad som eventuellt 
mer behöver göras, säger Lisa och Andreas.

Coronan drabbar torget
Pandemin har slagit hårt mot de flesta. Pri-

vatpersoner som företag. Kärra Centrum är 
inget undantag. Butikerna har haft det tufft 
med att få kunder till sig under pandemin ef-
tersom många inte vill eller kan ta sig ut.

- Vi kan bara hoppas att det här eländiga 
viruset försvinner så att allt blir normalt igen. 
Läste Svenska Handels undersökning som vi-
sar på stor minskad omsättning bland detal-
jister under pandemin. Däremot visar det sig 
inte oväntat på att E-handeln ökat ordentligt.

Det är så klart bekymmersamt. Inte minst 
om folk får in vanan att handla via nätet. Här 
måste vi arbeta hårt för att att få folk att göra 
båda sakerna.

Hur kan Fastighetskontoret stötta handlar-
na under coronatiderna?

- Vi ska självklart se vad vi kan göra för att 
underlätta för handlarna. Vi ska lyssna och 
stödja så mycket vi kan. Ett exempel kan vara 
anstånd med hyran. 

Lisa understryker att det är viktigt att främst 
alla boende i Kärra, stödjer sitt lokala torg ge-
nom att handla där. Det är så torgen lever vidare.

Fastighetskontoret med Lisa och Andreas 
ser fram emot att bidra till att Kärra Centrum 
ska utvecklas till en stark och ännu mer att-
raktiv handelsplats.

LEIF MARTINSSON

Lisa Dickson DolietisAndreas Jansson

Kärra Centrum

Fakta
Kärra Centrum invigdes den 29 
november 1978. Det byggdes 
på tidigare jordbruksmark i 
Klareberg, som inkorporerades i 
Göteborg 1967. Fastigheten är 
byggd i rött tegel, tidstypiskt för 
70-tal, Kärra Centrum omnämns 
i  stadens ”Bevarande program 
Moderna Göteborg”.

I Kärra Centrum hittar du bland 
annat mataffär, blomsteraffär, 
godisbutik, café, restaurang, 
apotek, tandläkare och bibliotek 
samt idrott- och simhall.



selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

BÄCKEBOLS KYRKSAL: 
Promenad måndag och onsdag 

10.15 – 11 i små grupper. Ingen anmälan.

Vinterpromenader, 3 – 5 km
i små grupper. Intresseanmälan.

Samling utanför Bäckebols kyrksal (samma 
hus som apoteket). För mer information, 

kontakta Carl-Henrik Karlsson, 0737-738974.

FISKHUSET:
Du vet väl att du kan hämta dina 
varor på utsidan av butiken? Ring 

oss så hjälper vi dig. Se öppettider, 
utbud och kontaktuppgifter 

på fiskhuset.se.

SALONG INFINITY:
Vi har öppet som vanligt. 

Vi använder visir – allt 
för er och vår trygghet!

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Handla lokalt på Selma 
Lagerlöfs Torg. Här finns ett varierat utbud 

av service, daglivaruhandel och kultur. Handla 
ansvarsfullt och ta hand om varandra. 

KRONANS APOTEK:

3 för 2 på Eucerin

HEMKÖP:
Färsk bandpasta

Garant, flera sorter, gäller även 
lasganeplattor, 200 – 250 g, j

fr-pris 20,00 – 25,00/kg

5:-/st
Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 8.

BLOMGÅVAN:
Välkommen in till oss!

Mån – fre 10 – 18
Lör 10 – 14

MJ GULD:
Vi köper ditt guld

Batteribyte 

från 80:-
FRANSKA SKAFFERIET:

Bonjour! Lunch mån – fre 11 – 15

PIZZERIA PÄRLA:
Nu är vi anslutna 
till foodora.se.

Varmt välkomna!
Mån – fre 11 – 21
Lör – sön 12 – 21

SELMAS OPTIK:

1000 kr rabatt
på progressiva glas

Synundersökning ingår utan extra kostnad.
Boka tid på 031-52 35 97 eller selmasoptik.se
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Vädret stoppar bussgropen i Kärra för tillfället
 � Tidningen fått in flera synpunkter från läsarna att det inte händer något med Busslussen i 

Kärra utan det kör många personbilar ganska friskt genom slussen med stor fara för att det 
kan hända något allvarligt.

- Bussgropen kommer att återplaceras, dock med en förskjut-
ning på några meter för att underlätta för busschaufförerna att 
placera bussen rätt i samråd med västtrafik, Övrig trafik som 
nyttjar denna sträcka bryter idag mot trafikregler och följer 
inte den skyltning som finns på platsen, vilket gör detta till ett 
polisiärt ärende. svarade Alexandra Wattvill på Trafikkontoret 
tidigare till Backa/Kärra Lokaltidning.

Så här är läget just nu säger Alexandra:
- Arbetet är fortfarande prioriterat lika högt som tidigare. 

Däremot är den här typen av arbete väderberoende och inte 
optimalt att utföra under regn eller minusgrader. Det är anled-
ningen till att arbetet inte har kunnat utföras än.

B/K Busslussen i Kärra

Medborgarkontoret Backa
Här kan du få svar på dina frågor om kommunens verksamhe-
ter. Vi ger dig också vägledning i samhället – om du inte vet 
vart du ska vända dig, hjälper vi dig att hitta rätt.

Här kan du också lämna en synpunkt eller ett förslag. För 
oss är det viktigt att möta medborgare och medborgarkontoret 
är den självklara mötesplatsen. Välkommen in!

... men just nu stängt för besök 
Just nu kan du inte besöka Medborgarkontoret Backa som 
vanligt. Det beror på spridningen av covid-19 (coronaviruset). 
Kontakta oss via telefon för att få hjälp med dina frågor och 
boka in tid för besök.

Telefontider
Telefon 031-366 80 07.
Mån: 10-12 och 13-15
Tis: 10-12
Ons: 10-12 och 13-15
Tor: 10-12 och 14-16
Fre: stängt

E-post
medborgarkontoret.backa@kom.goteborg.se

B/K

Kvinna rånad på hennes bil i Kärra

 � Fyra minderåriga pojkar gripna
Fyra killar i 15-årsåldern har greps misstänkta för att ha rånat 
en kvinna på hennes bil i Hisings Kärra tisdagen den 9 fe-
bruari. Polisen kunde spåra bilen med hjälp av dess inbyggda 
GPS-system.

– Det hade inte de unga förövarna tänkt på, säger Stefan 
Gustafsson vid polisen till Göteborgs Posten.

Enligt kvinnans uppgifter till polisen ska en delvis maskerad 
ung man ha kommit fram till henne i samband med att hon 
skulle parkera sin bil i ett garage och sagt att hon skulle ge 
honom bilnycklarna.

Mannen hade sina händer i fickorna och sa att han skulle 
skjuta henne om hon inte gjorde som han sa. Därefter körde 
han iväg med bilen. Kvinnan ska inte ha sett något vapen.

– Det är en kille som är aktiv i själva rånet, sen vet vi ännu 
inte vad de andra har för roll i detta, säger Stefan Gustafsson, 
presstalesperson vid polisen till GP.

Aktiverade tjänst för spårning
I samband med att kvinnan lämnade ifrån sig bilnycklarna 
aktiverade hon en tjänst som gjorde det möjligt för polisen att 
spåra bilen via en GPS-signal.

– Framgångsfaktorn för oss var att bilen var utrustad med så 
kallad Volvo on call, så att den gick att spåra, säger Stefan 
Gustafsson till GP.

Drygt en halvtimme efter rånet fick polisen syn på det stulna 
fordonet bara något hundratal meter från rånplatsen och flera 
personer sprang då från bilen.

Flera polispatruller anlände till platsen och kort därefter 
kunde fyra killar, alla i 15-årsåldern, gripas.

Samtliga är i det här läget misstänkta för rån och grovt 
tillgrepp av fortskaffningsmedel, enligt polisen.

Kvinnan som rånades på sin bil blev inte fysiskt skadad.

B/K

Fritidsgårdarnas filmprojekt är i gång!

Filmprojektet har dragit i gång på Selma Lagerlöfs torg.
Vi skapar film och musik varje fredag 15-16.30 fram till som-

maren. Man behöver inte anmäla sig, det är bara att dyka upp. 
Vi kommer att vara utomhus, så länge restriktionerna kräver detta. 
Ta på varma kläder. Vi bjuder på varm choklad.

Välkomna/ Fritidsgårdarna i Backa, Brunnsbo, Kärra och Tuve.

B/K

Foto: www.medborgarkontoret Backa

Foto: www.goteborg.se/wps/portal/karrabibliotek

Bokkasse direkt hem för 70+ 
Foto: Foto: www.goteborg.se/wps/portal/karrabibliotek

Bokkasse direkt hem till 
dörren för 70+
Nu kan du som är 70+ och bor i Göteborg få en bokkasse di-
rekt hem till dörren!

Njut av en specialkomponerad kasse med böcker i höst utan 
att behöva besöka biblioteket.

Fyll i dina kontaktuppgifter och önskemål i formuläret på 
www.stadsbiblioteket.nu/bokkassen-kommer/ eller ring oss på 
telefon 031-368 34 00 så hjälper vi dig.

När vi har fått din beställning så sammanställer en biblio-
tekarie en kasse med upp till sju böcker med läsning vi tror 
passar just dig.

B/K

Bokgåva delas ut
I februari är det återigen dags att dela ut en bokgåva till alla 
barn i förskoleklass i Göteborg. Årets bokgåva är skriven och 
illustrerad av Matilda Ruta och handlar om snart 6-åriga Nin-
na som precis har börjat skolan. I år är ingenting sig likt, var-
ken i bokens handling eller hur den ska delas ut.

Vanligtvis vallfärdar ca 6500 barn till biblioteken runtom i 
staden för att hämta sin bokgåva, men i år skickas den i stället 
direkt till skolorna.

B/K

Tusentals barn blir utan simskola i Göteborg i vår
 � Föreningar som bedriver simträning går före barn som ska lära sig simma. Nya pandemi-

lagen gör att Göteborgs kommun beslutat om en ny prioriteringsordning för sina simhallar. 
Och då försvinner en stor del av tiderna för simskola.

– Det känns otroligt oroligt. Vi jobbar för en nollvision, inga 
drunkningar. Det här är helt i motsatt riktning, säger Tina Heiker 
Hult, verksamhetschef för SLS Göteborg till SVT Väst.

Till SVT Väst berättar hon att 90 procent av Svenska Livrädd-
ningssällskapets simskoletider har strukits i och med ett nytt be-
slut från idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg i förra 
veckan. Pandemilagen kräver att varje besökare ska ha tio kva-
dratmeter yta till sitt förfogande, och det innebär i sin tur att färre 
personer får vistas i kommunens simhallar samtidigt.
”Måste välja bort”

Beslutet innebär att skolverksamhet ska prioriteras, därefter för-
eningsverksamhet och sedan simskolor.

Till SVT Väst säger Anders Ramsbyförvaltningsdirektör för 
idrotts- och föreningsförvaltningen:

– Föreningsverksamhet är ju vårt grunduppdrag, att säkerstäl-
la att föreningar har anläggningar för att bedriva sin verksamhet. 
Och då har vi valt att prioritera föreningar utifrån sitt kärnupp-
drag, det vill säga simträning för ungdomar.

Men det är ju också viktigt att barn lär sig simma inför sommaren?
– Absolut, men att prioritera – då måste man välja bort. Då 

har vi valt att prioritera föreningsdriven träningsverksamhet och 
ungdomsverksamhet.

Tina Heiker menar att det borde gå att prioritera både fören-
ingsverksamhet och simskola. Hon säger till GP att hon inte tyck-
er att förvaltningen gjort ett ordentligt försök att få till simskolan 
på ett pandemisäkert vis och tycker att man prioriterar konstigt.

– Jag tycker att man sak försöka låta både simskolan och de 
som elitsatsar komma till. De som kan simma, men ”motionerar” 
hade kunnat vänta lite.

B/K
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backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK 
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID @backebol 

FÖLJ OSS PÅ

Ett centrum 
för alla 
hemmafi xare
Möbler, inredning och hemelektronik? Ja, allt du behöver 

när det ska � xas i hemmet hittar du på Bäckebol Center.

Varmt välkommen.

50% RABATT 

 

Boka en tid och ange koden 

Backa/Kärra 

när du bokar en bana via MATCHi

appen!

 

(Koden gäller tom 16 mars 2020)

PADEL - EN SPORT FÖR ALLA

Pensionärer & studenter spelar

för 250kr/timme dagtid, vardagar.

Varmt välkomna till oss så hjälper vi

dig komma igång.  

 

Klippkort värde 440kr

10% - 15% rabatt på tider

Förtur för bokning 

Matchtröja

15% Rabatt i shoppen

       Och mycket mer... 

FÖRETAG + PADEL = SANT

 Hos oss kan ni sponsra en bana!

Vi anordnar även

skräddarsydda events & kick off,

träningcamps, turneringar och

konferens.

Kontakta Anna för mer info:

070 783 31 30 

. 

Gå med i vår

medlemsklubb 

Club Padel United 

600kr/år med många

fina erbjudande  och

förmåner. 

BOKA ENKELT

VIA APPEN    

076 024 72 52

@PADELUNITEDBACKEBOL

TRANSPORTGATAN 37B 

BÄCKEBOL

VILL DU SPELA MYCKET PADEL?

. 
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Padel United i Bäckebol växer
 � I december öppnades Padel United Bäckebol. Anläggningen har 

15 banor och används flitigt av alla besökare. I mars öppnasr ännu 
en anläggning.

- Vi ser en enorm potential och behov av pa-
delhallar i hela Göteborg och vi kommer att 
stå väl rustade att möta upp det behovet, sä-
ger Caroline Boltenstern, verksamhetsansva-
rig och Anna Persson, säljansvarig.

Lokaltidningen träffar Caroline och Anna 
på den nya anläggningen i Bäckebol.

Caroline har tidigare startat upp bolag, ar-
betat med mässor, marknadsföring och för-
säljning och brinner för service och att skapa 
upplevelser. Padel föll hon pladask för när 
hon provade på första gången.

Anna är säljansvarig. Hennes ansvarsom-
råde är främst att skapa event och knyta upp 
företag. Hon kommer även att ha hand om 
sponsorer, turneringar och abonnemang. 
Precis som kollegan Caroline är hon helt 
frälst på padel.

De egenskaperna de besitter är fina för-
utsättningar för att utveckla och driva Padel 
United i Bäckebol.

Padel United teamet består förutom Ca-
roline och Anna av flera medarbetare som ni 
kommer möta i shopen och i hallen.

Behovet av fler banor är stort
Padel är på en enorm tillväxt. Man kan lugnt 
säga att det råder padelfeber ute i landet. Ba-
nor byggs för fullt i hela landet. Behovet är 
stort av banor.

- Därför känns det väldigt bra och gläd-
jande att vi snart öppnar vår andra anlägg-
ning, i mars om allt går enligt plan, med 17 
banor. Den ligger bakom Schenker vid Bäck-
ebol, säger Caroline.

Det innebär att Padel United i Bäckebol 
står med totalt 32 banor och blir en av de 
största anläggningarna i Göteborg. 

Bokningar sker via nätet  www.matchi.se 
och där väljer man vilken dag och tid man 
vill spela.

De erbjuder även flera olika typer av kur-
ser så att man kan utvecklas inom padel, allt 
från nybörjare, barn och avancerade spelare 
kan hitta en kurs som passar och de bokar du 
också via matchi.

Stora möjligheter att ordna pa-
delevent

Caroline och Anna arbetar nu med att fär-
digställa de båda anläggningarna så att de ska 
bli riktigt bra! Det är mycket som ska göras i 
uppstarten och arbetet med att etablera sig i 
omgivningarna  och samverka med företaga-
re pågår för fullt. Padel United finns redan på 
sociala medier och snart är hemsidan uppe. 
När pandemin släppt blir shopen och loung-
en också mer tillgängliga för allmänheten. 

- Det är helheten som är viktig att få ihop 
allt till en färdig produkt och det är vi på god 
väg att få, säger Caroline.

Målgruppen är alla åldrar från unga till 
pensionärer. De sistnämnda och studenter 
kan spela för endast 250:- dagtid på vardagar 
och det lockar så klart en del av den gruppen. 

Företagen satsar de hårt på och där spelar 
Anna en nyckelroll.

- Företag kan även gå in och spons-
ra en bana redan nu, och vi plane-
rar för att skräddarsy event, kickoff, trä-
ningscamps, turneringar och konferen-
ser så snart omständigheterna tillåter.   
Padel United har också startat upp Club Pa-
del United - Bäckebol.

Som medlem där får du en rad fina erbju-
dande, bland annat: 

• Förtur på bokningar, klippkort 
värde 440:-, 10% rabatt på A-
tider, 15 % rabatt på B-tider

• Matchtröja (hämtas i shoppen), inbju-
dan till klubbmästerskap med rabatterad 

anmälningsavgift (när restriktionerna 
upphör) och förtur till turneringar.

• Rabatt i shoppen.

- Det lönar sig verkligen att bli medlem 
och det kostar endast 600:- för ett år, säger 
Anna.

Till allt detta så kör Padel United i Bäck-
ebol just nu ett  attraktivt öppningserbju-
dande till alla som bor i Hisings Backa och 
Hisings Kärra där du får 50% rabatt när en 
bana bokas. Du bokar banan via MATCHi 
appen och anger Backa/Kärra. Erbjudandet 
gäller t.o.m 16 mars.

Pandemin har inte undgått Pa-
del United
Precis som så många andra så har covid-19 
satt sina spå även hos Padel United.

- Vi följt rekommendationerna och även 
tagit till en del extra åtgärder för att kunna 
hålla igång verksamheten. Det har vi lyckats 
bra med, säger Caroline.

För att minska smittspridning av Co-
vid-19 har Padel United gjort följande:

• Vi har satt upp skylt om 
maxantal i hallen

• Vi har satt upp skyltar om 
att hålla avstånd

• Alla omklädningsrum är stängda

• Vi har plockat undan loungeytan 
i hallen för att undvika trängsel

• Vi pausar seriespel och aktivite-
ter där man byter medspelare 

• Vi spritar alla hyrrack ef-
ter varje användning, vi spri-
tar kortterminalen i kassan.

• Vi byter lindor på våra hyr-
rack mer frekvent

• Vi har utökat våra städrutiner och 
spritar kortterminal, handtag på 
kylar mm flera gånger per dag

• Handsprit till alla kunder och personal

Bäckebol har stor potential
Att det blev just Bäckebol är ingen slump. 
Upptagningsområdet är i första hand Hisings 
Backa, Hisings Kärra, men det kommer även 
padelspelare från andra områden. 

- Hela Bäckebolsområdet har stor poten-
tial, inte minst finns det mycket företag  som 
vi hoppas kunna samverka med, säger Caro-
line.

Det är enkelt att ta sig hit. Via bilen finns 
det gott om parkeringar när du kommer till 
Padel United. Buss 40 stannar bara ett sten-
kast från anläggningen.

Padel en sport för alla
Padel innebär så mycket positivt. Som att det 
är socialt, det är lätt att börja,spela, som att 

alla kan spela, man får kondition och en bra 
rörelse för kroppen och inte minst är det van-
sinnigt kul.

Via Matchi appen finns det generösa öpp-
ningsserbjudande.

Ett besök på Padel United innebär att du 
får spela på panormabanor med högsta kva-
litet Alla banor har mondogräs som används 
på WPT.

 
Med Caroline och Anna i förarsättet så lär 

Padel United i Bäckebol bli en given mötes-
plats för många padelspelare och företag.

LEIF MARTINSSON

Bokningar sker via:  
www.matchi.se/facilities/
padelbackebol

Följ Padel United på facebook:  
www.facebook.com/
padelunitedbackebol

”
Det lönar sig 
verkligen att bli 
medlem i Club Padel 
United.

Anna Persson
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KÄRRA CENTRUM

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!

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

Tel. 574030

ÖPPETT:
MÅN–TOR ..... 11–21 
FRE ............... 11–22
LÖR ............... 12–22
SÖN .............. 12–21

Vi sponsrar

Kärra Café  
och Konditori

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

Baguetter flera  
smaker (ej räk- 
baguette) + dricka

PASSA PÅ!

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

Välkommen in och  
titta på alla vårnyheter som  
har börjat komma in till oss 

Öppettider: Må-Fr 10-18  •  Lör 10-15
Kärra Centrum 23, 031-57 17 46

Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

49 kr
ord. pris 58 kr

Välkommen!

* Erbjudandet gäller på ICA Supermarket Kärra.  
Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

Varmt välkommen att handla ansvarsfullt hos oss om du är frisk! Vi har 
öppet som vanligt och försäkrar dig om att vi följer FHM rekommendationer. 
Tänk på att hålla avstånd, tillsammans håller vi i och håller ut. Ta hand om 

er och välkomna till oss på torget hälsar handlarna i Kärra!

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

Genom enkla saker som att hålla avstånd,  
handla i god tid och handla ensamma så kan vi  
alla bidra till minskad risk för smittspridning. 

Det är enkla sätt att ta sitt samhällsansvar och  
det vill vi uppmuntra till, så mycket vi kan. 

Vi vill ju att ditt besök hos oss ska vara tryggt och 
när vi handlar med hänsyn blir det tryggare för alla.
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Vägarbetet med 
Klarebergsvägen 

 � Hallå där Ellen Karlsson trafikverket

När blir arbetet helt klart? 
Det mesta blev klart förra veckan, dock kommer några 

återstående arbeten kvarstå som kan utföras först när vädret 
blir mildare och snön försvinner. Det handlar bland annat 
om linjemålning, kabeldragning och en del skyltning. 

Vad är det som har “byggts om” eller gjorts? 
Vi har byggt en ny lokalgata som kopplar samman Kärra-

vägen och Ellesbovägen. Den nya gatan går parallellt med 
Klarebergsvägen och innebär att två anslutande vägar till 
Klarebergsvägen har stängts, vilket är en trafiksäkerhetshö-
jande åtgärd. Korsningen Kärravägen och Klarebergsvägen 
har tidigare varit olycksdrabbad.

Blir det ett bättre trafikflöde för de som kommer eller 
ska från Norrleden och de som kommer eller ska till 
Kärra Norra?

Flödet mellan Norrleden och E6 blir bättre i och med att 
korsningarna stängts. Flödet mellan Norrleden och Kärra 
förväntas bli bättre i båda riktningar, framförallt då det tidi-
gare varit svårt att ta sig ut från Kärravägen till Klarebergs-
vägen och det ofta bildats köer i rusningstrafik.

Körsträckan blir något längre men flödet bättre och 
framförallt blir det en tryggare sträcka med mindre risk för 
olyckor.

B/K

Foto: Trafik Göteborg

Nominera till BK Häckens 
Vägen Framåt-pris

 � Vem tycker du har gjort en extraordinär 
insats för ungdomar på Hisingen? Nu är det 
dags att nominera vem du tycker ska vinna 
Vägen Framåt-priset 2021.

BK Häckens Vägen Framåt-pris är ett stipendium som till-
delas någon eller några som jobbar aktivt för att skapa 
ett positivt sammanhang för ungdomar på Hisingen och 
är ett stipendium på 20 000 kronor som delas ut till en 
insats som genom socialt engagemang skapat en positiv 
samhällsutveckling för ungdomar på Hisingen, i frågor som 
rör inkludering, mångfald och/eller jämställdhet.

Vägen Framåt-priset hette tidigare BK Häckens samhälls-
pris och 2020 tilldelades det MBU – Människan bakom 
uniformen för deras arbete att skapa bättre relationer mel-
lan ungdomar och anställda i uniformsyrken.

Motiveringen löd då ”Vägen Framåt-priset 2020 tilldelas 
MBU, Människan bakom uniformen, för sitt arbete med att 
förena människor och på ett inkluderande sätt skapa ett 
bättre samhällsklimat på Hisingen. Med ungdomars per-
spektiv som utgångspunkt, skapar MBU:s ambassadörs-
förening intresse för och delaktighet i att öka andra ung-
domars förståelse för samhällsstödjande yrken, samtidigt 
som ”uniformbärarna” i sin tur får lära känna ungdomarna 
under kepsen.

Polis, räddningstjänst, vaktbolag och andra organisa-
tioner samarbetar med ambassadörerna när de behöver 
stöd i utbildningar och aktiviteter, vilket ger ett direkt infly-
tande och påverkan i frågor som rör ungdomar. Exempel-
vis genom räddningstjänstens utbildningar i kommunikativt 
förhållningssätt, i samarbete med polisens volontärer och i 
Västtrafiks arbete för att förebygga stenkastning och laser-
skjutning mot förare.

Genom att få inflytande och påverkan i arbetet för att 
öka samverkan mellan de samhällsstödjande yrkena och 
Hisingens ungdomar, växer ambassadörerna till trygga 
unga ledare och förebilder, som i sin tur skapar ringar på 
vattnet och bidrar till att fler ungdomar vill engagera sig för 
att bidra till ett bättre samhällsklimat.”

Fakta om Vägen Framåt-priset
Vägen Framåt-priset tilldelas någon eller några som arbetar 
aktivt för att skapa ett positivt sammanhang för ungdomar 
på Hisingen. Ett stipendium på 20 000 kronor delas ut till 
en insats som genom socialt engagemang skapat en posi-
tiv samhällsutveckling för ungdomar på Hisingen, i frågor 
som rör inkludering, mångfald och/eller jämställdhet.

Fakta om Vägen Framåt
BK Häcken är en viktig samhällsaktör i vår närmiljö, där vi 
genom fotbollen skapar glädje och en positiv enande kraft 
för hela Hisingen. Vårt fokus på ungdomar, utveckling och 
hållbarhet gör oss till den dynamo som fångar upp den 
positiva energi och framåtanda som finns på Hisingen. Vi 
tror på att våra insatser gör skillnad. 

SÅ HÄR NOMINERAR DU
Skriv namnet på den person eller organisation du vill ska 
vinna priset, samt en motivering till varför.

Priset kan tilldelas såväl en enskild person som en fören-
ing eller annan organisation.

Skicka namn och motivering tillsammans med ditt namn 
och telefonnummer till panteha@bkhacken.se. Märk mailet 
med ”Nominering Vägen Framåt-priset”.

Senast den 9 mars vill vi ha din nominering.

Tidigare mottagare av BK Häckens 
Vägen Framåt-pris:

2020: MBU - Människan bakom uniformen

2019: Modi Ibrahim, Hisingen FC.

2018: Leif Sjöqvist, Hisingsbacka FC.

2017: Integrationscentrum.

2016: Hisingens boxningsklubb.

2015: Västra Hisingens basketklubb.

2014: Göteborgs Downfamiljer (Mohammed Ali 
Khan).

2013: MOD – Mer organdonationer.

2012: Hisingsbacka FC.

2011: Safewalk, Länsmansgården.

B/K

Skärpta rekommendationer om munskydd
 � CORONAPANDEMIN - Nu uppmanas alla kollektivtrafikresenärer i Västra Götaland att 

bära munskydd vid alla resor, dygnet runt. Munskydd kan hämtas hos Västtrafik.

Nya rekommendationer om munskyddsanvändning i kollek-
tivtrafiken gäller från och med den 17 februari. Sedan tidigare 
uppmanades resenärer att bära engångsmunskydd i rusnings-
trafik – nu rekommenderas kollektivtrafikresenärer i Västra 
Götaland att bära munskydd vid samtliga resor, dygnet runt.

– Nu är det särskilt viktigt att vi alla hjälps åt och följer de 
rekommendationer som finns. Vi uppmuntrar därför alla som 
reser med oss att alltid använda munskydd, säger Västtrafiks vd 
Lars Backström i ett pressmeddelande.

Gratis munskydd
För att underlätta för de resenärer som inte har möjlighet att 

skaffa egna munskydd delar Västtrafik ut munskydd i sina buti-
ker. Du som har giltig biljett kan gratis hämta ut två munskydd.

Även i fortsättningen gäller uppmaningen att undvika onö-
diga resor och att i möjligaste mån hålla avstånd. Du som mås-
te färdas kollektivt bör tänka på att endast använda munskyd-
det vid ett tillfälle och därefter slänga det på avsedd plats.

Ökad spridning
Orsaken till de skärpta munskyddsrekommendationerna i 

Västra Götaland är att spridningen av covid-19 återigen ökar 
i regionen. Rekommendationerna gäller i ett första skede till 
den 14 mars.

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få 
en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i 
ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar yt-
terligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i en 
skriftlig kommentar.

Hälften platser kan bokas
Du som behöver färdas med tåg eller långväga buss (gäl-

ler resor på över 15 mil) bör notera att endast hälften av alla 
platser ombord på dessa färdmedel är bokningsbara. Denna 
bestämmelse trädde i kraft den 14 februari och gäller till sista 
maj.

Bestämmelserna gäller inte retroaktivt, vilket innebär att du 
som bokade resa före den 14 februari kan åka som planerat.

Källa: Trafik Göteborg 

B/K



Flytta till nybyggd bostadsrätt 
mitt på torget i Selma stad  

Snart är det säljstart för våra fina, nybyggda bostadsrätter mitt på Selma 
Lagerlöfs torg i trevliga Selma stad! Gör intresseanmälan redan idag så får du 
förtur till säljstarten.

Egnahemsbolaget bygger två hus med totalt 111 bostadsrätter på 1–5 rum och 
kök. Det ena huset har tio våningar och många av lägenheterna har fantastisk 
utsikt över omgivningen. Husen har en gemensam grönskande innergård och 
alla lägenheter har balkong eller egen uteplats. 

Selma Lagerlöfs torg är helt ombyggt och här erbjuds allt för  
det goda vardagslivet. Läs mer på egnahemsbolaget.se

Anmäl intresse – få förtur vid säljstart

SNART SÄLJSTART
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Om tiden
 � ”Ibland liksom hejdar 

sig tiden ett slag och något 
alldeles oväntat sker. Värl-
den förändrar sig varje dag 
men ibland blir den aldrig 
densamma mer.” Alf Hen-
rikssons ord är smärtsamt 
sanna för många människor 
i sorg under pandemin och 
av andra skäl.

Många av oss kämpar med tid som 
inte räcker till när nya restriktioner 
förändrar rutinerna. Åter många av 
oss ser bara ändlös och tom tid fram-
för sig. För andra lunkar tiden på i 
sina hjulspår, med avbrott när den 
lyckligen står still eller känns alldeles 
för kort.

Tid är ett mycket svårt begrepp att 
precisera, rent konkret. Vi kan se ti-
dens lopp och framfart, men inte rik-
tigt sätta fingret på de exakta kompo-
nenterna som utgör begreppet tid.  

Det tänker jag på när jag går över 
kyrkogården utanför Tuve kyrka. De 
krokiga gamla gravkorsen som står 
vid ingången; mossan som minutiöst 
täcker stenmuren; den metertjocka 
kyrkväggen där fönster med djupa 
nischer vetter mot gravar eller öppet 
fält; fornfynden i vapenhuset.

Sekunderna av skratt i det nydöp-
ta barnets ögon, förtvivlans djup in-
för dödens avsked, leenden och tårar 
vid vigslar – ögonblick som ristar sin 
karta i våra själar. Kyrkan har rötter 
från 1100-talet. Vad har den inte sett 
av världshistorien? Och nu ser den 
mig, en präst av så många, vaktmästa-
ren och musikern som förbereder för 
gudstjänst så som tusentals gudstjäns-
ter firats här.

Utanför stojar några barn, glada i 
stundens livslust. Ibland kommer ett 
äldre par in – vi vigdes här – får vi se 
oss omkring lite?

Även Glöstorpskyrkan har sin tids-
resa och det är alltid lika roligt att dela 
den några minuter med de många 
som konfirmerats där, döpts och lå-
tit döpa där, vigts, gått på barntim-
mar och sprungit runt där. Ofta får 
den som berättar ett särskilt uttryck 
i ögonen. Det blir, tänker jag, lite an-
däktigt, också för mig. Andra än jag 
var med då, under Glöstorpskyrkans 
höga tak. Nio sekler av människor 
före mig i Tuve kyrka. 

Ett privilegium som präst är att få 
lyssna på människors berättelser om 
tider som flytt. Och ändå finns ju his-
torierna kvar i minnen och leenden. 
Sviktar minnet, så är det någon an-
nans tolkning som tar vid. 

Dramatikern Lars Norén gick nyli-
gen bort. I en intervju lyfte han fram 
hur äldre människor bär de yngres 
historia i sina minnen – minns dem 
som barn och under uppväxten – och 
hur viktigt det är. Vi är varandras his-
toria. 

Tiden går; ett vackert skymnings-
ljus sänker sig över Tuve torg. Ögon-
blicket är evigt.

MARIA JOHNSSON 
PRÄST I TUVE DISTRIKT

Backatorp IF YES 
Summercamp 2021 
öppen för anmälan

 � Välkomna till årets roligaste 
fotbollsdagar på Lillhagsparken!

“Backatorp IF Summer Camp” riktar sig till 
pojkar och flickor 7-13 år (deltagare födda 
2013-2008) och alla är välkomna att anmäla 
sig, oavsett tidigare spelarerfarenhet eller för-
ening.

Varje dag har sitt eget fotbollsrelaterade 
tema och innehåller träning, lek och lunch 
(inklusive mellanmål).

Vi har självklart tagit till oss erfarenheten 
och er feedback från förra årets arrangemang 
och siktar nu att göra årets dagar ännu bättre!

Allt för att spelarna ska ha en så rolig och 
utvecklande vecka som möjligt!

Deltagarna delas in i åldershomogena grup-
per och leds av unga instruktörer från Backa-
torp IFs egna lag.

Var: Lillhagsparken
När: 21-25 juni 2021 (09:00 - 13.30 och 

en grupp 12- 17, Detaljerat schema publice-
ras senare)

Priset för 4 dagars fotboll är 1250kr per 
deltagare, följande ingår i priset:

• Lagad lunch (i början respektive slutet 
på varje pass) & mellanmål varje dag

• Funktions T-shirt med namn-
tryck (Förnamn)

• Shorts

• Fotboll

Anmälan: 250kr anmälningsavgift betalas 
in till föreningens Postgiro: 696369-8, reste-
rande senast 2 veckor innan start.

OBS! Anmälan är inte komplett innan an-
mälningsavgiften är registrerad.

Om campen pga av rådande omständighe-
ter kommer ställas in betalas alla avgifter till-
baka!

ANMÄL DIG HÄR: https://camp.laget.
se/BackatorpIF/Backatorp-IF-Summer-Camp

B/K

Foto: www.backatorpsif.se

Kärra Café och Konditoris goda semlor 
 � Det såldes gott om Selmor på fettisdagen förra tisdagen på Kärra 

Café och konditori.

- Vi har haft flera beställningar från olika 
företag och det var även en hel del privatper-
soner som var här och köpte, säger Mahnaz, 
som på bilden visar upp läckerheterna.

Redan kl 3 på morgonen var personalen 
igång och började baka sina goda semlor. 

Försäljningen av semlor kommer att pågå 
ett bra tag till.

- Semlorna är så populära hos kunderna att 
vi räknar med att sälja semlor fram till april, 
säger Mahnaz.

B/K

Fakta Fettisdagen:
Fettisdagen, eller något ålderdomligt 
vita tisdagen, på finlandssvenska 
fastlagstisdagen, är i kristen tradition 
tisdagen efter fastlagssöndagen, 47 
dagar före påsk. Dagen är därmed 
rörlig, och kan infalla som tidigast 3 
februari och senast 9 mars. 

Källa: Wikipedia

Ladan i Backa med 
hästarna Jako och Norma

Under sportlovet hadem Ladan i Backa 
en aktivitesbana som var gratis och öppen 
för alla. De ordnade även djurträffar med 
max 5 besökare åt gången. Besökarna fick 
träffa får, grisar, kaniner och hästar som de 

både matade, klappade och gjorde iordning 
lunchlådor till

Hästarna Jako och Norma meddelar att de 
var väldigt nöjda med besöket... 

B/K

Foto: Ladan

Kyrkospalten

Även små  
annonser syns!

Boka din: 
Leif Martinsson,  
0733–48 72 14



*erbjudandet består av en nybilsrabatt på 19 000 kr. gäller vid köp av en ny Captur plug-in hybrid intens E-tech 160 med kundorder och registrering senast 31/3 2021, så länge lagret räcker. kan ej kombineras med andra erbjudanden eller 
företagsstöd. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Renault Captur plug-in hybrid kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är berättigad till gällande statliga klimatbonus så länge anslag finns. bonus till klimatbonusbilar 
är ett statligt incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen. läs mer på www.transportstyrelsen.se. **Renault relax privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kon-
tant, 36 mån, rörlig ränta per jan-21 (stibor 90 dgr), garanterat restvärde. inga uppläggnings-eller aviavgifter.kostnad för rabatterad Renault försäkring tillkommer. körsträcka 10 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd 
ingår för privatpersoner 18–63 år. klimatbonus är inräknad i kalkylen. alla priser är inklusive moms och avser rekommenderad månadskostnad. lokala avvikelser kan förekomma. bränsleförbrukning vid blandad körning, Captur plug-in 
hybrid intens E-tech 160: 1,5 l/100 km, CO2-utsläpp 33g/km (WLTP). extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. bilen på bilden är extrautrustad.

Captur e-tech
PLug-in hybrid INTENS 160
3 420 kr/Mån**
Privatleasing inkl 3 års service & 
3 mån leasingskydd

338 900 kr (ORD PRIS 357 900)*
klimatbonus om 36 438 kr ej medräknad

ÄNtligen här!
NYA RENAULT 
CAPTUR E-TECH 
Plug-in hybrid
MED RÖTTERNA I 
FORMEL 1™

Carplus  Privatleasing: 36 månader, totalt 45.000 km, service ingår med 219 kr/månad. Rekommenderad månadskostnad baserad på rörlig ränta (STIBOR 90 dgr). 3 månaders privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Dacia 
reserverar sig för eventuella felskrivningar. Dacia Sandero Drive Edition Tca 100, bränsleförbrukning blandad körning: NEDC 5,4 l/100 km, WLTP 6,3 l/100 km. CO2-utsläpp: NEDC 123 g/km, WLTP 140 g/km. Extrautrustning  kan påverka 
förbrukning och CO2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Dacia Sandero 
Drive Edition Tce 100

2 099 kr/mån

Smart, smartare
Sandero!

Privatleasing

Med bl a metalliclack, AC, Radio med AUX/
USB, antisladd- och antispinnsystem 

Att välja en Dacia är ett smart val. Med Dacia Sandero Drive Edition 
Tce 100 får du en smidig bil utrustad med allt du behöver. Allt till ett 
pris som gör att du kan göra annat också. Välkommen in och upptäck 
fler fördelar med en Dacia. 

MÖLNDAL BILVARUHUSET 
Krokslätts parkkgata 4
Tel. 031-790 04 00
Mån-fre 9-18, lör-sön 11-15

GÖTEBORG TAGENE 
Tagenevägen 17
Tel. 031-790 08 00 
Mån-fre 9-18, lör-sön 11-15 

GÖTEBORG HALMSTAD 
Olofsdalsvägen 33 
Tel. 035-260 94 00 
Mån-fre 9-18, lör 10-14 sön 11-15

MÖLNDAL BILVARUHUSET 
Krokslätts parkkgata 4
Tel. 031-790 04 00
Mån-fre 9-18, lör-sön 11-15

GÖTEBORG TAGENE 
Tagenevägen 17
Tel. 031-790 08 00 
Mån-fre 9-18, lör-sön 11-15 

GÖTEBORG HALMSTAD 
Olofsdalsvägen 33 
Tel. 035-260 94 00 
Mån-fre 9-18, lör 10-14 sön 11-15

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

Arona

SEAT Arona Style 95 hk
Privatleasing fr. 1.895:-/mån** 
Ord. fr 2.295:-/mån**

Pris fr. 182.900:-  Ord. pris fr. 197.900:-

Välj till KOMFORTPAKET+95:-/mån** 
Klimatpaket inkl. 2-zon Climatronic 
Förarpaket inkl. farthållare  
Parkeringssensorer bak

Eller PLUSPAKET+195:-/mån** 
(Komfortpaketet ovan) 
+ SEAT FullLink
+ Digitalt kombiinstrument

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

Gäller  
lagerbilar!SEAT

ÖPPETTIDER 
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

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

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

Frontbilar – Bäst i Sverige

Renovering av Tingstadstunneln planeras
 � Trafikverket planerar att reno-

vera Tingstadstunneln för att öka 
dess livslängd, minska miljöpå-
verkan och förbättra trafiksäker-
heten.

Tingstadstunneln är en 455 meter lång 
sänktunnel, under Göta älv, som förbinder 
Hisingen med övriga Göteborgs fastland. 
Tunneln ligger på E6, huvudgenomfarten 
genom Göteborg, och är den mest trafikerade 
passagen över Göta Älv. Tunneln öppnades för 
trafik 1968 och är hårt belastad med cirka 125 
000 fordon per dygn, drygt 60 000 fördelat på 
tre körfält i respektive riktning.

Tunneln har renoveringsbehov

Under åren 2022–2023 ska tunneln 
renoveras för att öka dess livslängd. 
Samtidigt byter vi merparten av den tekniska 
installationen såsom belysning, fläktar och 
avvattningssystem. Det ska bidra till  ökad 
säkerhet och minska konsekvensen vid 
olyckor.

Förberedande arbeten
Under 2021 och 2022 gör vi förberedande 

arbeten för att underlätta framkomligheten i 
trafiken då tunneln renoveras. Renoveringen 
beräknas starta i slutet av april 2022 och pågå 
till hösten 2023.

Trafiken kommer att påverkas
Ett tunnelrör renoveras i taget och 

vi planerar för dubbelriktad trafik i det 
öppna tunnelröret för trafikanter på 
E6. Trafik mellan Lundbyleden och E6 

Kungsbackaleden kommer att ledas via den 
nya Marieholmstunneln och E45. 

Analyser visar att stora störningar i trafiken 
är att vänta.  Vi gör allt vi kan för att minimera 
dessa. Just nu pågår ett stort planerings och 
dialogarbete med andra närliggande projekt 
och intressenter som kommer att påverkas. 
Mer information kommer närmare tiden då 
arbetena startar.

Kort fakta:
Vad: Underhållsarbete

Varför: För att öka tunnelns livslängd, 
öka säkerheten och minska miljöpå-
verkan. Förberedande arbeten görs 
för att bättre fördela trafiken mellan 
Tingstadstunneln och Marieholmstun-
neln och en mer flexibel vägvisning 
införs.

Nuläge: Projektering och dialog med 
näringsliv och intressenter pågår.

Byggstart: Våren 2022 stängs Ting-
stadstunnelns ena tunnelrör, under 
2023 stängs det andra röret. Under 
åren 2021 och 2022 görs en del 
förberedande arbeten.

Klart: Hösten 2023.

B/K

Foto: www.trafikverket.se

Foto: www.trafikverket.se



Inne är så ute. 
Ute är så inne!

Vintersport eller bara njuta av vädret? Se till att ha rätt 
grejor så du kan vistas ute bekvämt. Hos oss hittar du det 

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

Hos oss får du alltid:
• 12 månaders gratis assistansförsäkring.

• Service till din bil med bibehållen nybilsgaranti, om 
sådan finns.

• Utbildade fordonstekniker.

• Reservdelar motsvarande originalkvalitet, med tre 
års garanti.

• Upp till 24 månaders räntefri delbetalning med 
Autoexperten-kortet.

• En verkstad med modern felsökningsutrustning.

• En verkstad som söker som följer konsumentverkets 
riktlinjer.

• Möjlighet till digital in/utlämning av ert fordon.

• Godkänd bilverkstad.

Välkommen till oss!

www.awverkstad.se | Tel: 031-57 91 80
Adress: Tagenevägen 9 Hisingsbacka

 � Andra halvan av januari rådde det handbollsfeber i hela landet, tack vara vårt otroliga duk-
tiga svenska handbollslandslag som i VM i Egypten spelade sig ända fram till finalen. Där tog 
det stopp mot grannlandet Danmark som vann med 28-24.

Extra kul är det för oss i 
Göteborg, Hisingen och 
Hisings Kärra att en av hu-
vudrollerna har 25-årige Jo-
nathan Carlsbogård spelat, 
med den äran. 

Jonathan är uppvuxen i 
Hiisngs Kärra och börja-
de tidigt spela i Kärra HF. 
Där blev han kvar till 2013 
innan RIK plockade in ho-
nom. 2018 var det dags för 
nästa steg då han skrev på 
ett proffskontrakt med TBV 
Lemgo i tyska handbollsli-
gan, där han har kontrakt 
till 2023. I slutet av  för-
ra  året blev han uttagen i 
landslagstruppen till VM i 
Egypten.

Och som  Jonathan  pre-
sterade i VM. Toppbetyg i 
varje match för sitt fantas-
tiska försvars och anfallspel. 
Betänk att Kärrakillen i fi-
nalen blott gjorde sin tionde 
landskamp. 

Handbollskanalen betyg-
satte de svenska spelarnas 
insats efter över nio match-

er. Skala 1-5 där det sist-
nämnda var världsklass.

Betyg 5 fick bland annat 
Jonathan med motivering-
en: 

“Var det egentligen så 

överraskande det Carls-
bogård gjorde under VM? 
Han har exakt samma roll 
i klubblaget Lemgo och 
har gjort flera otroligt bra 
matcher mot toppmot-

stånd i Bundesliga. Oav-
sett var vänsternian från 
Kärra en av Sveriges bäs-
ta spelare under hela VM, 
framförallt med tanke på 
att han var nyckelspelaren 
i Sveriges nya sätt att spela 
utan byten anfall-försvar.”

Nu är Carlsbogård till-
baks i Lemgo och tyska li-
gan, där han är en stor pro-
fil. Frågan är vad som hän-
der efter hans succé i VM. 
De europeiska storklubbar-
na lär stå i kö efter 25-åring-
ens namnteckning.

I förra veckan blev Jonat-
han uttagen till EM- och 
OS-kval för Sverige som 
spelas i mars.

Backa/Kärra Lokaltid-
ning och hela Sverige app-
låderar spelare och ledare 
för ett par underbara hand-
bollsveckor. 

Med Carlsbogård i hu-
vudrollen.

LEIF MARTINSSON

I den blågula tröjan. Foto: www.handbollskanalen.se

I TBV Lemgos  tröja.

Kärra har fått en silvermedaljör i VM i handboll 
– JONATHAN CARLSBOGÅRD



Nu kommer ID.3, den första i en ny era bilar. Helt eldriven. Tyst, komfortabel och underhållande 

på vägen. Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga. Assistanssystem som 

hjälper dig att köra. Hög säkerhet. Låga driftkostnader och förstås maximal klimatbonus.  

Plus en hel del annat som du upptäcker när du kör den.  

 

ID.3. 100 % el, upp till 54 mil på en laddning. 
 

Lease & Care – privatleasing från 3 495 kr/månad 

inklusive service och 12 månaders betalskydd. 
 

Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus). 

Nu är ID.3 här. 

Provkör en ny era. 

Bilab i Kungälv AB  | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010 
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär 

Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Volkswagen Privatleasing 36 

mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Volkswagen Serviceavtal ingår. Uppläg-

gnings- och administrationsavgift tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.  
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Covid-19 har slagit 
hårt mot föreningarna

 � Leif Larsson ordförande 
Backatorp IF

Hur har Backatorp IF:s verksam-
het löpt på 2019 med tanke på co-
vid-19?
Det har varit ett spännande år, barn och 
ungdom har tränat på som vanligt om 
inte mer. Senior och junior där har ju va-
rit lite andra riktlinjer som vi följt. 

Vår gymnastik verksamhet  har pau-
sats, sen drog de igång ute för att sen 
Corona säkra träningarna inomhus. 
Och nu har de paus igen pga restriktio-
ner om att hallar skall vara stängda till 
24 januari. 

Vi tycker verkligen att våra ledare har 
blivit experter på att tänka om och tänka 
nytt. Varit flexibla och gjort sitt yttersta 
för att hålla igång verksamheten. 

Har seniorer, barn och ungdomar 
kunnat spela seriematcher och trä-
na?
Vi har följt alla restriktioner och rekom-
mendationer både från smittskydd, för-
bund och FHM. Vi har ju varit lyckligt 
lottade i fotbollen att för de unga så har 
säsongen kunnat fortgå rätt normalt. Se-
nior och junior har fått stå tillbaka men 
så har det ju varit för alla. Gymnastiken 

har inte kunnat tävla alls under säsong-
en. 

Hur hårt har föreningen drabbats 
ekonomiskt?
Klart vi känner av detta, men vi har en 
stabil grund att stå på. Vi har tappat lite 
sponsorer och vi har inte kunnat bedriva 
några event så det är klart att vi märker 
av att de pengarna saknas. 

Har ni fått ekonomiskt stöd från nå-
got håll?
Vi har kunnat söka en del av de bidrag 
som både IOFF ( kommunen) samt sta-
ten erbjudit oss. Det är mycket admi-
nistration kring bidragsansökningar och 
det tar tid men får man hjälp får man 
lägga tiden.  

Samt att kommunen kom ju med en 

riktigt fin julklapp med extra bidrag i 
slutet på året för oss ungdomsföreningar. 

Har föreningen agerat genom att 
sälja lotter etc för att få in lite extra-
pengar till föreningen?
Nej vi har tuffat på som vanligt med det-
ta, vi har två perioder under året då vi fo-
kuserar på försäljning för föreningen och 
även i år har den gått som liknande år.

Hur tror ni 2021 kommer att bli med 
träningar/matcher och ekonomin?
Vi tror ingenting men vi hoppas att allt 
vänder nu med vaccinet och vi kan be-
driva en så normal säsong som vanligt 
både med fotboll och gymnastik.

I övrigt får vi hjälpas åt att stoppa 
smittspridningen och följa det som våra 
myndigheter rekommenderar oss.

B/K

Natalie och Matilda 
åter till Backa HK

 � Det är inte bara tråkiga ting som sker un-
der ”Coronan”.

I Backa HK har under 
denna tid senioransvarige 
Lasse Jacobsson jobbat hårt 
för att få hem några viktiga 
spelare till damlaget. Det har 
gett resultat  för nu har Na-
talie Popova och   Matilda 
Svenberg återvänt till sin mo-
derklubb. De tränar för fullt 
med sina lagkamrater för att 
vara laddade till ett eventuellt 

seriespel. Matilda och Na-
talie spelade i det lag, som 
många kommer ihåg som det 
framgångsrika Flickor-03-la-
get, men som efter några år 
tyvärr upplöstes.

Det här båda tjejerna kom-
mer att bli prima förstärkning-
ar för Backas damer

B/K

Med lång erfarenhet och nödvändiga tillstånd 
utför vi de flesta solskyddsinstallationer i 
hemmet eller på arbetsplats såsom markiser, 
persienner, plisséer med mera. 

Vi fixar även installationer och service på 
reningsverk för spabad och pooler.
 
I egna lokaler kan vi även utföra 
reparationer, service eller rekond för såväl 
bilar som båtar.

Ring Robban: 0708–97 98 98 

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

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

Det här ingår: 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 

4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Boka tid online på www.variantbil.se

SJÄLVTVÄTT

BILAR
KÖPES

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

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

BIL, HUSBIL, HUSVAGN maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

✓ HÖGTRYCKSTVÄTT ✓ TRYCKLUFT ✓ EL  
✓ DAMMSUGARE ✓ STEGE ✓ VATTENSLANG

EGEN UPPVÄRMD HALL

BOKA ONLINE / DROP IN

HUSBIL
HUSVAGN

BIL
Maxhöjd 3.45 m • maxbredd 3,40 m

maxlängd 10 m

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

Det här ingår: 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 

4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Boka tid online på www.variantbil.se

SJÄLVTVÄTT

BILAR
KÖPES

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

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

BIL, HUSBIL, HUSVAGN maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

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

Det här ingår: 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 

4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Boka tid online på www.variantbil.se

SJÄLVTVÄTT

BILAR
KÖPES

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

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

BIL, HUSBIL, HUSVAGN maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

BILAR  

KÖPES



Gäller t o m 14/3 2021 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vid ett kreditköp på 10.000 kr betalar du 491 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 
11.285 kr. Uppläggningsavgift 595 kr och aviavgift 30 kr är inräknade i beloppet. Effektiv ränta 13,11 % (dec 2020) förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. 

Kreditgivare Santander Consumer Bank.

Erbjudanden gäller 18/2 - 14/3

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM. FURNITURE WITH DEDICATION

HASLEV.COM

JENSEN SÄNGAR

BÄDDMADRASS 
PÅ KÖPET

AMBASSADÖR KONTINENTAL 180X200 CM
INKL. BEN & BÄDDMADRASS

26.995:- (1.225:-/mån*)

ORD.PRIS 43.185:-

MOON SÄNGAR

GAVEL PÅ KÖPET

VI KAN SÄNGAR
MÅNGA AV VÅRA POPULÄRA SÄNGAR TILL KAMPANJPRIS

Begränsat antal

GÖTEBORG
DANSKA VÄGEN 96

KUNGÄLV
STORA MÖBELHUSET

ADRESS   Danska vägen 96, 416 59 Göteborg ADRESS   Bultgatan 36, 442 40 KungälvTELEFON  031-51 95 50 TELEFON  0303-24 54 90

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:  10 - 18
Lördag:   10 - 16
Söndag:  11 - 16
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 � Att Kärras damer hittat vinnarspåret efter nyår i damallsvenskan 
råder inget tvivel om. Visserligen började de med förlust mot rivalen 
Aranäs i början av året. Därefter har det gått som tåget.

I helgen tog de sjunde raka segern mot ta-
belltrean Eslöv hemma i Lillekärrshallen. 
Skåningarna var inte nära att röra hemma-
laget som vann med 34-24. Det var klass-
skillnad.

Förutsättningar var inte de bästa för hem-
malaget inför matchen mot Eslöv eftersom 
de fick sena återbud på Åsa Björklund och 
Jennifer Johansson. Även bortalaget sakna-
de duktiga Emma Jönsson. Efter en nervös 
inledning fick Kärra tag i spelet och kunde 
gå till halvtidsvila med 17-13. I andra halv-
lek så lade Kärra in både en och två växlar 
och körde mer eller mindre över skånelaget. 
När domaren blåste för full tid var det 34-
24 till Kärra. Hela laget förtjänar beröm, 
men som alltid sticker det ut några spelare 
som gör den där extra skillnaden. Den här 
gången var det:

Vanja Andersson var outstanding på 
plan med ett spel både framåt och bakåt.

Olivia Sahlin som fick chansen i 60 mi-
nuter i Jennifers frånvaro och hon tog dem. 
Det är 100% i allt hon gör och fick verkli-
gen betalt för allt sitt slit.

Ebba Hansén har radat upp starka in-
satser efter nyår och spelar med ett härligt 
självförtroende och det lyser verkligen om 
Ebba.

Cissi Schön har väl aldrig varit bättre. En 
oerhört viktig spelare för Kärra, både bakåt 
och framåt.En viktig detalj i den här match-
en,  var när Kärra gick ifrån i andra halvlek, 
var att Mona Saffari i kassen som haft en 
tuff första halvlek, spikade igen och visade 
vilken duktig målvakt hon är

Vinsten betyder fortsatt serieledning för 
Kärra, med jagande Aranäs strax bakom.

Fem matcher återstår för Kärra i jakten 
på en plats i SHE. Därav fyra bortamat-
cher.

• 27 feb: IF Hallby HK (b)

• 6 mars: Nacka HK (h)

• 13 mars: AIK (b)

• 20 mars: Eskilstuna Guif IF (b)

• 28 mars: GDF Kroppskultur (b)

Målgörare Kärra HF mot Eslöv: Ebba 
Hansén 7, Olivia Sahlin 6, Ida Reinholds-
son 5, Emmie Svensson 5, Vanja Andersson 
4, Cecilia Schön 3, Ella Larsson 2, Ellen La-
anemets 1 och Lovis Jansson 1.

B/K

Ebba Hansén

Vanja Andersson Olivia Sahlin

Cecilia Schön

Mona Saffari

Victor Olsson Simon Thorbjörnsson

Lika igen för Kärra HF:s herrar
 � För andra matchen i rad spelade Kärras herrar oavgjort i herrall-

svenskan. Först mot Vinslöv 26-26 och nu senast mot Anderstorp 
blev det 28-28 hemma i Lillekärrshallen. Det var en match som Kärra 
HF skulle vunnit.

De hade greppet ända fram till slutet, men 
bjöd in smålänningarna i matchen och de 
tackade och lyckades kvittera och få med sig 
en poäng hem. En pinne för Kärra som bor-
de varit två. Jakten på att slippa ett kvalspel 
fortsätter.

I hemmalaget gör målvakten Victor Ols-
son en stark insats. Simon Torbjörnsson (8 
mål) och Marcus Aggenfjord höll som alltid 
hög klass matchen igenom.

Närmast är det derbydax mot tabelltvå-

an Kungälv (b) den 24 februari kl 19.00 i 
Mimershallen A.

 
Målgörare Kärra HF: Simon Torbjörnsson 
8, Isak Karlsson 5, Isak Boström 5, Martin 
Gustavsson 3, Tobias Jademan 3, Marcus 
Aggenfjord 3 och Joel Järlfors 1.

B/K

Segertåget fortsätter för 
Kärra HF:s damer



Centrum
Centrum, Majorna–Linné

MÅNDAG 29 MARS

17–17.45  Odinsplatsen, Burggreveg. 
ÅVS

18–18.45  Bältg., Samskolans parkering
19.15–20 Brunnsg., Hemköp Annedal
17–17.45 Chapmans Torg, ÅVS
18–18.45 Masthuggstorget
19–19.45  Vegag., vändzon  

Slottsskogen

TORSDAG 8 APRIL

17–17.45 Orustg. / Jordhytteg.
18–18.45 Svanebäcksg. 25, ÅVS
19–19.45 Sågg., ÅVS
17–17.45  Carlandersplatsen, infart 

Lundgrensg.
18–18.45  Doktor Fries Torg,  

Doktor Bondesons gata
19–19.45 Landala Torg, korvkiosken

MÅNDAG 19 APRIL

17–17.45  Syster Estrids gata 5, ÅVS
18–18.45 Doktor Forselius Gata 14–18
19–19.45 Guldhedstorget
17–17.45  Elektrov. 1, Kopparbunken, 

Chalmers
18–18.45 Framnäsg. 31–35
19–19.45 Fredriksdalsg., Shell

TISDAG 27 APRIL

17–17.45  Packhusplatsen / Kronhusg.
18–18.45  Kaserntorget, Kungsg. 22, 

lastzon
19–19.45 Järntorget, Draken
17–17.45  Engelbrektsg. / Sten Stureg., 

ÅVS
18–18.45  Kristinelundsg. / Chalmersg.
19–19.45  Schillerska gymnasiet, 

skolgården

TISDAG 4 MAJ

17–17.45 Svanebäcksg. 25, ÅVS
18–18.45 Chapmans Torg, ÅVS
19–19.45 Masthuggstorget 
17–17.45  Carlandersplatsen, infart 

Lundgrensg.
18–18.45 Richertsg. 4, ÅVS
19–19.45 Norra Krokslättsg. 8, ÅVS

MÅNDAG 17 MAJ

17–17.45  Doktor Fries Torg, 
Doktor Bondesons gata

18–18.45 Guldhedstorget
19–19.45 Landala Torg, korvkiosken
17–17.45 Brunnsg., Hemköp Annedal
18–18.45 Sveaplan
19–19.45 Frigångsg., apotek

MÅNDAG 24 MAJ

17–17.45 Kabel.g / Stortoppsg.
18–18.45  Repslagareg. 9, ÅVS
19–19.45  Vegag., vändzon  

Slottsskogen

ONSDAG 26 MAJ 

19–19.45  Utlandagatan 43

TORSDAG 27 MAJ

17–17.45  Bankebergsg. / Kennedyg.

MÅNDAG 31 MAJ

17–17.45  Blåvalsg. / Späckhuggareg.
18–18.45 Slottskogskolonin,  
 Ekedalsgatan 26, Argostugan
19–19.45  Djurgårdsg. / Koopmansg., 

lastzon

Hisingen
Lundby, Norra Hisingen,  
Västra Hisingen

TISDAG 30 MARS

17–17.45 Solhagag., ÅVS parkering  
 Ellesbovägen
18–18.45  Södra Ligården, infart till 

området
19–19.45  Kärra C, Lillekärr Södra 49, 

Amaryllisblomman
17–17.45 Skra Bro / Linas Lycka, ÅVS
18–18.45 Säve Stationsväg, 
 ÅVS Säve Station
19–19.45 Stora Tolsereds väg  
 Gerrebacka, ÅVS

MÅNDAG 12 APRIL

17–17.45 Skälltorpsskolan
18–18.45 Tuve Torg, Glöstorpskyrkan
 19–19.45  Wieselgrensplatsen, 
 Nordanvindsg. 2
17–17.45  Östra Eriksbergsg. 95, ÅVS
18–18.45  Östra Eriksbergsg. 12, 

parkering
19–19.45 Polstjärneg. 10, ÅVS

TISDAG 20 APRIL

17–17.45  Lillebyv. / Kongahälla v.,
 korvkiosken
18–18.45 Runskriftsg. 1, Willys
19–19.45  Torslanda Kyrkväg 1,  

Torslanda kyrka
17–17.45 Bjurslätts torg
18–18.45 Blidvädersg. 2, ÅVS
19–19.45 Utmarksg. / Dysiksg.

ONSDAG 28 APRIL

17–17.45  Hjuviksv. / Torslanda 
Hästeviksväg, ÅVS

18–18.45 Hällsviksv., ÅVS
19–19.45 ICA Maxi Torslanda, ÅVS
17–17.45 Blankversg. 1, ÅVS
18–18.45  Wadköpingsg. / Hjalmar 

Bergmans g., bobutiken
19–19.45  Kärra C, Lillekärr Södra 49, 

Amaryllisblomman

ONSDAG 5 MAJ

17–17.45 Skälltorpsskolan
18–18.45 Brunnsbotorget, parkering
19–19.45 Lilla Arödsg., ÅVS
17–17.45 Åketorpsg. 44, ÅVS
18–18.45 Sandbanksv., panncentral
19–19.45 Tuve Torg, Glöstorpskyrkan

TISDAG 11 MAJ

17–17.45 Övralidsg. 2, ÅVS
18–18.45 Arvesgärde 9
19–19.45 Norumshöjd 9

TISDAG 18 MAJ

17–17.45 Sankt Olofsg., ÅVS
18–18.45 Bjurslätts torg
19–19.45 Gullrisg. 1, ÅVS
17–17.45  Wieselgrensplatsen, 

Nord an vindsg. 2
18–18.45 Övre Halleg., 
 Rambergsskolan
19–19.45 Kvilletorget, Hisingen Hostel

MÅNDAG 24 MAJ

17–17.45 Miraallén 23, ÅVS
18–18.45 Badvädersg., ÅVS
19–19.45 Väderlekstorget, ÅVS

TISDAG 25 MAJ

17–17.45 Kyrkbytorget
18–18.45  Sunnerviksg. 38, 

Jättestensskolan
19–19.45  Toredalsg. / Skänningeg.

ONSDAG 26 MAJ 

17–17.45 Blidvädersg. 2, ÅVS
18–18.45 Daggdroppeg., ICA
19–19.45  Väderbodarna /  

Flygvädersg.

TISDAG 1 JUNI 

17–17.30  Hisingsparkens kolonier  
Klaremossev. / Västerhagen

18–18.45  Gunnesby koloniträdgårdar, 
parkering Kringlekullen

19.15–20  Torslanda Kyrkväg 1,  
Torslanda kyrka

Nordost
Angered, Östra  Göteborg

ONSDAG 31 MARS

17–17.45  Angereds C, Hjulplogsg.,  
grönsaksaffären

18–18.45 Rappedalsv. 11, ÅVS
19–19.45 Titteridammshöjden 11 
17–17.45  Kortedala Torg, 

Hundraårsg. 23, ÅVS
18–18.45 Östra Midvintersg., ÅVS
19–19.45 Januarig. infart 7–25, ÅVS

TISDAG 13 APRIL

17–17.45 Beväringsg. 9, parkering
18–18.45 Nymåneg. 25, ÅVS
19–19.45 Kalenderv. 32, ÅVS
17–17.45  Braheg. 11, Medborgarhuset
18–18.45 Lars Kaggsg. 30A, ÅVS
19–19.45  Orrebacksg. /  

Stadsvaktareg.

ONSDAG 21 APRIL

17–17.45 Gråbov., ICA Gunnilse, ÅVS
18–18.45  Atmosfärsg., ÅVS
17–17.45 Hjällbo Centrum, parkering  
 ICA
18–18.45 Eriksbo Västergärde 4, ÅVS
19–19.45   Hinderbanan,  
 södra parkeringen

TORSDAG 6 MAJ 

17–17.45*  Gårdstens C, Muskotg., ICA
18–18.45* Timjansg., ÅVS
19–19.45*  Kryddnejlikeg. / Kryddväxtg.
17–17.45* Kumming., ÅVS
18–18.45*  Lövgärdets C, bokbusszon
19–19.45* Rosmaring., vändzon

ONSDAG 19 MAJ

17–17.45  Angereds C, Hjulplogsg.,  
grönsaksaffären

18–18.45 Fjällbruden 5–7
19–19.45  Rannebergens C, 

Fjällblomman 8, ÅVS
17–17.45* Astronomg. 25, vändzon
18–18.45* Rymdtorget, Tellusg., ÅVS
19–19.45* Siriusg. 78, ÅVS

TISDAG 1 JUNI

17–17.45* Sandspåret 39, ÅVS
18–18.45* Båtsmansdalsg., parkering
19–19.45* Bredfjällsg., Mariakyrkan

ONSDAG 2 JUNI

17–17.45* Hammarkroken, ÅVS
18–18.45*  Hammarkulletorget / 

Hammarkulleg.
19–19.45* Stekastigen, ÅVS

Väster
Askim, Frölunda, Högsbo,  
Västra Göteborg 

TISDAG 6 APRIL

17–17.45 Brottkärrsmotet, apotek
18–18.45 Billdals Bokväg 1,  
 Lindåsskolan
19–19.45 Lilla Skintebov., ÅVS
17–17.45 Hammarv., Näsets kyrka
18–18.45  Spektrumsg., ICA Åkered, 

ÅVS
19–19.45  Välens koloniförening, 

ÅVS Hagkroksv.

ONSDAG 14 APRIL

17–17.45  Frölunda torg, 
Näverlursg., ÅVS

18–18.45 Grevegårdsvägen /  
 Ametistgatan, Närhälsan
19–19.45 Nya Påvelundsskolan
17–17.45 Flöjtgatan 1C, ÅVS
18–18.45 Bildradiog. 57–61, miljöhus
19–19.45  Svängrumsg. 57, Flatåskyrkan

TORSDAG 22 APRIL

17–17.45 Antenng., ÅVS
18–18.45  Askims Domarringsväg 97, 

ÅVS
19–19.45 Nergårdsv. 11, ÅVS
17–17.45  Silltrutg. / Skrattmåsgången
18–18.45 Lokattsbacken
19–19.45 Starbåtsg., ICA

TORSDAG 29 APRIL

17–17.45 Axel Dahlströms torg, ÅVS
18–18.45 Marklandsg. 2, Circle K
19–19.45  Änggårdsg. / Kroppåsstigen, 

lekplats
17–17.45 Fyrktorget
18–18.45  Nitareg. / Ekehöjdsg., ÅVS
19–19.45 Uppegårdsv. 2, pizzeria

MÅNDAG 10 MAJ

17–17.45  Spektrumsg., ICA Åkered 
ÅVS

18–18.45 Flöjtgatan 1C, ÅVS
19.15–20 Lilla Skintebov., ÅVS
17–17.45 Nya Påvelundsskolan
18–18.45 Bärnstensg., OKQ8
19–19.45 Persikog. 2

TORSDAG 20 MAJ

17–17.45 Smaragdg. 4, ÅVS
18–18.45 Björkhöjdsg. 1, ÅVS
19–19.45 Grevegårdsvägen/  
 Ametistgatan, Närhälsan
17–17.45  Frölunda Torg, 

Näverlursg., ÅVS
18–18.45  Munspelsg. / Säckpipeg.
19–19.45 Topasg., baksidan MIO

TORSDAG 27 MAJ

18–18.45 Mungårdsg. 21, ICA
19–19.45  Önneredsv. / Klåveskärsg., 

förskola
17–17.45 Norra Dragspelsg. 6, ÅVS
18–18.45 Kobbegården, ÅVS ny  
 placering
19–19.45 Askims torg, Långlyckev.

Farligt avfall-bilen 
HÄMTSCHEMA
Passa på att lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier och annat  
farligt avfall när Farligt avfall-bilarna kommer till ditt område. Observera att  
bilarna tar smått farligt avfall från privatpersoner, inte stora saker som kyl, frys och 
tv- apparater eller stickande/skärande avfall och läkemedel (lämnas till apoteken). 

Schemat finns även på goteborg.se/farligtavfallbilen
På goteborg.se/hamtagrovavfallhemma kan du också läsa mer om att få  
möbler och andra stora grejer hämtade!

Saknar du schemat för Örgryte/
Härlanda? Titta på webben eller  
i vår annons i Örgryte & Härlanda 
Posten.

ÅVS = Återvinningsstation

KLIPP UT OCH SPARA

Har du en lampa som 
fungerar, kläder du inte 
använder eller kaffekoppar 
som inte längre får plats 
i skåpet? Lämna det till 
Björkåfrihets lastbilar som 
följer med på de flesta 
av Farligt avfall-bilarnas 

turer.  Sakerna säljs och 
 förtjänsten går oavkortat till 
sociala verksamheter.  
 
* Dessa turer följer inte 
Björkåfrihets lastbilar med. 

Lämna till välgörenhet
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FRÅGORNA

1) Hur har försäsongen varit så här långt?

2) Hur stor är truppen?

3) Nya spelare in?

4) Spelare som lämnat?

5) Hur ser ledarstaben ut?

6) Vad är målsättningen 2021?

7) När och vem är premiärmotståndare?

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

Fotbollen har rullat igång

 � Backa/Kärra 
Lokaltidning har kollat 
läget bland våra lokala 
seniorlag i fotboll i Hisings 
Backa och Hisings Kärra

Mustafa Sak Hisingsbacka FC damer

1) Det har varit en trevande försäsong, restriktioner, långdragna 
skador, lite sjukdomsfall och dåligt väder har väl inte gett oss förut-
sättningarna som vi hade hoppats på men vi har gjort det bästa av 
situationen och hoppas att snart få komma igång med matcherna. 

2) Truppen är stor men sargad. Vi är 22 spelare men många som 
är skadade just nu tyvärr. 

3) Inga nya spelare utifrån ännu men nu är Parmina Moradi 
tillbaka i spel efter långdragen skada och även Marie Åhs samt 
Raissa Morison beräknas vara tillbaka någon gång mellan seriepre-
miär och sommaruppehållet. 

4) Det är endast två spelare som har bytt lag i form av Ang-
elina Hoff och Mikaela Gustafsson som båda lämnat för spel hos 
Kongahälla detta året. Därtill har vi några som är långtidsskadade 
eller tar paus.

5) Stommen i ledarstaben är samma som vi avslutade 
2020, Mats Svanström är huvudtränare, Mustafa Sak som 
assisterande tränare och Madeleine Larsson som fystränare/
physio. Anna Furberg som var med förra året har lämnat 

oss då hennes hennes jobb kommer göra att hon 
flyttar från Göteborg under året, men Anna 

Larsson tillkommer och hjälper Madde som 
fystränare/physio. 

6) Det känns dumt att prata målsätt-
ning nu utan att vi ens har kunnat träna 
ordentligt, inte fått spela träningsmat-
cher och vad jag är orolig för, inte ens 
kommer att få starta serien som vanligt 
igen. Det vi kan säga är att vår målsätt-

ning är absolut att göra bättre ifrån oss än 
förra året, vara effektivare framåt och inte 

tappa bollar bakåt i slutet. 
7) Premiären är planerad till den 17e april 

kl 14:00 mot IF Viken från Åmål på Backavallen. 
Vi hoppas verkligen att vi kommer att få starta igång då  

även om det lutar mot att det blir utan publik i så fall som 
det ser ut nu.

Samuel Castellon herrtränare Kärra KIF 

1) Den har varit blandad, dels pga av pandemin som på-
går ute i samhället och sen vädret som ställt in en hel del ak-
tiviteter där Klarebergsvallen inte skottas av kommunen i år.

2) Vi har till en del ny och ung trupp för i år där några 
spelare har valt att röra på sig till andra föreningar. Just nu 
har vi en trupp på ca 25 spelare.

3) Vi har fyllt på med våra duktiga juniorer, Philip Karls-
son Mathiasen, Marcus Tormodsson, Jonathan Alkenhoff, 
Anton Andersson, Simon Andersson, Dragan Desancic och 
Victor Berg samt att vi har några spelare på prov för tillfället.

4) Det är några spelare som har valt att byta miljö bla. Jo-

han Karlsson, Oliver Drakenhammar, Joseph Mendy, Buba 
Silah och Sebastian Gross (studier)

5) Består av mig Samuel Castellon, huvudansvarig trä-
nare. Fredrik Friberg, assisterande tränare och Robert Pavia, 
Lagledare. 

6) Årets målsättning är uppflyttning till division 4.
7) Just nu känns den långt borta på grund av pandemin, 

men skulle situationen förbättras ute i samhället så blir pre-
miären av på Klarebergsvallen konstgräset den 9 april mot 
Floda BoIF.

Johnny Gillberg herrtränare Backatorps IF

1) Helt ok. Med tanke på förutsättningar.
2) 21 st för tillfället.
3) Nej.
4) 4 spelare har gått till Finlandia/Pallo AIF.
5) Har fått Tomas Holmgren och  Patrik Bruun vid min 

sida.
6) Som alltid. Vi går för seger.
7) Brämaregården 25 April hemma. 

Leif Sjöqvist Hisingsbacka FC herrar

1) Med tanke på omständigheterna har vi tränar bra. 4ggr  
i veckan . Kanske mer fys än vad vi tänkt från början.

2) Vi har 26 man i truppen
3) Vi har i princip helt ny trupp med nya utifrån och vi 

har lyft många juniorer.
4) Några nya har kommit.
5) Ledare. Huvudtränare är jag, assissterande och fys:  

Emir Ajanovic, lagledare: Andre Anderson   målvaktstränare: 
Juan Rivera

6) Sätta spelet med en helt ny trupp. Klara kontrakt.

B/K

Jenny Carlson 
debuterar i 
landslaget
Finns det någon som är värd lite extra applåder i hand-
bollens värld, så är det Jenny Carlson som började spela 
handboll i Kärra HF. Trots alla motgångar med skador och 
sjukdomar som Jenny haft i sin karriär, har hon kommit till-
baks gång på gång. Nu spelar hon i Holstebro Håndbold i 
danska högstaligan med den äran och blev nyligen uttagen 
i omgångens lag. Som om inte det var nog. När Sveriges 
förbundskapten Tomas Axner i dagarna presenterade trup-
pen som den 19-21 mars ska försöka säkra en OS-biljett 
fanns bland andra debutanten Jenny Carlsons namn med. 

Grattis säger Backa/Kärra Lokaltidning och många an-
dra till Jenny.

B/K Jenny Carlson. Foto: www.holstebrohaandbold.dk



Varuhuset för 

hela familjen!

Titta gärna in på vår nya hemsida!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

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

Vår ombyggnad för en stundande utbyggnad  
är snart färdig. Det firar vi med klipp-priser!

Heminredning
Heminredningsavdelningen har nu bytt plats och 
blivit större och har ännu bredare sortiment!

VÄRMELJUS
Inicio. 100-pack, 6 h brinntid.

Bättre och 
bredare utbud

MUNSKYDD
50-pack. 

KATTMAT MENYBOX
Whiskas.12 pack, 1+ eller 7+, olika smaker.

SKÖLJMEDEL
Softlan. 1,3 liter, olika dofter.

VALNÖTTER
Exotic Snacks. 250 g.

SCHAMPO / BALSAM
Elvital. 400 ml, olika sorter.

TANDKRÄM
Sensodyne. 75 ml. 

Våra avdelningar för Djurtillbehör, Hud- & hårvård, 
Hushållsrengöring och Livs har blivit ännu bättre  
och har fått ett bredare utbud!

Erbjudanden gäller t o m 7 mars 2021 eller så långt lagret räcker.

BÄDDSET
Borganäs. 2-delar, påslakan 150x210cm, örngott 50x60cm

Gratis 
munskydd

Hämtas i kundtjänst.
1 st per person  

och besök

Vi erbjuder

till alla våra kunder 

BORDSLAMPA
Pinea. Svart/vit, inkl. skärm. H 31cm O 19cm.

Kolla priset!

120
KR/SET

Kolla priset!

110
KR/ST

25
KR/ST

129
KR/PACK

45
KR/PACK

35
KR/PACK

25
KR/ST

20
KR/ST

17 KR
/ST

50



Online PT Träningspass Online Livesända klasser

träna
säkert

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

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


