50% PÅ SLIPADE GLAS
FRÅN ESSILOR
*Gäller glas från Essilor vid köp av kompletta glasögon fr.o.m. 28 februari t.o.m. 7 mars 2022. Går ej att kombinera med andra rabatter.

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

ANGERED CENTRUM 031 330 91 70
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BACKA / KÄRRA

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

GULDHJÄLTARNA
FRÅN KÄRRA
KUL-TUREN VÅRPROGAM
2022 PRESENTERAS
MARIA FRÅN
KÄRRA SKRAPADE
FRAM STORVINST

BACKA HKS DAMER
KLARA FÖR TVÅAN

BOSTÄDER OCH FÖRSKOLA
BYGGS PÅ LITTERATURSGATAN

BILD: ILLUSTRATION KAMINSKY/ARKITEKTUR

ERBJUDANDE

Beställ pizza från appen
och få en dricka på köpet!

Dricka
0 kr

 Kärraplatsen 11
www.karrapizza.se

Beställ från appen
– få dricka på köpet !

loc

als!

* Erbjudandet gäller vid köp genom appen t.o.m 30/3.

pporta din
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till Kärra Centr

 031-57 40 30

S ca n n a
för meny

Handla

 Öppettider:

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

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

på

Tel. 0705-60 63 06

hemmaplan!

KÄRRA PIZZERIA & GRILL | KÄRRA KÖK & BAR
KÄRRA HÅRTEAM | CANDY | APOTEKSGRUPPEN
FOLKTANDVÅRDEN | KÄRRA CAFÉ & KONDITORI
ICA SUPERMARKET | BLOMMIGA BUTIKEN
KATO SUSHI | FLEXIBEL FRISKVÅRD & HÄLSA

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Guldhjältarna från Kärra
Hur stort är det inte att Sverige för snart en månad sedan fick
EM-guld i handboll. Vi var rätt många som satt klistrade framför TV apparaten och följde Sveriges handbollsherrar i jakten
på ett VM-guld. Olidigt spännande var det, men vi fick ju belöning när de blågula hjältarna vann mot Spanien och tog hem
EM-guldet. Superlativerna över spelare och ledare ville aldrig
ta slut och de är värda hur mycket beröm som helst.
Vilken handbollsfest de bjöd på.
EXTRA VÄRMANDE var det för stadsdelelen Hisings Kärra att
två spelare fostrade i plantskolan Kärra HF fanns med i EM
truppen och bidrog starkt till guldet. Jonathan Carlsbogård
och Emil Mellegård. Båda visade högsta klass turneringen igenom och när duon landande på Landvetter, dagen efter guldet
och guldfesten, hyllades de stort.
Att Kärra HF är deras moderklubb är hur stort som helst,
samtidigt ingen överraskning. Föreningen är nämligen mästare
på att fostra, utbilda spelare och göra dem till elitspelare som
ofta kommer till högsta ligan i Sverige, till proffslivet och en
del av dem lyckas, som Jonathan, Emil och Jenny Carlson ta
sig till det finaste man kan. Det svenska landslaget.
Sist men inte minst. Tidigare storspelaren Martin Frändesjö är

numera TV expert. Vad hans moderklubb heter? Tja Kärra HF såklart.
Förutom att vi applåderar Jonathan och Emil till guldet, så
applåderar vi också föreningen Kärra HF.
BACKA HKs DAMER är värda en stor applåd också. De är redan
klara för spel i division 2 nästa säsong, trots att serien inte är
färdigspelad. Den 12 mars spelas säsongens sista match och då
är det seriefinal mot Kvik Sport. Resultatet spelar ingen roll
Kvik Sport nämligen inte gå upp upp vilket betyder att Backalaget tar den platsen oavsett. Och det är välförtjänt. De har
spelat en vinstgivande och bra handboll under ett par säsonger.
MARIA FRÅN KÄRRA vann en kvarts miljon på sin trisslott. Det första hon ska göra för pengarna är att inhandla en ny tvättmaskin.
NYA POLISHUSET PÅ HISINGEN ser ut att komma på plats
2024. Bygget beräknas starta till sommaren. Det blir ett lyft
för polisens personal och även för oss medborgare med ett polishus som finns i närheten av Backa och Kärra samt övriga
delar av Hisingen.
Trevlig läsning
LEIF MARTINSSON

Guldhjältarna Emil Mellegård och Jonathan Carlsbogård.

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

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

Boka dop på hemsidan
– enkelt, smidigt och när det passar dig
Dopbokningen på Backa pastorats hemsida har alltid
öppet. Här kan du boka dop i Backa kyrka, Glöstorps
kyrkan, Kärra kyrka, Säve kyrka och Tuve kyrka.
Kontakta bokningen, telefon: 03117 98 00, om du önskar dop i någon av våra övriga kyrkor.

Läs mer och boka här:
www.svenskakyrkan.se/backapastorat/boka-dop
eller skanna QR-koden för att komma direkt dit.

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

GULD KÖPES!

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

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
Ansvarig utgivare

Grafisk form

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

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

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

Varje månad (undantaget juli)

Tryck

Annons/Marknad

Borås Tidning Tryckeri AB

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra

Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14

Distribution

Mob. 0708-48 72 14
redaktion@tidningenbk.se

Redaktion
Julia Gustavsson, Skribent
Olof Lidh, Skribent

Annonsmaterial

Martinsson Säljmedia

Utgivning
Adress

Hemsida

www.litelokalt.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN 23/2–27/2
Med reservation för slutförsäljning.

Bäckebol

KLIPPET!

Ves

MEDLEMSKLIPP
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.
HANDLA ANDRA VAROR FÖR
200:- SÅ FÅR DU KÖPA:

KAFFE

Gevalia. Välj mellan olika sorter
och rostningar. Gäller ej ekologisk.
425-450 g. Jfr-pris 72:22-76:47/kg.

10k/st

2 FÖR

Sia Glass. Välj mellan olika sorter. 500 ml.
Jfr-pris 20:-/liter.

65k
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a dagar

...med
tryffelpimpade
popcorn!

• 6–23 all
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89k

49)%
/st

/kg

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
Norge/Harbour. Odlad. Vakuumförpackad.
Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

op.se
ina på co e
ig
D o n D em
Se Anis Tok @coopsver
och Tik

2 FÖR

LAX
HEL SIDA

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA

MEDLEMSPRIS

GRÄDDGLASS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

OVO-VEGETARISKA
GRILLADE FILÉER

59k

Hälsans Kök. Fryst. 300 g. Jfr-pris 98:33/kg.

FRYST KYCKLINGFILÉ

Sverige/Coop. 1000 g. Ord. pris 82:95/st.

600 G

24)=
/st

MEDLEMSPRIS

1 KG

10k/st
MEDLEMSPRIS

5 FÖR

99k

29)=
/st

SMÖR

MEDLEMSPRIS

MEDLEMSPRIS

Sverige/Arla.
Välj mellan olika sorter. Gäller ej ekologiskt,
laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

BREGOTT MELLAN/MINDRE

Arla. Gäller ej ekologisk. 600 g.
Jfr-pris 41:50/kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

APELSINER I NÄT

Spanien/Coop. Klass 1. 1 kg.

TOALETT-/HUSHÅLLSPAPPER
Lambi. Välj mellan toalettpapper 8-pack
och hushållspapper 4-pack. 568-832 g.
Jfr-pris 23:80-34:86/kg.
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TRYGGHETSSPALTEN

Insändare

Hej
Pandemin börjar klinga
av även om det innebär att
vi fortfarande har ett ansvar
både mot oss själva men
även mot andra. Fortsätt
att vara försiktiga även om
samhället till stor del har
blåst faran över.
Vi fortsätter vårt arbete
med att försöka vara på rätt
plats vid rätt tillfälle och ha
fokus mot för oss kända individer och konstellationer.
Under en tid har vi varit förskonade från grova våldsbrott men vi är ödmjuka
och inser att det behövs väldigt lite för att det skall ske
något våldsdåd som sätter
igång en reaktion. Det är
ju även så att det räcker
med att en speciell individ
är drivande som gör att det
blir oroligt i miljön.

Låt kommunen fortsätta driva gym i Kärra

Problembilden på
Hisingen ser olika ut

Vi har upplevt att den senaste tiden varit lite lugnare
rent polisiärt. Men vi går ju
in i den ljusare tiden av året
vilket gör att fler kommer att
röra sig ute och därmed
kan vi räkna med fler larm
som gäller ordningsstörningar. Men problembilden
ser helt olika ut beroende
på var i Hisingen som du
befinner dig i. Det är även
svårt att jämföra bilderna
mellan centrala Göteborg
och Hisingen. De stora nöjesstråken med restauranger
och evenemang ställer andra krav på verksamheten
än den i Biskopsgården
eller Torslanda eller för den
delen ute i Skärgården.
Det är inte ovanligt att personal från Hisingen stöttar
upp inne i de centrala delarna av Göteborg under
sena kvällar och nätter under helgen. Vi är en resurs
som arbetar över ytan även
om vi utgår från respektive
polisstation. Vi har under
pandemin fått stötta upp vid
gränsen mot Norge och på
motsvarande sätt har andra
delar av myndigheten fått
utföra arbetsuppgifter som
normalt inte ryms inom det
dagliga uppdraget.

mera på insidan av bilen.
De kommer att ha radar
för hastighetskontroll samt
ha möjlighet att automatiskt
läsa av registreringsskyltar.
Cirka 2200 polisbilar kommer att levereras under ett
antal åt framöver.Modellerna kommer att vara V90
samt XC60. Volkswagen
kommer att leverera bussar,
Caravelle och Touareg.

Mycket narkotika i
omlopp

Vi har under den senaste
tiden haft en lugn period
rent polisiärt om man ser
till händelser som har stuckit
ut. Oroväckande är det att
vi hittar alldeles för mycket
narkotika på olika ställen i
samhället. I naturen, i byggnader, i närheten av skolor
och i fordon. Hjälp oss
att hitta narkotika genom
att tipsa, antingen genom
att ringa 114 14 eller på
www.polisen.se eller ta
kontakt med mig. Det går
alltid att vara anonym.

Går på Kärra gym då och då när jag
har möjlighet och trivs alldeles förträffligt
med det. Nära och bra för mig som bor
här. Bra priser och alltid ett ett gott tjöt
med andra besökande. Träningen är
bra för mig och andra som kommit upp
i åldrarna. Till min bestörtning finns det
nu planer att kommunen inte längre ska

driva det vilket skulle betyda att privata
aktörer tar över med högre priser som
följd för bland annat för oss som är seniorer. Tror jag kan tala för alla som går
här att det är bedrövligt om det sker.
Varför ska de ändra något som är bra?
Läste i Göteborgs Posten att Göteborgs
Stad har ett kraftigt överskott i budgeten.

Bara av den anledningen borde man
satsa på gymmen. Tvärtom ska väl kommunen uppmuntra alla och även äldre
till en bättre friskvård? Hoppas verkligen
att de styrande lägger ned planerna och
att kommunen fortsätter driva gymmen.
TRÄNINGSVILLIG

Handikappade har svårt att parkera
För besök av handikappade till
Selma Läkarhus har det tidigare funnits möjlighet att köra upp och lasta
av utanför entrén när besökare har ett
handikapp med rullator o liknande.
Kommunen har nu satt upp stolpar
som hinder så att detta inte är möjligt
längre. Nu måste du parkera i garaget och sedan via hiss och lång promenad ta dig till entrén. Vid senaste
besök var det en sjuktransportbil för
på och avlastning som fick stanna på
Litteraturgatan med efterföljande lång
kö med bilister.

Stadens projektgrupp för Selma Lagerlöfs torg genom Charlotte Lundin svarar:

Ytan framför vårdcentralen utmed Litteraturgatan är utformad som en gångoch cykelbana, där det är förbjudet för
motorfordon att trafikera eller parkera
enligt gällande lagstiftning. Då staden
har fått in klagomål på att fordon kör in
på gång- och cykelbanan och parkerar
där, har pollare satts upp i efterhand
för att hindra fordon att köra in framför
vårdcentralen och parkera. Ytan mellan
gatan och fastigheten är inte tillräckligt
stor för att rymma både en angöringsficka och gång- och cykelbana, därför

gjordes en avvägning i detaljplanen att
prioritera gång- och cykeltrafiken och
att angöring till fastigheten får ske från
torget, via parkeringshuset eller en angöringsficka utmed Backadalen. Denna
angöringsficka flyttades närmare byggnaden som inrymmer vårdcentral än
vad det var tänkt från början i samband
med bygglovsansökan, för att förenkla
och förkorta angöring till byggnaden.
Staden rekommenderar således besökare med fordon till fastigheten att använda angöringsfickan söder om fastigheten,
parkera i p-huset eller angöra via torget.
B/K

Kolla barnens internetanvändning

Jag vill uppmana er som
är föräldrar att vara lite nyfikna och intresserade av
vad era barn gör på internet. I det senaste har jag
pratat skolpersonal som är
oroliga att små barn blir
kontaktade av äldre personer under förespegling att
de vill vara kompisar. Tänk
på att internet är en okontrollerad miljö och att era
barn inte alltid kan vara helt
säkra och framför allt att ni
inte kan vara säkra på vad
som händer på sociala medier.

Backa Röd och
Brunnsbo

Dagens Ros
Till goe Torbjörn, väktaren, på
Bäckebol Köpcenter. Ofta när jag
handlar där så möter jag Torbjörn
och han har ständigt ett leende
på läppen och alltid ett vänligt
ord. Det behövs inte mer för att
man ska bli glad.
STAMMIS PÅ KÖPCENTRET

Konditoriet
välkommet
Vilken glad överraskning det var när
jag läste i tidningen om att det snart
öppnas ett konditori på Selma Lagerlöfs Torg. Det är efterlängtat och nu ska
här fikas och umgås med folk. Ser fram
emot detta jättemycket.

Arbetet med att få bort
Backa från polisens lista
över utsatta områden fortsätter och vi växlar nu upp
Kom gärna med
detta arbete både i Backa
synpunkter
Röd och Brunnsbo. Polisen,
JESSICA
Vi tar väldigt gärna emot Poseidon och Socialförvalttips och synpunkter kring ningen är ledande aktörer
det som ni upplever i om- i detta arbete men vi har
Tingstad igen
rådet. Ta inte för givet att god hjälp av Idrotts och
Marieholmstunneln hann knappt bli
vi redan vet om det eller att föreningsförvaltningen och
färdig innan nästa trafikprojekt rullar
kanske har inställningen att förvaltningen för Demokrati
igång. Bland annat Tingstadstunneln,
det inte spelar någon roll. och medborgarservice. Unsom ska renoveras. Vilket betyder trafikSkall vi kunna något åt det der våren kommer det att
kaos igen. Det tar ju aldrig slut. Jag är
måste vi veta om det.
erbjudas samhällsinformaen avHALL
många som måste ha bilen i mitt
tion
två
dagar
i
veckan
i
akEGEN UPPVÄRMD
arbete. Bor i Backa och får nu planera
Tre nya polisbilar till tivitetshusen Hjalmarstugan.
4 HÖGTRYCKSTVÄTT
TRYCKLUFT
4 EL helt igen för att kunna
om körningen
Hisingen
Nytt för i år är att det4går
4 DAMMSUGARE
4 STEGE
VATTENSLANG
Med början nu i februari
mitt arbete. Det handlar om att
att få hjälp och stöd
av en 4utföra
kommer våra nya polisbilar jobbcoach och även studiearbetsdagen blir betydligt längre än 8
att nå oss på Hisingen. I ett hjälp en dag i veckan.
timmar. Det är inte ok. Tycker trafikplaförsta läge kommer 3 stycknerna borde göra en konsekvensanalys
HÅKAN BREDINGE KOMen bilar att landa hos oss.
hur bilisterna drabbas gång efter anMUNPOLIS HISINGEN
I första hand kommer Volvo
nan. Göteborg, som är landets bilstad
KENNET JOHANSSON
och Volkswagen att levenummer ett, är inte bilvänligt för fem öre.
rera bilar. De kommer att TRYGGHETSSAMORDNARE
Tack för ordet
vara utrustade med ett antal
HISINGEN.
ANDERS
kameror på utsidan samt ka-

Äntligen ny hyresgäst

Dagens ros 2

Läste att Flexibel Friskvård & Hälsa
ska öppna i Kärra Centrum. Det var ett
bra besked. Har inte alls gillat att det
stått en tom lokal där så länge. Kärra
Centrum behöver alla näringsidkare de
kan få. Ser fram emot att besöka Flexibel Friskvård.

Vill jag ge mannen på Hemköp på
Selma Lagerlöfs Torg som hjälpte mig
när jag tappade ut mina varor i min varukorg. Råkade snubbla till och tappade
balansen för ett ögonblick. Det räckte
för att mina varor skulle flyga iväg på
golvet. Snabbt var mannen framme och
plockade upp dem. Heders åt sådana
gentlemän.

HELENA

TANTEN

Bilar köpes!

VARIANT BIL
BILAR & SLÄP

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

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

Vår goda frukost serveras mån–fre mellan 08.00–10.30
(från 49:-). På fredagar finns stekfrukost för 55:- (stekt
pot., falukorv, bacon, stekt ägg, kaffe & juice)
Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för
95:- (medlem 90:-).Vår populära helgbuffé med
grilltema (11-17.30) är tillbaka i ny tappning. Ät så
mycket du vill för 110:-.

Färdigmat att njuta!

Middagsmys för 2 personer
3-rättersmeny, från 299:- hämtas
fredag och lördag. Finns på Facebook
(Kök & Café Coop Forum Bäckebol) och
är beställningsbar från onsdag varje vecka.
Matlådor 55:- köp 4 betala för 3.
Färdiga baguetter, sallader
och pajer från 49:- finns inne på
Stora Coop.

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

FRÅN VÅRT UTBUD
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

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

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

Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6 personer, vi reserverar oss för ev. pris & sortimentsförändringar.
Vi lagar även mat till din firmafest, ditt bröllop eller dop.

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

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller
ring köket 010-741 59 88, du kan också maila

Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

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

Boende tycker
till om sina torg
 Vad tycker boende i Göteborgs olika
stadsdelar om sitt lokala torg? Det har bostadshyresgästerna inom allmännyttan fått
svara på i en stor enkätundersökning.
Och ja, de gillar sina lokala torg!
Varje år skickas en enkät ut till boende hos Bostadsbolaget,
Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Sedan
hösten 2021 har de boende möjlighet att även svara på vad
de tycker om just sitt lokala torg, bland de handelsplatser som
GöteborgsLokaler förvaltar. De svarar även på frågor som
handlar om utbud, trygghet och skötsel.
Enkäten genomfördes hösten 2021 och totalt svarade ca
19 500 bostadshyresgäster inom allmännyttans bostadsbolag.
Resultaten berättar också om vad de boende tycker om den
handel och service som finns på handelsplatserna.

Vad blev resultatet?

Enkäten fylls i utifrån betygen mycket bra, ganska bra, inte så
bra eller dåligt. Betygen räknas sedan ihop till procent utifrån
hur många som svarat mycket bra eller ganska bra.

På Selma Lagerlöfs Torg blev betygen
följande:
Helhetsbetyget för torget: 83,4% (medelvärde
alla torg 81,3%)
Skötsel av torget 88,5% (medelvärde alla torg
86%)
Trygghet under butikernas öppettider
86,4% (medelvärde alla torg 86,1)
Totalt sett får Selma Lagerlöfs Torg höga betyg från
de boende och vi jobbar vidare för att göra torget
ännu mer attraktivt och trivsamt för alla.
B/K

Uppdaterad orienteringstavla!
Nu är snart alla verksamheter på Selma Lagerlöfs torg på
plats och torget är nästan färdigställt. Uppdatering av våra
orienteringstavlor är på gång så det ska bli enkelt för besökarna att hitta till butikerna och de olika verksamheterna på
torget. Tavlorna kommer att placeras vid hissarna i trapphusentrén samt på gaveln på Fiskhuset mot Litteraturgatan.
B/K

House of Possibilitas kommer bedriva kulturverksamhet i
Backa Folkets Hus från och med nu.
Hos oss kommer föreningar kunna hyra in sig, kulturgrupper såsom dans och teater kan repetera och producera sina
verk här och vi kommer verka för att agera kulturförmedlare
och mötesplats i området.
Då huset är delvis tomt på möbler, kökssaker mm kommer
man v.10 mån-fredag att kunna svänga förbi hos oss och
lämna saker man vill bli av med, och kunna få en kopp kaffe
och höra vad vi tänkt med huset.
Dom saker som blir över och inte kommer till användning
är tänkt att säljas under loppis vi arrangerar i huset 19 mars
med start kl 10.00.
För mer information: www.possibilitas.se
B/K
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 Förra veckan var det dags för Kronans Apotek att flytta in i sina nya lokaler på Selma Lagerlöfs Torg. Läget de nu fått i det runda huset är perfekt och ligger alldeles intill Hemköp.
- Det känns skönt att har flyttat in. Lokalen är inte större än
tidigare, men det är nytt, ljust och fräscht och ett lyft för oss,
säger några i personalen som lokaltidning pratade med.
De berättar att kunderna har gett mycket positiv feedback
till den nya lokalen.
- Det känns extra skönt att våra kunder är så nöjda med vår
nya lokal.
Fredagen den 3 mars är det dags för invigning och det får
man inte missa. Bland annat får de 100 första egenvårdskunderna får en goodiebag. Det kommer att bli ballonger och andra överraskningar som väntar.
B/K

Kulturverksamhet på Backa
Folkets Hus

i t
 Lk
al

Kronans Apotek har
flyttat in i nya lokaler
på Selma Lagerlöfs Torg

Inflyttade i det
runda huset
 Nu har Familjebostäder välkomnat hyresgäster till den sex våningar höga tårtan på
Selma Lagerlöfs Torg i Backa.
Det runda huset med 20 lägenheter är ett av våra jubileumshus
i Selma stad. Vårt andra jubileumshus är det fyrkantiga huset
på andra sidan torget. Båda med adress Selma Lagerlöfs Torg.
De båda jubileumshusen byggdes av Framtiden Byggutveckling för Familjebostäder under 2021 som var året då Göteborg firade 400-årsjubileum. Därför är de våra jubileumshus. Familjebostäders gåva till staden, som ska stå stadigt ända
till nästa jubileum. Mellan de båda husen kommer också ett
konstverk växa fram.
B/K

Bild: Familjebostäder.
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Bibliotekarie på Backa
bibliotek blev misshandlad
 När det bara var minuter
kvar till stängning på Backa
bibliotek i tisdags kväll kom
en grupp ungdomar in. En av
bibliotekarierna gick fram till
dem och meddelade att biblioteket skulle stänga.
– Personen blev slagen, helt oprovocerat
och helt utan föraning, berättar Annika
Cross, chef för biblioteken i sydväst och
på Hisingen i Göteborg, till biblioteksbladet.
Kollegan som var på plats ringde polisen och ungdomarna lämnade biblioteket och personalen kunde låsa om sig.
Ungdomarna dröjde sig dock kvar och
stod, fullt maskerade, utanför bibliotekets fönster.
Bibliotekarien som blev misshandlad
klarade sig utan allvarligare skador och
är tillbaka på arbetet. Biblioteket har
öppet som vanligt, men personalen på
Backa bibliotek får stöd av andra kollegor och av företagshälsovården. Väktare
finns också på plats under bibliotekets
öppettider.
– Vi har fortsatt öppet, men med förstärkning. Vi följer upp och tar hand om
våra medarbetare, säger Annika Cross.
Backa klassas som utsatt område av
polisen.
– Det har varit incidenter med stör-

Parkera framför Kärrahus dagtid
Nu är skylten med p-tillstånd erfordras 07-17 borttagen framför Kärrahus, så det är möjligt att parkera där på dagtid.
B/K

Backa bibliotek i Göteborg delar byggnad med andra kulturverksamheter i stadsdelen. Foto: Johan Twedberg / Göteborgs stad.

ningar och vid något tillfälle narkotika,
men jag känner inte till fall av misshandel tidigare under tiden som jag har varit
chef i området. Så bedömningen är att
det är en ovanlig händelse.
Nu anlitar man väktare
Efter den tråkiga händelsen på Backa
Biblioteket väljer man nu att sätta in
väktare.
Hur länge ska ni ha väktare?
- Så länge vi behöver. Jag tror att många
är i chock. Vi ska tillbaka till en vardag
där man känner sig trygg att gå till arbe-

tet. Samtidigt ska våra besökare kunna
känna sig säkra när de är är. Det får ta
den tid det tar, säger Annika Cross till
Göteborgs Posten.
Den misshandlade bibliotekarien fick
enligt Annika Crosss blåmärken i ansiktet, men mår efter omständigheter bra.
- Personen har blivit väl omhändertagen och var tillbaks och arbetade igen redan under torsdagen, säger hon till GP.
Backa bibliotek delar byggnaden med
andra kulturverksamheter i stadsdelen.
B/K

Färglatt i Kärra Centrum
Blommiga butiken har sett till att Kärra Centrum fått en trevlig
och vacker utsmyckning. Många har uppmärksammat det och
applåderar initiativet. Det gör en glad och lite vårkänslor kommer utan tvekan fram.

CHANS TILL PERSONLIGA INREDNINGSVAL I BRF BOHUS ÄNGAR 2
Intresset för Brf Bohus Ängar 2 i området Nordtag, Ytterby är mycket stort. I veckan passerade vi 50% sålda lägenheter och ytterligare
10 st är bokade. I kvartal 1 2023 kommer husen stå redo för inflyttning.
Fortfarande finns möjlighet till inredningsval, så passa på nu för att vara med och skapa ditt framtida boende. I vår digitala inredningsportal erbjuds ett brett sortiment av personliga val från bl a Vedums Kök & Bad. Inredningsvalen är av byggtekniska skäl öppna under en
begränsad period.
Vill du boka en visning eller har frågor om projektet, hör av dig till våra mäklare Pernilla och Lisa på Bjurfors Nyproduktion.
Pernilla T Meijer, tel 031 – 733 20 27, pernilla.t.meijer@bjurfors.se
Lisa Wessberg, tel 031 – 733 20 28, lisa.wessberg@bjurfors.se

LÄS MER PÅ HOKERUMBYGG.SE/BOHUSANGAR

B/K
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Maria vann en kvarts miljon. Bild: Svenska spel.

Maria från Kärra skrapade
hem en kvarts miljon
 Söndagen den 30 januari var ingen vanlig dag för Maria från Hisings Kärra. Då satt hon nämligen i TV4 sändning och skrapade trisslott. Och det gick hur bra som helst. En kvarts miljon blev vinsten. För
vinsten ska hon köpa en ny tvättmaskin och “leva livet”.
- Det var fantastisk att skrapa fram den summan och lite över förväntan, säger huvudpersonen själv.
Att vinna på trisslott är alltid trevligt. Att
skrapa fram tre TV-symboler brukar vara
ännu trevligare, för då väntar nyhetsmorgon

”

Det första jag ska
göra är att köpa en ny
tvättmaskin”

på TV 4 med en vinnare som ska skrapa fram
en storvinst. Maria lyckades göra det under
julhelgen. Lotten hade hon fått av sina föräldrar.
- Jag skrapade lotten dagen på juldagen och
när de tre TV apparaterna kom fram skrek jag
av glädje och fick jag kolla flera gånger att det
stämde. Och det gjorde det.
Stort jubel förstås och lita på att veckorna
och dagarna var både nervösa och spännande
fram till att det var dags för den stora dagen.
Söndagen den 30 januari åkte Maria upp till
Stockholm, där hon bjöds på hotell, middag dagen innan själva TV sändningen.
Väl i studion och direktsändningen bestämde
sig Maria för lott nummer elva och det var ett
lyckokast för hon skrapade Maria fram 250
000:- och blev förstås själaglad.

- Jag utgick ifrån att det skulle bli 100.000:vilket hade varit toppen, men nu blev det en
kvarts miljon och det kändes fantastiskt bra.
En del av vinstpengarna går till en ny tvättmaskin och en pyjamas på Cubus, samt att
några kronor spenderas på att leva livet.
- Har också gett mina föräldrar 25 000:som är värda det alla dagar i veckan.
Barnens önskelista finns också såklart på tapeten. Sonen vill ha en dator och dottern en
King Zize säng.
- Har inte uppfyllt deras önskemål ännu...
men de lär komma.
Maria är samtidigt medveten om att vinstpengarna lätt kan komma att rinna iväg.
- Ja, jag ska vara försiktig, men det är en
väldigt skön känsla att ha en bra slant på banken.
Maria har bott i Kärra och trivs bra.
Hon arbetar på ett lager i närheten
av Kärra och där trivs hon också bra.
Livet har inte förändrats nämnvärt för Maria
sedan vinsten. Visst är det många i stadsdelen

som vet om det, men inget som Maria störs av.
Livet för Maria rullar vidare.
Numera med en bra slant på kontot.
LEIF MARTINSSON

Trisslotten inhandlades på
Tuve Spel och Godis
Det här är Triss:
Triss är landets mest sålda skraplotter
och ett av Sveriges populäraste spel.
Man kan vinna mellan 30 kronor
och 1 000 000 kronor direkt på
skrapet.Vid tre TV-symboler får man
delta i en offentlig dragning på TV4
där man kan vinna mellan 100 000
kronor och 5 000 000 kronor.Vid
tre klöversymboler får man delta i en
offentlig dragning på TV4 där man
kan vinna från 10 000 kr i månaden i
10 år upp till 100 000 kr i månaden
i 25 år.
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pporta din

Supporta dina locals och handla lokalt!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY | ALLOPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

BLOMGÅVAN:
Öppettider:
Mån – fre 10 – 18
Lör 10 – 14
Välkommen in till oss!
Åsa & Anna

HEMKÖP:
Munkar

Dafgård, flera sorter, 61 – 72g,
jfr-pris 69,44-81,97/kg

ALLOPTIK:
Superdeal för dig som
pensionär! 1 500 kr rabatt på
vårt allra bästa progressiva glas
Normalpris 5 990 kr, just nu endast

4 490:-

5:-

/st

Gäller vecka 8.

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

Boka tid & drop in:

Boka: 031-52 35 97 | alloptik.se
Ny adress: Selma Lagerlöfs torg 14
Erbjudandet gäller 1 glaspar/person
till och med 10 mars 2022.

KRONANS APOTEK:
Välkommen till invigning på
Kronans Apotek Hisings Backa
torsdag den 3 mars!

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte

De 100 första egenvårdskunderna får
en goodiebag. Vi finns i det runda huset
bredvid Hemköp, Selma Lagerlöfs Torg
11, från och med 17/2. Välkommna!

från

PIZZERIA PÄRLA:
Lunch mån – fre 11 – 15

79:-

Vi är anslutna till foodora.se.
Även fri leverans med Foodora!

selmalagerlofstorg.se |

80:-

SALONG INFINITY:
Nu kan du boka både
klippning och behandling på
vår hemsida salonginfinity.se
eller på bokadirekt.se

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Bild_ www.polisen.se

Nya polisbilar rullar ut i Sverige
 I början av februari och tre månader framåt rullar 196 fabriksnya
polisbilar in på polisstationer runt om i Sverige. Det är den första
större leveransen av nya polisbilar och fler är på gång.

Så ska polishuset på Exportgatan se ut. Bild: Arkitektbyrån Design.

Hisingens nya polishus
kan börja byggas i sommar
Förhoppningsvis kan bygget av Hisingens nya polishus starta redan i sommar. Det säger polisområdeschefen Erik Nord i ett uttalande till Göteborgs Posten 15 februari.
Polishuset som ska ligga på Exportgatan är efterlängtat av många, såväl för personalen som för
invånarna på Hisingen. Huset, som har fyra våningar planeras vara arbetsplats för cirka 250
personer och även innehålla utryckningsverksamhet och besöksmottagning, ska ska stå klart för
inflyttning redan 2024.

– Efter tester och finjusteringar av ett fåtal bilar är vi glada över att alla Sveriges poliser nu får
tillgång till dem, säger Anders Hall, utvecklingschef vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, Noa.
Modellerna är Volvo V90 respektive XC60 och varje bil har fem utåtriktade kameror som
har 360 graders upptagningsområde. Kamerorna ska under 2022 successivt tas i drift. Det
gäller även den kamera som har ljudupptagningsförmåga och som finns inne i bilen. Därefter
tas radarsensorer för hastighetsmätning i drift. Liksom vissa av de bilar som redan används, ska
även de nya polisbilarna vara försedda med teknik som gör det möjligt att avläsa förbipasserande
bilars registreringsnummer.
– Med den utrustningen blir bilarna utmärkta verktyg i arbetet mot grov organiserad
brottslighet, inte bara när det gäller att stävja trafikbrott, säger Anders Hall.
De poliser som ska köra bilarna kommer att genomgå en utbildning där tema är kamerateknik
och regelverket för kameraanvändning.
Polisregionen Väst är tilldelade 32 bilar.
Om de nya polisbilarna
Runt 2 200 nya fordon levereras under åtta år, både målade och civila personbilar avsedda för
ingripandetjänst. Kostnaden är ca 250 miljoner kronor per år inklusive serviceavtal. Den totala
kostnaden är runt 2 miljarder kronor fördelat på åtta år. Snittpriset för en bil är 750 000 kronor och i avtalen ingår service. Modellerna är Volvo V90 respektive XC60. Volkswagen Touareg
samt Volkswagen Caravelle (bussar) tillkommer.
www.polisen.se
B/K

B/K

Mer liv i Selma stad med nya bostäder, lokalt torg och förskola.
Illustration: Kaminsky Arkitektur

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i
Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler
och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov. Vårt kontor ligger i Kungälv
och med 33 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen av
våra 160 000 kvm lokaler ligger i Kungälv och på Hisingen.

Bostäder, lokalt torg och
förskola fyller på med liv i Selma stad
 En levande stadsgata fortsätter att ta form längs Litteraturgatan
i Selma stad. Nu tas snart det första spadtaget i kvarter 4 för 62 nya
hyreslägenheter, en lokal torgyta och en förskola nära naturområdet
Krumeluren. Brixly har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling
att bygga i en totalentreprenad.
Litteraturgatan fortsätter att utvecklas till en
levande stadsgata med trivsam kvartersbebyggelse i en trygg gatumiljö. På uppdrag av
Framtiden Byggutveckling tar Brixly snart första spadtaget för att bygga ett vinklat hus i 5
och 6 våningar med 1 till 4 rum och kök. Solceller sätts på taket och den lägsta delen på huset får sedumtak. Bra kollektivtrafik och fina
gång- och cykelstråk precis utanför dörren
gör det enkelt att leva klimatsmart. Så långt
som möjligt ska den närliggande naturmarken
bevaras på innergården och Krumelurberget
skymta fram bakom huset. På den öppna torgytan framför huset utanför verksamhetslokalen finns möjlighet till uteservering.
”Vi ser fram emot samarbetet med Brixly i Selma stad. I kvarter 4 bygger vi ytterligare 62 hyreslägenheter i en stadsdel som genomgår en stor om-

vandling,” säger Martin Blixt, VD på Framtiden
Byggutveckling.
De färdigställda bostäderna kommer ägas
och förvaltas av Poseidon och inflyttning planeras till sommaren 2024.
”Vi är glada att ihop med Framtiden Byggutveckling få vara med och bidra till utvecklingen av
Selma stad. Nu ser vårt starka lag fram emot att
genomföra detta tillsammans med Framtiden Byggutveckling och bidra till den fortsatta stadsutvecklingen längs med Litteraturgatan”, säger Markus
Brink, VD på Brixly.
Sedan 2016 arbetar Framtiden Byggutveckling, som ingår i Framtidenkoncernen, med
att initiera, utveckla och producera bostäder
i hela Göteborg. Allt för att fler göteborgare
ska få tillgång till hyresrätter med rimlig hyra.
B/K

Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket vi
omsätter i praktiken genom lean-koncept och miljödiplomering. Vi söker nu:

Fastighetstekniker
Vi söker dig som är engagerad,
teknisk och praktisk och vill
jobba med alla förekommande
reparationer i våra fastigheter.
Vi söker dig som har erfarenhet av service och reparationer
och ser gärna att du har el-utbildning eller erfarenhet av
ventilationservice.
Vi behandlar ansökningar löpande. Din ansökan gör du på
länk på vår hemsida www.ytterbygg.se Där hittar du
också mer information om tjänsten.

Vi öppnar i mars!

KÄRRA
CENTRUM

Ta del av öppningserbjudanden
redan nu på hemsidan.
Håll utkik på vår hemsida och social media för mer
information om öppningsdatum och annat :-)
Varmt välkomna!

Flexibel

Välkommen att handla
och mötas på torget!

Friskvård & Hälsa

flexibelfriskvardhalsa.se • @flexibelfriskvardhalsa

Kato sushi har uppdaterat sin meny
inför våren med nya spännande rätter!
Kolla in den nya menyn på:
www.katosushi.se,
instagram kato_asianfusion eller
facebook sushi_kato_karra för mer info.
Välkomna!

Kärra Café
och Konditori

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

talar du...

ngen be

Vi fortsätter att erbjuda god tandvård med hög
patientsäkerhet. 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

Fikabröd med kaffe

40 kr

Toast med kaffe

40 kr

Semla original + kaffe

49 kr

Med kupo

995
/hg

Salladsbaren Pica Deli.

Jfr pris 99:50/kg. Max 1 köp/hushåll.
Gäller tom 31 mars.

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

Sc an na
för meny

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

ERBJUDANDE

CANDY
de ska va gott o leva

Tulpansäsongen är här!
Välkomna in!

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

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

Beställ pizza från appen
och få en dricka på köpet!

Dricka
0 kr

* Erbjudandet gäller vid köp
genom appen t.o.m 30/3.

Öppettider:

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

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

z

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam

Ny rätt varje vecka!

VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

KÄRRA

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00
Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

KÖK & BAR

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!

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

ICA SUPERMARKET | BLOMMIGA BUTIKEN | KÄRRA PIZZERIA & GRILL | CANDY
KÄRRA KÖK & BAR | KATO SUSHI | KÄRRA HÅRTEAM | KÄRRA CAFÉ & KONDITORI
FLEXIBEL FRISKVÅRD & HÄLSA | APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com
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KYRKOSPALTEN
 Brytningstid.
Isande ösregn och
ljumma vindar,
virvlande löv och
mjukt eftermiddagsljus. I luften
anas både oro och
löfte - när kommer
äntligen våren, frihet från pandemin,
fred i världen? Blir
allting bra snart?
Lite mer som förut,
mer normalt?
Som präst undrar jag när
jag får ta i hand igen i
kyrkan, alltid, men kanske
främst på begravningar.
Eller själv lyfta ett nydöpt
barn högt och bära runt det
i kyrkan så att alla kan delta i välkomnandet– till livet,
till världen till kyrkan, till
oss som kommit hit just för
detta dop. Restriktionerna
är borta, men försiktighet
råder. I brytningstid får det
bli stapplande mellanlägen
av de mänskliga gesterna.
Alla har vi längtat, efter
smått och stort, över hela
jorden, under dessa år
med pandemin. I många
delar av världen är tillvaron ständigt hotad, farlig
och kringskuren även utan
pandemi och så är det ju
också för många människor i Sverige på olika
sätt. En konstant omprövande brytningstid mellan
tillgång till mat eller inte,
skydd för natten eller sova
ute, vapenvila eller krig.
Ha roligt med kompisarna
på skolgården eller mobbas och stå utanför. Vara
en i pensionärsgänget,
eller plågas av oönskad
ensamhet.
Accepteras
för den man är, sin kultur,
sin kropp, sin identitet,
sin sexualitet – eller inte.
Sorg, förlust, sjukdom och
brist på pengar som kan
slå hårt och skoningslöst.
Det som inte fick hända,
som ändå hände. Livet
som förändrats för alltid.
Kamp och maktlöshet pandemin gör livets sårbarhet ännu tydligare.
Tillsammans lever vi
lite lättare i brytningstider.
Kan du inget göra, så kan
du ändå ge ett leende,
har moder Teresa sagt. Ett
vänligt ansikte som vänds
mot oss kan ta udden av
väntan och oro. Tills den
dagen kommer när vi alldeles bestämt vet att våren
är här, att livet verkar lite
mindre farligt, att kaffet är
gott och starkt i termosen
och fågelkvittret som sång
i gryningen. Äntligen, välkommen, säger vi då och
tar varandra i hand igen
och ler mot barnet som
vänder sitt ansikte till oss
och säger: nu vänder det
– nu blir det bättre!
MARIA JOHNSSON
PRÄST I BACKA PASTORAT

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

FEBRUARI 2022

Kul-turen program våren 2022

 Föreningen Kul-turen -tillsammans skapar vi Liv och Lust - har lagt sitt program för året och här kan Backa/Kärra Lokaltidning delge en del av det som närmast står på tur.

TorsdagsUnderhållning
Tre torsdagar i vår kommer vi att ha
Underhållning i form av musikuppträdande av olika slag. Vi avslutar varje tillfälle med lite info om
Föreningen Kul-Turens kommande verksamhet.
Dag och tid: torsdagar kl 10.30-12.30 10 mars,
14 april, 12 maj Plats: Albogården (Backa
Hembygdsgård) Pris: 60 kr ink kaffe
Bildvisning från våra resor
Det här blir rena Nostalgitrippen där vi minns alla
underbara resor vi gjort ihop. Värmland, Skåne,
Öland, Västergötland, Halland, Vättern runt, Kiruna, Abisko-Björkliden-Riksgränsen, Italien (Kalabrien-Amalfikusten), Turkiet, Grekland, Spanien
(Andalusien-Malaga), Kroatien, Hurtigruten mm.
Listan kan göras ännu längre men vi börjar så här.
Morgan Sunnanhag är superduktig på foto/film
och har filmat och tagit väldigt många kort på flera
av våra resor.
Dag och tid: torsdagar kl 10.30-12.30
17 feb - Kalabrien, 24 mars - Kroatien, 21 april –
Öland, där vi besökte Lill Lindfors
Plats: Albogården (Backa Hembygdsgård)
Måla i Olja
För dig som deltagit tidigare och har förkunskaper.
Olava Ahrenstedt är vår ledare och som inspirerar
oss att våga ta ut svängarna.
Dag och tid: Måndagar start 7 februari kl 15.0017.30 Plats: Albogården (Backa Hembygdsgård)
Pris: 200 kr per person Max 10 pers
Anmälan: Till Gun Mattsson/Olava Ahrenstedt

Dag och tid: Måndagar kl 11-14 med start 14
februari
Plats: Albogården Anmälan: Gun Mattsson/Lilian
Gustafsson s.4
Händiga Händer
Tänk vad ett par händer kan göra underverk. Man
blir förvånad över vilken skaparkraft det finns i
händer och till vilken glädje och nytta vi har av
detta. I den här gruppen stickar, virkar, syr och
broderar vi och fantasin har inga gränser.
Allt vi gör lottar vi sen ut och det vi får in går oavkortat till välgörenhet. Vi väljer ut olika organisationer där hjälpen går direkt utan mellanhänder.
Vill du komma med och vara en i gänget eller
kanske bara bidra med garn, broderi mm så är du
varmt välkommen.
Kristina Johansson är vår kreativa ledare som
månar om allt och alla.
Dag och tid: Tisdagar kl 10.00-12.30 med start
15 februari
Plats: Stora Kronogårdsgatan 100
Utomhusboule
Kom med till Skogome och testa på att spela utomhusboule. Så väl nybörjare som vana spelare
välkomnas till en rolig eftermiddag i ett socialt
sammanhang där tid finns för både spel och prat.
Vi spelar varje torsdag och kör igång så fort vädret
tillåter. Ta med egen fika. Har du inte klot så ordnar det sig ändå.
Dag och tid: Torsdagar kl 15-17 Start när det
våras.

Vår-resa till Bjärehalvön med
besök hos Björn Hellberg
Vi ska ge oss iväg ner mot Bjärehalvön och
upptäcka en del av Sverige när det är som allra
vackrast. Vi tar oss ner till Kullens Fyr, Mölle,
Höganäs och lite runt omkring där. Vi kommer
även att hälsa på hemma hos Björn Hellberg. Det
blir en fullspäckad dag fylld av upplevelser. Minimum 40 pers och Max 55 pers.

Måla i akvarell
Här är en kurs där vi kombinerar både nybörjare
med dig som målat förut. Det blir utmaningar för
alla, och var och en skall känna att man utvecklas
och inspireras till att bli en känd konstnär. Efter
avslutad kurs har vi vernissage. Britt Haaland är en
fantastiskt inspirerande och pedagogisk ledare med
glimten i ögat. Utöver målandet ges en och annan
historia och rätt som det är sjunger hon en visa.

Dag och tid: Prel 18 maj. Besked kommer snarast.Avresa kl 07.30 från Selma Lagerlöfs torg,
beräknad hemkomst ca 21
Pris: ca 600 kr inkl bussresa, inträde, guidning
och förmiddagskaffe. Lunch tillkommer
Anmälan: Till Gun Mattsson

Dag och tid: Måndagar med start 7 februari kl 12-14.30, Max antal 12 personer. Plats:
Albogården (Hembygdsgården i Backa)
Pris: 590 kr för 10 tillfällen, Anmälan: Till Gun
Mattsson

Nålbindning
Nålbindning är en mycket gammal teknik med
nål och ullgarn som går tillbaka till Vikingatiden. Än idag används plaggen när man är ute och
seglar med råsegelbåtar i Nordnorge och de håller
värmen i alla väder.
Kristina Johansson och Inkeri Oksman är våra
ledare och dom visar här två sätt att nålbinda på.
Kursen är på 3 tillfällen. Max 8 pers.
Dag och tid: Måndagar med start 7, 14 ,
21 mars kl 15-17 Plats: Albogården (Backa
Hembygdsgård)
Anmälan: Till Gun Mattsson/Kristina Johansson
Teatergrupp
Oavsett om du är född till teaterapa, eller om du
vill bli en, så finns det plats för dig här. Gruppen leds av Lilian Gustafsson. Hon är full av
humor och hennes inspiration sinar aldrig. Hon
har lång erfarenhet av både skådespeleri och är
manusförfattare i bl a Orust teaterförening.

Dansinspirerad lustfylld träning
Följ med på en livsbejakande “jorden-runt-resa”
med sol- och värmegaranti. Tillsammans rör vi
oss till musik från hela världen och rörelserna går
att anpassa efter förmåga lust och behag. Helèna
Olivegren är vår dansinspiratör och hon har en
förmåga att sprida energi och lust omkring sig.
Man går på moln efter ett danspass.
Dag och tid: Fredagar kl 14-15 start 28 januari
Plats: Selma Lagerlöfs center, stora salen
Pris: 500 kr för 9 tillfällen Anmälan: Till Gun
Mattsson/ Heléna Olivegren
Kul-Kören
Så underbart att få sjunga i kör med vår fantastiske
ledare Tore Sunesson. Och så som man längtar till
varje tillfälle! Musikens kraft är enorm och den är
dessutom läkande. Den gör så mycket gott med
oss alla när man får vara med och sjunga. Ibland är
kören ute och uppträder och rätt som det är dyker
den upp lite här och där som tex på Hemköp, helt
oväntat.
Dag och tid: Tisdagar start 22 februari kl 10-

11.30
Plats: Backa församlingshem
Pris: 500 kr (10 tillfällen) plus ett bonustillfälle
sen hösten 2021 Anmälan: Anmälan till Tore Sunesson/Gun Mattsson
Rummikub
Rummikub är ett klurigt, fartfyllt och omåttligt
populärt sifferspel som spelas världen över. Det
lockar till skratt och skapar samhörighet mellan
deltagare. Både nybörjare och vana spelare kan
vara med. Lamia Sharifi är vår ledare och håller
koll på reglerna.
Dag och tid: Måndagar med start 7 februari kl 13-15, Fika till självkostnadspris. Plats:
Albogården (Hembygdsgården i Backa)
Gubbröra
För dig som känner att det ibland kan vara trevligt
att bara ha en “gubbaträff” och tjöta i goa gubbars
lag. Här bjuds på en matig macka och kaffe med
kaka och så givetvis pratar vi roligheter som lockar
till skratt och skoj. Självkostnadspris.
Dag och tid: Måndagar med start 7 februari kl
10.30-12.00 Plats: Albogården (Hembygdsgården
i Backa)
Lyrik till kaffet
Vid det här tillfället har du möjlighet att ta med en
dikt och läsa upp för oss alla. Visst är det intressant och roligt att få höra vad andra tycker om för
dikter, och kanske är det någon som har en egenskriven dikt. Tillfället kan också göra att du träffar
någon som du inte sett på länge, och lite skvaller
byts. Dessutom får du en promenad till och från
Albogården så du kan med gott samvete unna dig
en extra kaka till kaffet.
Dag och tid: Måndagar start 7 februari kl 13.3015.00 Självkostnadspris.
Vandringssällskap Kul (på) Tur
Söndagar är en dag då man tar det lite lugnare och
kanske har tid att gå med på vandring. Vi går mellan 5-10 km, både i närområdet men ibland åker
vi kommunalt, eller samåker och tar oss lite längre
bort.
Målet med att vara med i Föreningen Kul-Turens
vandringssällskap är att bli rustad för att i vår eller
höst göra en vandringsresa ihop.
Vi är några som turas om att hålla i och planera
för vandringarna.
Dag och tid: Söndagar med start den 16 jan kl
10-ca 12.30 Samling: Utanför Fiskhuset på Selma
Lagerlöfs torg
Du blir medlem genom att betala
in 100 kr i årsavgift för 2022
till:
Föreningen Kul-Turen Swish: 123 548 47 12
Bankgiro: 5757-4105
Uppge namn och när du är född (ex. 380101)
Anmälan till aktiviteter:
E-post: gunm.kulturen@gmail.com eller
Telefon: 0793-577 443
B/K

INSPIRERANDE
NYHETER
STOR SOFFKAMPANJ
PRIME SOFFA M ÖPPET AVSLUT
14.990:ORD.PRIS 16.990:-

GÄLLER I TYG SNEAK I MÖRKGRÅ ELLER LJUSGRÅ. SNABB LEVERANS 1-3 VECKOR.

PARIS FÅTÖLJ MED CROSSBASE
15% RABATT

LONDON FÅTÖLJ MED CROSSBASE
15% RABATT

PARIS & LONDON MED CROSSBASE, UNIK FÖR SVENSKA HEM.

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

STORA MÖBELHUSET

10 - 18
10 - 16
11 - 16

KUNGÄLV

ADRESS

Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

TELEFON

0303-24 54 90
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Kärras Leonard Gegaj
var planens gigant mot
Varberg. Bild: Kärra HF.

FEBRUARI 2022

Andreas ”Ante” Eriksson.
Bild: Kärra HF.

Heroisk insats av
Kärras herrar
Kärras herrar vägrar ge upp möjligheten att nå en kvalplats. Senaste matchen mot topplaget Varberg var ett bevis för det. Halläningarna slåss om en kvalplats till högsta handbollsligan och
hade garanterat räknat med en enkel seger när bottenlaget Kärra kom på besök. Men, ack vad de bedrog sig. Visserligen var
det en oerhört jämn tillställning där Kärra till slut drog det
längsta strået och vann rättvist med 35-34. Kärras återvunna
självförtroende, härliga inställning, visade vägen den här kvällen. Att sedan Andreas “Ante” Eriksson, med ett megastort
hjärta för föreningen, som ansvarig ledare får känna segerns
sötma är svårslaget. Leonard Gegaj var planens gigant, Philip
Otterberg och Isak Karlsson var hur bra som helst.
Vinsten mot Varberg var betydelsefull för Kärra. Varje poäng är livsviktig för att nå den eftertraktade kvalplatsen med
chans till fortsatt spel i herrallsvenskan nästa säsong Många
matcher och poäng återstår och för Kärra väntar närmast:
23 februari (efter B/Ks pressläggning) Hisingsderby i Lillekärrshallen mot Torslanda, därefter Varberg Irsta 26 februari.
B/K

Kärra HF.s damer hade inget att hämta mot Skuru. Bild: Kärra HF.

Kärras damer kämpar
för att nå en kvalplats
Det har varit en tuff säsong så här långt för Kärras damer som
spelar i SHE. Laget parkerar på jumboplatsen med endast 4
poäng. Trots det finns det fortfarande en möjlighet att nå en
kvalplats med chans till fortsatt spel i högsta serien. Strax ovanför, på kvalplats, befinner sig Heid också med 4 poäng. Det är
dom Kärra siktar på att byta plats med innan serien är färdigspelad. I helgen mötte de Skuru och åkte på en svidande förlust med 45-25. Det var inte mycket som stämde i den matchen för Kärra. Några spelare höjde sig lite extra: Lovis Jansson

och Maria Sundin som skötte sig utmärkt på sina kanter, samt
Emmie Svensson och Vanja Andersson. Tur var att Heid också
blev nollade i helgen. Med tanke på att 5 matcher återstår så är
uppgiften inte alls omöjligt.
Följande matcher återstår för Kärra: 25 feb Skara (h), 4 mars
Lugi (h), 12 mars Önnered (h), 16 mars Skövde (b) och Kristianstad (h). Således finns det många poäng kvar att hämta för
Kärra.

inflyttat i det runda huset!
Nu har vi fått välkomna våra hyresgäster till den sex våningar höga tårtan på Selma Lagerlöfs Torg.
Det runda huset är ett av våra jubileumshus i Selma stad. Vårt andra jubileumshus är huset på
andra sidan torgstråket. Båda med adress Selma Lagerlöfs Torg.
De båda jubileumshusen byggdes av Framtiden Byggutveckling
för Familjebostäder under 2021 som var året då Göteborg firade
400-årsjubileum. Därför är de våra jubileumshus. Familjebostäders
gåva till staden, som ska stå stadigt ända till nästa jubileum.
Mellan de båda husen kommer snart också ett konstverk växa fram.
Titta gärna lite extra på tegelsättningen på husfasaderna.
Inte bara färgen varierar, stenarna är satta i ett variationsrikt
mönster där de ibland sticker ut för att ge liv till tegelfasaden.
Läs mer på hemsidan:
Familjebostader.se/nya-bostader/selma-stad

B/K

SE ELITHANDBOLL
I LILLEKÄRRSHALLEN!
Nya matcher på gång, vi ser fram emot att möta er där. Spelschema för de
närmsta veckorna ser ni nedan. Hoppas vi ses!

er
H e m m a m at c h

Dam:

:30 Skara HF
Fre 25/2 kl 19
:30 Lugi HF
Fre 4/3 kl 19
0 Önnereds HK
:0
4
1
kl
3
/
2
1
Lör
HK
:00 Kristianstad
Mån 21/3 kl 19

H e m m a m at c

Ons 23/2
Lör 26/2
Lör 12/3
Fre 25/3

kl 19:30
kl 14:00
kl 16:30
kl 19:00

her Herr:

HK Torslanda
VästeråsIrsta H
F
Tyresö Handbo
ll
Amo HK

#VISTÄLLERUPP

.

#Viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser
som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför.
#viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de
positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare
ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.
#Viställerupp inkluderar aktiviteter inom samhällsområdena
Hälsa, Integration, Inkludering och Utbildning. Fokus
ligger på barn och ungdomar. I Kärra HF bidrar vi på med
insatser inom de olika samhällsområdena.
Hälsa
Kärra HF sätter 700 barn och unga i rörelse. Våra ungdomar
fostras till goda kamrater och ansvarskännande människor. De
lär sig respektera normer och regler samt respektera andra
människor inom handbollen och i samhället i övrigt.
Rörelse
Att vara i rörelse främjar och motverkar psykisk och fysisk ohälsa samt visar att inlärningsförmågan ökar markant i samband
med fysisk aktivitet.
Jämställdhet
Kärra HF har sedan många år varit en jämställd klubb och
idag finns 460 tjejer och 240 killar i verksamheten. Detta gäller
alla föreningens resurser både ekonomiskt och fördelning av
träningstider.

Kärra HF i samarbete med

Inkludering & Integration
Kärra HF är tillgänglig för alla genom att erbjuda bland de
lägsta medlemsavgifterna i regionen. Kärra HF arrangerar varje
år Sportlovskampen och Handbollskampen för handbollssugna
ungdomar. Vi driver även en av Nordens populäraste ungdomsturneringar, Norden Cup. Under mellandagarna träffas 3-4000
handbollsintresserade människor från
Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Island i Göteborg. En förutsättning för att
turneringen skall fungera är våra fantastiska
föräldrar som tillsammans med spelare från
våra dam-, herr- och juniorlag gör ett oerhört
värdefullt arbete. Samarbetet med skolorna i
”Handboll i skolan” är viktigt för oss. Vårt mål
är att alla barn och ungdomar i stadsdelen
skall få möjlighet att prova på handboll.
Kärra HF har också inlett ett samarbete
med GIK Wasaiterna för att ge barn och
ungdomar i Angered en möjlighet att prova
på eller börja spela handboll för att främja
rörelseglädje i en väldigt utsatt stadsdel.

www.karrahf.se
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Kielce hämtar Noa Zubac från Kärra
Noa Zubac har hittills hållit
till i Kärra HF:s allsvenska
omgivning och fått smaka
på
U-landslagsuppdrag.
Nu har Noa skrivit på ett
femårskontrakt med polska

Vive Kielce som fått upp ögonen för 19-åringen.
– Allt har gått snabbt och
det känns otroligt, säger Zubac till Aftonbladet.
B/K

Medina förstärker Kärras herrar
Kärra HF har gjort klart
med Nacor Medina inför
slutspurten i herrallsvenskan.
Medina blir en viktig pjäs,
med sin rutin, för Kärra som
behöver varje poäng de
kan få i jakten på att nå en

kvalplats. Det tidigare
spelaren med meriter
landslagsspel i U19
U21 kommer närmast
Stenungsund, där han
tränare.

RIK
från
och
från
varit

B/K

Innebandy
Backadalens
damer division 1
En viktig seger tog Backadalens damer i helgen då
man vann med uddamålet
5-4 mot IK Zenith. Vinsten
betyder att Backalaget intar
en tredjeplats i tabellen med
klart häng på de två lagen
som ligger överst. Målade för
Backadalen gjorde Sandra
Hugosson 2, Alice Haeggman, Kaolina Johansson
och Freja Wikström. Nästa
match för Backadalen spelas
27 februari mot Kungälv.

Backa HKs damer spelar i tvåan nästa säsong. Bilder: Backa HK.
Backadalens Sandra Hugosson svarade för två
mål mot IK Zenith.

Kärra IBK dam division 1
Har det fortsatt stentufft och
står fortfarande utan vinst i
serien. Nästa match spelas

den 23 februari mot Mölndal
(b).

Två mål av Joakim Blom
för Backadalen.

Två mål av Jonathan Mårtensson för Backadalen.

Backas damer klara för tvåan
Det är en imponerade resa Backa HK:s damer gjort under de senaste åren. Nu står det klart att de spelar i division 2 nästa säsong.
Årets säsong har två matcher kvar, men redan nu är Backa klara
för att flyttas upp. Konkurrenten Kvik Sport får ej flyttas upp
även om de skulle vinna division 3. Backa har gjort det fantastiskt
bra och spelare och ledare kan sträcka på sig för ett kanonjobb.

Två matcher återstår i serien. Den 24 februari mot Partille.
Och den 12 mars då ni kan hylla Backalaget på Lundbystrand
i seriefinalen mot Kvik Sport.
B/K

Backadalen herr division 2
Föll i senaste matchen med 109. Trots en bra upphämtning
och att man vann sista perioden. Målen: Jonathan Mårtensson 2, Joakim Blom 2, Ellioth

Tilly, William Dahlbom, Ville
Lindberg, Isak Bräcknell och Anton Sjölund Jurado.
Nästa match möter Backadalen Guldheden den 24 februari.

Kärra IBK herrar
division 3
Laget har spelat bra en längre tid och senaste matchen
mot Kungälv slutade 8-8.
Målen: Sebastian Dahlbom
4, William Lindström 2, Kalle
Hugosson 1, och Marcus Siitonen 1.
Nästa match är mot Floda
27 februari.

Sebastian Dahlbom 4 mål
för Kärra i senaste matchen.

Kärra IBK och Hisingskärra IBK div 5
Senaste matchen var det
derby mellan de här lagen
och där vann Kärra med 1210 och befäste därmed sin

placering på övre halvan i
tabellen.
B/K

Göteborg Floorball Festival
 IBF Backadalen, med 25 års erfarenhet av att arrangera innebandycuper, är nu mycket
stolta att presentera premiärupplagan av vår nystartade turnering.
Vår vision är att vara “den perfekta säsongsavslutningen för innebandyn” och med fokus på kvalité utveckla den till en härlig
upplevelse för alla föreningar och lag.

Turneringen kommer att spelas i flera hallar runt om i
Göteborg, varav 2 huvudarenor med totalt 8 planer under samma tak.
Göteborg Floorball Festival genomförs 29 april - 1 maj 2022.
B/K

Varuhuset för
hela familjen!

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

Fynda mattor
& gardiner

Upp till 50% rabatt på utvalt sortiment.

Upp till

50%
RABATT

Gäller t o m 28 februari 2022

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se

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

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

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se
Mån – tors 10 – 19, Fre 10 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • Reservation för slutförsäljning • www.kladkallaren.se
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Backatorps P06.

Spelare och ledare

Backatorps framgångsrika P06

“Breddlaget som
tillåter spets”
 Backatorps P06 har redan skrivit en fin historia i föreningen som kan bli ännu längre. Årskullen började tillsammans i Backatorp IF s lekis för över 10 år sedan och har därifrån utvecklats till att vara ett av
Göteborgs bästa lag under de senaste åren.
Truppen är ett kompisgäng som hängt ihop i
vått och torrt under många år. Majoriteten av
killarna som 2022 spelar i National Serie U16
har spelat i laget sedan de var små, till skillnad
mot de akademilagen vi mött och kommer att
möta under året.
Flera av Backatorps killar har representerat
Göteborgs på Riks- och Regionsläger och varit uppvaktande av flertalet storklubbar, både
i Göteborg och utanför stadens gränser. Uppvaktningen lär fortsätta efter 2022 års säsong.
Att det här laget har något extra råder inget
tvivel. Ambitiösa spelare och inte minst kloka
och kunniga ledare är en stor anledning.

”

Under årens lopp så har
vi alla engagerat oss
mycket för att ha en
stabil lagkassa för att
ingen spelare någonsin
skall behöva tacka nej
till en resa, cup etc pga
ekonomiska skäl.”

Henrik Larsson, tränare om:
Målsättning och upplägg
- Vi är i dagsläget 34 spelare som kommer spela i 2 serier. Nationell Serie U16 samt Göteborg Nivå Svår U16.
Målsättningen är att spela en underhållande fotboll som är effektiv och vägvinnande,
det vill säga att vinna på rätt sätt.
Om vi sedan löser att ta oss till A-slutspel i
Nationell Serie så vore det otroligt starkt.
Vi har för året lagt upp en plan som vi följer
på veckobasis. Träning 5 ggr i veckan dvs: tisdag, onsdag, torsdag, lördag och söndag och
killarna är väldigt träningsvilliga.
Framgångsrecept
- Grundtesen har alltid varit att vi skall vara
ett ”breddlag som även tillåter spets”.
Vi har tränat mycket och spelat mycket
matcher/cuper under årens lopp. Antagligen
mest matcher och aktiviteter av alla jämnåriga
lag.
Engagerade tränare och föräldrar har hjälpt
till och stöttat under resans gång plus att vi är
en del av en väldigt bra och familjär förening
– Backatorp IF.
Vi har alltid varit inkluderande såväl för
bredd som för spets och alltid gjort en massa olika saker för att killarna skulle få spela
mycket matcher, åka på resor, spelat cuper
mm.
Under årens lopp så har vi alla engagerat
oss mycket för att ha en stabil lagkassa för att

ingen spelare någonsin skall behöva tacka nej
till en resa, cup etc pga ekonomiska skäl.
Vi har under årens lopp deltagit i en massa
cuper och gjort många resor till bland annat:
Danmark, Polen samt inom Sverige bland annat till Stockholm, Malmö, Karlstad, Kristinehamn, Sölvesborg mm.
Den 1-4 juli 2022 så kommer vi även att
besöka Hamburg och under v44 så planerar
vi en avslutningsresa till något varmare ställe.
Att det är ett sammansvetsat lag förstår man
när man ser engagemanget de har vid sidan av
fotbollen som när de under åren pantat burkar, delat ut tidningar i området, gjort hundratals ansiktsskydd till äldreomsorgen (i början av pandemin), arrangerat disco för yngre,
hjälpt till och stöttat funktionshindrade under deras träffar, sålt kaffe, orkidéer, bingolotter, packat julgodis på fredagar, trygghetsvandrar i Backatorp med omnejd, haft café på
matcherna. Ja, listan kan göras lång.
Seriepremiären sker den 3 april mot Skoftebyn (b) och den 8 april är det dags för hemmapremiär, ett hisingsderby, mot BK Häcken.
Samtliga hemmamatcher spelas på Backavallen.
Backatorps P06 har ett framgångsrikt koncept som de följt kontinuerligt under mer än
10 år.
De har visat att det går att komma långt
även om man är en breddförening.
Tidningen kommer följa killarnas resa
under säsongen.

LEIF MARTINSSON

Ledare: Jonas Brusberg, Lars Bergman. Anders Reichenberg, Håkan
Åkerblom, John Alvbåge (målvaktstränare), Dennis Holmberg och Henrik
Larsson
Spelare: Alexander Dragovic, Alvin
Didriksson, Arian Nafar, Axel Brunander, Barbod Monjar, Edwin Larsson, Elias Michailellis, Elvin Borne,
Erik Keremestevski, Erik Åkerström,
Felix Holmberg, Filip Holmberg, Filip
Eriksson, Isak Brusberg, Jad Hedroj,
Jakob Persson, Kasper Olsson, Laban
Kanmert, Leo Bergman, Lukas Bacic,
Majid Giahi, Matheo Strugarevic,
Nikola Mitrovic, Nils Högberg, Nils
Gustafsson, Robin Popov, Simon
Eklund, Thabo Martinsson, Thiago
Cruz, Tim Henberg, Tony Halvorsen,
Velcho Uzunovski, Viggo Granö och
Vlado Pusic.

Meriter genom åren:
2016
Ulvacupen: 1:a (sista laget som fick
vinna cupen)
2017
Tygrikescupen (inomhus) 1:a
Ålborg City Cup (Dk) 2:a, 4:a , 5:a
Gothia 1/16
Bonum Cup: 1:a, 2:a, 3:a och 4:a!
2018
GIFF-cupen (obesegrade)
Färgelanda Cup 1:a, 2;a
2019
Ö-bollen 1:a
Wroclaw Trophy (PL) 3:a
Gothia 1/8 (kvartsfinal) Sveriges
andra bästa lag!
Färgelanda Cup 2:a
Fotboll24 Invitational 3:a
2020
Öbollen 1:a
Öbollen. 2:a (i 05-klassen)
Tångenhallen Futsal Cup 1:a
2021
Sverigecupen, Karlstad 1:a
Quality Hotel Cup, Vänersborg 1:a
Vinst i Serie Göteborg Svår Pojkar 15
(obesegrade)
2022
Spelar i Nationell Serie U16

Business Lease från:

Mer el. Mer sport.
Nya Audi Q4 Sportback e-tron.

5595 kr/mån

Business by Audi från ca 564700 kr*
Förmånsvärde från ca 2704 kr/mån

Audi Q4 Sportback 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 19,5–17,0 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/

kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Förmånsvärde är beräknat på 50 % skatt samt enligt skattereglerna 1 juli 2021. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Business Lease: Audi Företagsleasing 36 mån (exklusive moms), 1 500
mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juli 2021). Service och försäkring ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett, se även transportstyrelsen.se. Fullständiga villkor på businesslease.audi.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare
svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma).

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

Beställ nya ID.5
redan nu.
Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Business Lease inklusive försäkring och service
exklusive moms 4895 kr/månad.
Förmånsvärde netto från 3878 kr/månad.
Energiförbrukning vid blandad körning från 16,8-19,3 kWh/100 km. Miljöklass Euro AX.
Rekommenderat pris från 549 900 kr. (70000 kr med klimatbonus). Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 4500 mil (exkl moms), 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (nov 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordons-skatt tillkommer. Leasingavgiften är
beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Preliminärt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Läs mer på skv.se Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Läs mer på volkswagen.se.

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

Nya Multivan
Förbeställ den idag
Privatleasing från 4 995 kr/mån*
Företagsleasing från 3 595 kr/mån*

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

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se
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din träning,
vår styrka!
gymkort från 299 kr/mån
INGEN BINDNINGSTID • TECKNA ONLINE
Lokala avvikelser kan förekomma

@nordicwellness

