
SILVERGRUVAN I BACKA  
– EN PÄRLA FÖR DE BOENDE

KÄRRA KÖK & BAR  
– DEN TRIVSAMMA KVARTERSKROGEN

Även små annonser syns!
Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

BACKA / KÄRRA
DIN LOKALTIDNING I BACKA, KÄRRA – ÅRGÅNG 18, LITELOKALT.SE FEBRUARI 2023

Lite
Lokalt

LiteLokalt.se

Handla lokalt – välkommen

till Kärra Centrum!

! @karracentrum  |  www.karracentrum.com
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Vi säljer och servar följande märken:

VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE

Skådespelerskan Alicia 
Vikander och Skälltorpsskolan

Trygghetsspalten  
i Backa och Kärra

Kärras damer krigar  
om en SHE-plats

      Öppettider:

        Mån–Fre .............. 11–21 

        Lör–Sön ...............12–21

 031-57 57 88

  Lillekärr södra 49

        www.pizzahuset.org
Scanna  
för meny

hemmaplan!

Handla
på

selmalagerlofstorg.se

fi@selmalagerlofstorg
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Vid köp av två par glasögon 
får du 50 % på andra paret glas 

 

*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

träna hos oss!
Ingen bindningstid, Fri start- och kortavgift

värde
349kr

Bli medlem
redan idag!
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Insändare

Använd P-huset på Selmas
Möter ständigt en massa bilar som parkerar lite hur som helst där man inte ska parkera, runt 
Selma Lagerlöfs Torg. Det pågår varje dag. Ni som håller på med det kan väl för sjutton 
använda torgets parkeringshus där det finns gott om platser. Gratis. Hur svårt kan det vara?

BACKABO

Så bra Kärrahus
Blev så glad när jag läste i lokaltidningen om 
Kärrahus äldreboende och vad fint persona-
len gör för de som bor där.. Fantastiskt att 
på äldre dagar få uppleva den omsorgen. 

Hoppas verkligen att det är så på alla våra 
äldreboende.!

PENSIONÄR

Västtrafik förnekar sig inte
Ännu en prishöjning av Västtrafik..Varje år är 
det likadant. Hur har ni tänkt att folk ska ha 
råd? Vad får vi för biljettpriset? Sena och få 
avgångstider. Se bara uppe i Backatorp. där 

det är bedrövligt med kollektivtrafiken. Är rent 
ut sagt f-bannad på Västtrafik.!Gör om och 
gör rätt.

SANNA

Ny lägenhet kan jag glömma
Letar lägenhet i Backa där det byggs mycket. 
Har hittat ett par lägenheter som jag verkli-
gen gillar. Därför har jag ansökt om bolån. 
Har försökt med flera banker, men fått av-
slag, Trots att jag får ihop kontantinsatsen 
hjälper det inte. De menar att jag inte med 
min inkomst klarar utgiften varje månad med 
det bolånet jag behöver för att kunna köpa 

lägenheten.! Visst jag är ensamstående, tjä-
nar medelmåttigt, men har aldrig haft några 
problem att sköta min ekonomi. Tycker det är 
sorgligt att när man väl behöver banken så 
finns de där inte. Ändå så tjänar de så stora 
pengar på alla bolån som finns. Bedrövligt 
tycker jag.

BESVIKEN MEDBORGARE

Dagens ros
Vill jag ge nattvandrarna i föreningen Backa-
torp IF. Ni är fantastiska som gör detta. Vilket 
engagemang. Vandringar är ett bra sätt för 

att skapa trygghet i våra områden. Ni gör 
verkligen samhällsnytta. Tack till er alla.

BACKATORPSBO!

P-huset Selma Lagerlöfs Torg.

Trygghetsspalten
Det polisära läget på Hisingen kan just nu 
sammanfattas med att det sett till histori-
ken är ganska lugnt. Det !nns dock aku-
ta händelser som dyker upp av allvarligare 
art som kräver att vi agerar snabbt. Ibland 
sprids informationen om vad som sker eller 
har skett men inte ovanligt är att händelsen 
inte kommer ut till allmän kännedom. Det 
är det vanliga, händelsestyrda arbetet som 
de "esta upplever. Men det vore ju bättre att 
dessa brott inte genomfördes utan att man 
skulle kunna ligga på framkant och förebyg-
ga dem. Det innebär att man i den bästa av 
världar kunde minska brottsligheten genom 
att få färre personer att vilja genomföra brot-
ten och samtidigt minska rekryteringen till 
kriminella gäng. Den kortsiktiga lösningen 
är de som begår brott skall dömas efter de 
regelverk som !nns, men man måste kom-
ma ihåg att i den bästa av världar så skall vi 
hjälpas åt att få dessa individer att avstå från 
framtida brottslighet. Både för sitt eget bästa 
men även sett till samhället.

Det är i detta sammanhang viktigt att få 
så många intressenter som möjligt att delta i 
detta arbete. Enbart Polismyndigheten mäk-
tar inte med detta grannlaga arbete utan vi 
måste vara en part som tar taktpinnen, men 
även andra måste ta ett stort ansvar. Vi ar-
betar tillsammans med Stadens organisation 
och företag men även de stora bostadsföreta-
gen som verkar de olika områdena.

Arbetar för en tryggare miljö 
och minskad brottslighet
I Biskopsgården har vi nyss sjösatt en ny 
överenskommelse med ett antal partners för 
att försöka minska brottsligheten och mins-
ka rekryteringen till kriminalitet och i för-
längningen få en tryggare miljö och mins-
kad brottslighet. Det är inget enskilt område 
som är viktigare än det andra, utan det är 
viktigt att göra en bra lägersbild och orsaks-
analys, så att vi tillsammans kan sätta in rätt 
åtgärder. Var och en av de som har signerat 
överenskommelsen kommer

Vi jobbar även i andra delar av Hisingen 
med samma typ av överenskommelser. I Hi-
sings Backa bedrivs det ett aktivt arbete för 
att förbättra möjligheterna till samverkan 
och samsyn.

Hastighetskontroller
I linje med ovan resonemang kan man ju 
undra varför vi ibland berättar var vi skall 
stå med hastighetskontroller. Om vi jagar de 
berömda pinnarna så skall vi ju naturligtvis 
inte berätta i förväg var vi kommer att stå. 
Men tänker vi brottsförebyggande så når vi 
säkert bättre resultat om vi får ner den gene-
rella hastigheten. I den bästa av världar, vore 
det ett bra resultat om ingen kör för fort el-
ler att vi kommer tillbaka till stationen med 
inga förelägganden. Men visst, jag begriper 
att det ibland behövs och förutsätts att vi ar-
betar med skarpa juridiska insatser.

Fartkameror!
Att det inte sätts upp "er kameror i vårt om-
råde beror säkert på att det helt enkelt inte 
hinns med. Alla har rätt att ta kontakt med 
rätt instans för att lämna förslag på ställen 
där vi upplever att det körs för fort. Någon 
slags undersökning måste säkert göras på oli-
ka platser för att konstatera vilka platser som 
skulle kunna bli aktuella. Väldigt mycket är 
prioriteringar, så även här. Allt kan ju på nå-
got sätt kokas ner till ekonomi eller brist på 
pengar men en bra gissning är att det byggs 
ut och på platser enligt fastlagda punkter el-
ler kravspeci!kationer. #

Fullödig bevisning för fällande 
dom
Vårt rättssystem är uppbyggt på att vi skall 
kunna ha en fullödig bevisning för att vi 
skall kunna nå fram till en fällande dom. 
Det innebär även att det sker i en öppen och 
transparant miljö så att vi kan lita på syste-
met. Man förutsätts berätta vad man har sett 
eller upplevt. Med detta sagt kan man bli 
kallad att vittna om sina iakttagelser.

Men är läget att man har ett tips till po-
lisen, kan man vara anonym och man kan 
ringa in till oss utan att lämna sina uppgif-
ter. Vi är helt på det klara med att det inte är 
lätt att gå igenom en rättegång i vilken roll 
det än må vara, men man kan alltid vända på 
frågan; hur skulle jag själv känna det om jag 
var den drabbade ?.

HÅKAN BREDINGE  
KOMMUNPOLIS HISINGEN

TRYGGHETSSPALTEN



MEDLEMSKLIPP
Ve! " s

MAX 2 ST/
MEDLEM.
POMMES
Coop. Frysta. Välj mellan olika sorter. 
900 g. Jfr-pris 11:11/kg.

MAX 2 KÖP/MEDLEM.
TEX MEX

Santa Maria. Välj mellan tortilla, nacho-/tortillachips och 
tacosås. Gäller ej salsa. 185-320 g. Jfr-pris 34:38-59:46/kg.

MAX 3 KG/MEDLEM. 
APELSINER
Spanien. Klass 1.

3 FÖR

33k
MEDLEMSPRIS 10k!  

MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
HUSHÅLLSOST 
Arla. I bit.  Välj mellan 
17% eller 26%. Ca 500-2200 g.

79)="  

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
22/2–26/2

KLIPPET!
MAX 2 ST/HUSHÅLL.
FLÄSKKOTLETT
Sverige. Kyld. Benfri. 
I bit. Ca 900-1000 g.

 FLÄSK-
KOTLETT

59)="  

Kolla in recept och mer från humortrion IJustWantToBeCool på coop.se/festen

NU FIXAR  VI FESTEN

med 
helgens 
hetaste
bidrag!

HANDLA ANDRA 
VAROR FÖR 100#  
SÅ FÅR DU KÖPA 
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.
KAFFE
Coop. Gäller endast Brygg Mellanrost. 
450 g. Jfr-pris 77:67/kg.

2 FÖR

69)=

16)="  
MEDLEMSPRIS

Bäckebol
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Silvergruvans vård- och omsorgsboende på Selma Lagerlöfs Torg

En pärla för de boende
 � Selma Lagerlöfs Torg nybyggnation är imponerande. Torget är nytt. 

Mängder av nybyggda lägenheter är klara och inflyttade och flera är på 
väg att bli färdigbyggda. Här ligger också Silvergruvans Vård- och om-
sorgsboende som lokaltidningen besökte och blev mäkta imponerad.

Silvergruvans Vård- och omsorgsboende "yt-
tade in i slutet av 2021 och första hyresgäs-
ten kom i februari 2022 och sedan dess har 
boendet fyllts på med "era hyresgäster. Vård- 
och omsorgsboendet har det mesta som man 
kan önska sig. Här !nns 6 enheter med totalt 
60 !na och stora lägenheter (cirka 35 kvm), 
med egen toalett, dusch och tvättmaskin. Ett 
litet kökspentry med kylskåp. Dessutom har 
de "esta lägenheterna en egen balkong eller 
uteplats.

Personalen  ser alltid till hyresgästernas bäs-
ta. Ingen tvekan om att de boende får bästa 
tänkbara boende  och omsorg här. 

- Vi försöker alltid att se till att de boende 
känner sig trygga och mår bra. De ska känna 
sig som hemma här. Vi !nns till för dom dyg-
net runt, säger Lidia Ghaeini och Jessica Li$-
ner båda undersköterskor och aktivitetsom-
bud på boendet

Lidia och Jessica betonar att det är tack 
vara kollegerna, bra och lyhörda chefer som 
det fungerar så bra på Silvergruvan.

- Alla vi som jobbar här är undersköterskor 
och vi hjälps åt och gör det här tillsammans. 
Samtliga brinner för sitt arbetet här och vi har 
en jätte!n sammanhållning, säger Lidia och 
Jessica.

Fantastisk mat
Maten är det hög klass på. Frukost, lunch och 
middag, däremellan ka$e med tillbehör.

- Frukosten gör vi själva, men lunch och 
middag kommer från Restaurang Gåsen i Hi-
sings Backa, som tillagar väldigt bra, nyttig 
och god mat, säger Jessica.

Aktiviteterna är en självklarhet på Silver-
gruvan. Varje dag !nns det något som oftast 
passar de "esta. Och det är hyresgästerna själ-
va som kommer med förslagen. Här några ex-
empel på aktiviteter som de har och sätter lite 
guldkant på tillvaron. Några är lite större som 
påsk, midsommar, jul !rande då det dukas 
upp lite extra gott de här högtiderna. Nobel-
middag, grillning, pubaftnar, Quiz, biokvällar 
är några av "era aktiviteter som står på pro-
grammet. Dagen till ära så är det Alla Hjär-
tans dags !rande. Förberedelserna där många 
av de boende är med har blivit till kärleks-
mumsbakelser, Princess, Silviakaka och chok-
ladkaka står och väntar. Långbordet är snyggt 
uppdukat och man ser verkligen att det här är 
Alla Hjärtans dag. En tavla där de boende har 
fått sy små saker i kärlekens tecken har också 
satts upp. 

- Det här betyder så mycket för hyresgäs-

terna. De får vara delaktiga och trä$as tillsam-
mans under trevliga former. säger Lidia.

När lokaltidningen är på väg att lämna bo-
endet så dyker en 98-årig dam upp som bor 
här. Hon är blind men fortfarande en hejare 
på piano. Hon bjuder på ett potpurri  av väl-
kända sånger. Så vackert. Bara att applådera 
och känslan när man lämnar Silvergruvan är 
minst sagt positiv.

Med ett boende av hög klass

Med en personal som alltid ser till det bästa 
för hyresgästerna

Med en mat som är nyttig och god
Med sina dagliga aktiviteter
Med en värme som smittar av sig i hela hu-

set.
Allt i kärlekens tecken.

LEIF MARTINSSON

Lidia Ghaeini framför härliga tårtor och bakelser.



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

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

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

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

Öppettider:  Måndag till fredag: Frukost  
och Café 8–18, Köket 11–17.  
Lördag och söndag: Café 8-17, köket 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

FRUKOST, LUNCH  
& CATERING

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

KÖK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

RING KÖKET DIREKT: 010–741 59 88

Bistromeny

Belgiska våfflor Fyllda Croissanter

Bakverk Smörgåsar

Välkommen in och unna dig en ny  
favorit eller njut av en gammal klassiker!

Vår goda frukost serveras mån–fre mellan 08.00–10.30 
(59:-), även stekfrukost finns för 69:- (stekt pot., 
falukorv, bacon, äggröra, vita bönor, kaffe & juice).

Dagens lunch serveras mån-fre 11.00–17.00 från 
115:- (medlem 5:- rabatt). Till helgen njuter du av vår 
bistromeny och helgspecial (11–16.30). Passa också på att 
njuta av ett stort utbud av smörgåsar och bakverk.

Beställ från vår stora Cateringmeny där  
du hittar läckra alternativ från 149:- per portion. 
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com  
eller 010–741 59 88

Glöm inte  
vår catering 

Buffémenyer:  
Charkbricka • Medelhavsbuffé  
Bohusländsk buffé •  Texasbuffé  

 Vegetarisk buffé

Våra fantastiska smörgåstårtor
Västkusttårta • Räktårta • Italiensk tårta
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Kärra Kök & Bar

Kvarterskrogen med sin goda mat
 � En av Kärra Centrums givna 

mötesplatser är Kärra Kök & Bar. 
Här samlas stamkunderna och 
många andra för att njuta av god 
mat och dryck och social samva-
ro i en trivsam miljö.

- Kunderna betyder allt för oss och vi försöker 
alltid se till att de äter och dricker gott samt 
mår bra vid ett besök hos oss, säger Serdar 
“Sirre” Erman ägare sedan 2011 av krogen.

Sirre har drivit den populära kvarterskro-
gen i snart 12 år. Han är också delägare i om-
tyckta Ra$es krog i Tuve, samt Double Zero 
som startade upp 2021 i Tuve.

Den mesta tiden ägnas åt Kärra Kök & Bar. 
- Ja, det är här jag tillbringar så mycket tid 
jag kan och lägger ned hela min själ här, sä-
ger Sirre.

Mycket har hänt genom åren sedan Sirre 
som knappt vet vad 8-timmars arbetsdagar är.

Totalrenoveringen 2018 på krogen var en 
nödvändig och god investering att göra och 
den skedde.

- Renoveringen är jag väldigt glad att vi 
gjort och den betydde att vi kunde erbjuda 
ännu bättre miljö för kunderna och även för 
oss i personalen, säger Sirre.

Som alla andra drabbades krogen hårt när 
Pandemin slog till.

- Det var ett dråpslag när den kom. Det var 
en tung tid för oss och alla andra, men jag vill 

passa på här att tacka alla kunderna som på 
ett fantastiskt sätt fanns där och bidrog till att 
krogen helt enkelt kunde överleva. Det är jag 
oerhört tacksam för, säger Sirre.

Krogen lever i allra högsta grad. Den här-
liga lokala atmosfären med det sköna tjötet 
bland gästerna är oslagbart. Det får du på kö-
pet och kostar ingenting...

Kunderna trivs helt enkelt på Kärra Kök 
& Bar. Det är som några stamkunder säger: 
Stans bästa kvarterskrog.#

På sikt har Sirre planer på att bygga ut den 
populära uteserveringen.

- Min förhoppning är att göra uteplatsen 
dubbelt så stor. Det skulle betyda mycket för 
krogen och gästerna.

Maten och menyerna håller hög-
sta klass
Krogen har alltid satsat på kvalité när det gäl-
ler maten som håller hög klass, med stor varia-
tion på menyn och med bra priser.#

- Maten lagas från grunden och det är lite 
av nyckeln för att kunna hålla en bra kvalité, 
säger Sirre.

Paradrätten är schnitzeln som är en storsäl-
jare och har så varit i många år. Har ni inte 
prövat den så gör det snarast. Du kommer 
inte att bli besviken.

- Schnitzeln med tillbehören kommer alltid 
att !nnas på vår meny. Den är den solklara fa-
voriten hos så många kunder.

Även Black & White och planksteken till-

hör toppen av maträtterna, samt våra pastarät-
ter som många föredrar.

Krogen kör också tema på meny, Som Alla 
Hjärtans dag meny, Nyårs Meny, Mors dag 
och Fars dag.

- Menyn består då av förrätt, huvudrätt och 
dessert och det har visat sig bli en succé och 
det är oftast fullbokat vid de tillfällena.

Självklart kan man också beställa mat för 
avhämtning.

Trubadurkvällarna på fredagar är en succé 
sedan länge. Nu på fredag 24 februari kom-
mer Siimgörans Revival och spelar och det lär 
bli lapp på luckan.

Quizen är en annan aktivitet som har kom-
mit för att stanna. Den engagerar många och 
lockar alltid gäster till krogen.

Tuffa tider även inom restau-
rangbranschen
Tiderna nu med hög in"ation, höga elpriser, 
höga matpriser och höga räntor är tu$t för 
alla. Även för kvarterskrogen.

- Ja, det slår hårt. Räkningarna på inköp av 
råvarorna, el etc är betydligt högre nu än tidi-
gare och det är svårt för oss att ta igen det med 
att höja våra priser till kunderna, som också 
är drabbade av högre räkningar privat, säger 
Sirre.

Trots de mörka orosmomentet så kämpar 
Sirre, hans personal på.

- Jag brinner för Kärra Kök & Bar och vet 
att många kunder gör det också så jag hoppas 
jag kan fortsätta driva krogen tills jag minst 
är pensionär.

Det beskedet är vi många som är glada för.
Den lokala kvarterskorgen i Kärra behövs.
Med sin goda mat.
Med sin duktiga personal.
Med sina trubadurskvällar.
Med den goda stämningen.

LEIF MARTINSSON

Serdar ”Sirre” Erman, ägare till Kärra Kök & Bar.

Paradrätten som är en storsäljare.

Fakta
Öppettider 
Mån stängt 
Tis-Tor 16-22 
Fred 16-01 
Lör 13-01 
Sön 13-21 
 
Kärra Kök & Bar finns på Face-
book



Riksbyggen utvecklar, förvaltar och  
förbättrar rummen du bor och arbetar i, 
med fokus på en hållbar framtid.

Nu säljer vi de allra sista lägenheterna i populära Brf Dunungen i Selma Stad. Köp nu  
och !ytta in redan i mars eller efter överenskommelse – vi bjuder på avgiften hela första året. 

Bli en av de lyckliga ägarna till en nybyggd, välplanerad lägenhet med balkong eller 
uteplats. Det !nns lägenheter i alla storlekar kvar, från 1:or till 4:or, men i ett mycket 
begränsat antal. Många av lägenheterna har öppen planlösning och de är mellan 26 – 91 
kvm. Här !nns plats att välkomna nära och kära. Här !nns plats att välkomna nära och 
kära. Bjud in till middag och samlas runt middagsbordet, i gemensamhetslokalen eller 
varför inte vid uteköket på gården?

I den nya stadsdelen Selma Stad har kvarteren det där lilla extra; caféer, !skbutik, bageri 
och "orist. Här bor du nära storstaden med kommunikationer och grönska direkt utanför 
dörren. Ta chansen att bo i ett ljust, modernt hem med allt du behöver på gång- och 
cykelavstånd. Välkommen till din urbana verklighet. 

Se de sista lediga lägenheterna och läs mer på riksbyggen.se/dunungen.

Boka din visning
Vill du komma på visning eller bara ställa några frågor? Kontakta mäklare  
Simon Mashallah 070-823 82 79, simon.mashallah@svenskfast.se

I Brf Dunungen bor du i en välplanerad lägenhet med balkong eller uteplats.

Inflyttningklart 
från mars
Brf Dunungen, Selma Stad  

*Erbjudandet gäller alla som tecknar upplåtelseavtal i Brf Dunungen innan den 31 mars 2023.
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Polisen når tillväxtmålet 
för 2024/2025 totalt sett

 � Målet om 10 000 fler polisanställda kommer nås. Samtidigt tar 
den kraftiga tillväxttakten mycket resurser från organisationen.

Med två år kvar på uppdraget att bli 10 000 
"er polisanställda till årsskiftet 2024/2025 är 
Polismyndigheten i nuläget drygt 35 500 po-
lisanställda varav 13 000 civilanställda och cir-
ka 22 600 poliser.

– Att vi kommit så här långt i tillväxten är 
tack vare ett nationellt sammanhållet och mål-
inriktat arbete tillsammans med goda insatser 
på polisregionerna och på avdelningarna. Vi 
kommer nå fram på totalen, men är medvetna 
om att mer behöver göras för att nå fram när 
det gäller andelen poliser. Den ökade ambi-
tionen om en polistäthet i jämförelse med ge-
nomsnittet i Europa innebär också att rekryte-
ringsarbetet kommer fortsätta att växlas upp, 
säger Mattias Dejke, nationell samordnare för 
tillväxten.

Civila medarbetare anställdes i början av 
tillväxtperioden och det pågår ett intensivt re-
kryteringsarbete för att bli "er poliser. Regi-
on Stockholm har utmaningar med att växa i 
samma tempo som övriga regioner med fram-
förallt polisiär kompetens vilket i det korta 
perspektivet bland annat innebär att resurser 
tillfälligt omfördelas utifrån ett nationellt per-
spektiv.

– Det har varit en medveten strategi att 
växa med civil kompetens inledningsvis för att 
möta det stora behovet av medarbetare inom 
bland#  annat utredningsverksamheten och vi 
ser fortsatt ett ökat behov av specialistkompe-
tens. Framåt handlar den fortsatta tillväxten 
främst om att bli "er poliser för att stärka den 
lokala närvaron och det lokala polisarbetet. I 

takt med att vi fortsätter växa kommer polis-
resursen fördelas över hela landet, säger Mat-
tias Dejke.

Samtidigt tar den kraftiga tillväxttakten 
mycket resurser från organisationen. Exem-
pelvis har HR behövt anställa ett stort antal 
rekryteringskonsulter för att omhänderta de 
många rekryteringarna till myndigheten, samt 
instruktörer/lärare för olika former av utbild-
ningsinsatser för att kunna utbilda den ökade 
andelen polisstudenter.

Fakta
Polisen har 35 636 polisan-
ställda, varav:
22 627 poliser
13 009 civilanställda

7 385 fler anställda jämfört 
med ingången av 2016:
+ 2 737 poliser
+ 4 648 civilanställda
+ Sedan ingången 2016 har polisen 
ökat med 2737 poliser varav två 
tredjedelar inneburit en ökning för 
lokalpolisområdena, 1822 fler poliser
Just nu befinner sig närmare 3000 
polisstudenter i utbildning.

WWW.POLISEN.SE

”Klarar du dig en vecka 
utan el och vatten?
Vid en eventuell kris har du ett eget ansvar. 
Samhällets resurser kommer inte räcka till. 
Samhället kommer prioritera gamla och sju-
ka därför är det bra att känna till hur du tar 
hand om dig och dina nära. Vad behöver du 
ha hemma? Boka en gratis föreläsning på en 
timma och få med en lista över vad du behö-
ver och vart du hittar det. Alltsammans !nns 
på Bäckebol.

Kom till Bäckebol den 26 februari och 
FÅ DET GJORT!

Vi har bjudit in Nils-Bertil Garpland från 
”Försvarsutbildarna” som föreläser och för-
bereder allmänheten för en eventuell kris på 
uppdrag av MSB och svenska staten. Nils-

Bertil håller tre föreläsningar kl 11, 12 och 14 
á 45 minuter med en kvarts frågestund.#

Hur överlever jag en kris?
Hur håller man värmen?
Vad behöver man ha hemma?
Hur håller man sig uppdaterad om vad som 

sker när elnätet är utslaget?
Hur sköter man toalettbesök?
Hur mycket vatten behöver man och hur 

håller man det rent?
..är några av de frågor ni får svar på. Väl-

kommen att boka upp dig på en av föreläsning-
arna så ska vi försöka ordna med sittplatser.”#
För anmälan gå in på:  
www.backebolcenter.se

B/K

Foto: Bäckebol Center.

PÅ TUR MED KUL-TUR
 � I stället för att boka en fast lokal ta vi vardagsrum med hjul, så blir 

det lite kul. Vi gör någraKul-Tur resor i vår.

Björn de Verdi-Dansande tranor 
vid Hornborgasjön

Nu är det dags att göra en vår-resa som he-
ter duga. Tillsammans med Björn De Verdi es-
tradör och artist tar vi E20 österut mot Horn-
borgasjön. Björn underhåller oss med musik, 
sång och anekdoter på bussresan. När vi kom-
mer fram till Hornborgasjön gör vi ett rejält 
stopp med guidning. Enf antastisk upplevelse 
att få se denna mängd av tranor som dansar 
för varandra och för oss. Glöm inte att ta med 
kikare och ta gärna med en termos med kaf-
fe. Därefter åker vi till det mycket berömda 
Löfwings Atelje och Krog där vi får en guid-
ning av Konstnären själv samt tid för var och 
en njuta av på egen hand. Vi har också bo-
kat för en riktigt !n Lunch på Löfwings Ateljé 
och Krog tillsjälvkostnadspris. Nästa stopp är 
Gäsene Mejeri där vi får genomgång med ost-
provning och möjlighet att handla innan det 
är dags för hemfärd.

Dag: torsdag den 30 mars kl. 9:00-18:00. 
Plats: Vi trä$as på parkering Backaplan 
(baksidan Systembolaget) Pris: 390 kr per 
person för medlem, 490 kr för icke medlem( 
lunch tillkommer 295 kr betalas på plats) 
Anmälan: senast 10 mars till Gun Mattsson. 
Mail:!gunm.kulturen@gmail.com#eller mobil 
0793–577443. Min 30 pers. max 55 pers.

Damernas Resa
Så var det då dags efter mångas begäran att 

göra en Damernas Resa. Som brukligt så vet 
man aldrig vart det bär men Borås med om-
nejd kan jag ändå lova. Det blir någrastopp 
för shopping, berika oss med Kultur och så 
klart att det blir go mat också. Men bäst av 
allt är att vi gör resa tillsammans. Hoppas att 
även den här dagen kommer med många här-
liga skratt, många fynd och många upplevelser 
av skilda slag.

Dag: torsdag den 20 april kl. 8:00-18:30 
Plats: Vi trä$as på parkering Backaplan (bak-
sidan Systembolaget) Pris: 400 kr per person# 
för medlem, 500 kr för icke medlem.(Dagens 
lunch får var och en betala) Anmälan: senast 
11 april till Gun Mattsson.  
Mail:#gunm.kulturen@gmail.com#mobil eller 
0793–577443Min 30 pers. max 55 pers.

Ingrid Johansson - Göteborg un-
der 400 år

Tema ”Göteborg under 400 år” med vår 
guide Ingrid Johansson. Den här bussturen tar 
oss med tilldelar av Göteborg där dessa 400 år 
har satt sina spår. Vi kommer att bland an-
nat att besöka olika platser på vårt vackra Hi-
singen. Turen går vidare över Älvsborgsbron, 
Långedrag, Slottsskogen. Vi kommer också 
att göra ett kortare stopp vid Botaniska träd-
gården. Sedan kör vi vidare mot centrum och 
några platser i centrala Göteborg. Ja det får bli 
lite av en överraskning men det är spännande 
att se hur vår stad verkligen har förändrats un-
der dessa år och än mer nu dom senaste åren.

Dag: torsdag den 27 april kl. 10:00-
14:00#Plats: Vi trä$as på parkering Back-
aplan (baksidan Systembolaget) Pris: 290 
kr per person för medlem, 390 kr för icke 
medlem. Anmälan: senast 11 april till Gun 
Mattsson  
Mail:#gunm.kulturen@gmail.com#eller mobil 
0793-577443 Min 30 pers. max 55 pers.

Leif Pedda Pedersen-Öckerö-
Hönö runt

Nu kör vi västerut och hamnar då på Öck-
erö och Hönö. Där möter trubaduren Leif 
Pedda Pedersenoss och tillsammans tar han 
oss runt öarna. Har vi tur kan det bli ett 
snabbdopp för dom som ärbadsugna. Vi gör 
ett stopp på Nimbus för lunch. Efter lunch 
kommer Pedda att sjunga, spela och kåsera för 
oss. Därefter har vi lite fri tid för att gå runt på 
Hönö Klåva innan vi far hemåt.

Dag: torsdag den 1 juni kl. 11:00-17:00 
Plats: Vi trä$as på parkering Backaplan 
(baksidan Systembolaget) Pris: 330 kr per 
person# för medlem. 430 kr för icke medlem 
(tillkommer Dagens lunch 115 kr betalas 
på plats) Anmälan: senast 10 maj till Gun 
Mattsson  
Mail:!gunm.kulturen@gmail.com#eller mobil 
0793–577443 Min 30 pers. max 55 pers.

Avslut på Gotaleden
Vi hann inte gå denna sträcka i höstas, för 

att fullborda vandringen vi tänkt oss tar vi tå-
get tillNorsesund och går till Näs Fabriker. En 
sträcka på ca 10 km. Vi har med oss !ka men 
för den som vill!nns möjlighet att som avslut-
ning äta en sen lunch på Näs Fabriker. Dessut-
om !nns även lite tid föross att se oss omkring 
i den historiska bruksmiljön. Hemfärden går 
med buss mot Floda där vi bytertill pendeltåg 
mot Göteborg.

Dag: måndag 6 mars kl. 09:15 -ca 16:30 
Plats: Vi trä$as på Centralstation kl. 09:15 
Lamia och Gun möter upp. Pris: Var och 
en betalar sin resa. Ta med !ka. Anmälan: 
senast 3 mars till Gun Mattsson  
Mail:#gunm.kulturen@gmail.com#eller mobil 
0793-577443 Min 5 pers.

Ö-Vandring med Kul-Turen
Så var det dags att ”Vandra vidare Vand-

ra vidare på din väg mot okänt mål.”I höstas 
gick vi några sträckor på Gotaleden och i vår 
blir det vandring på Öar.Vi viker dagen för 
vandring och !ka och ibland äter vi lunch. 
ÖverönIdag tar vi oss med buss - bil till Korn-
halls färja i Säve (samåkning).Där möter vi 
upp alla och tar senKornhalls färja i Säve vi-
dare mot Kärna och tar av mot Överön.Där 
kommer vi att möta en guide som följer med 
oss på rundvandring. Vi går ca 5–10 km. Var 
och en tar med egen !ka.

Dag: tisdag den 11 april kl. 09:30 -ca 
16:00 Plats: Vi trä$as vid Kornhalls färja på 
Hisingssidan. Lamia och Gun möter upp. 
Pris: Vi delar på kostnaden för bensin och 
guidningen Anmälan: senast 5 april till Gun 
Mattsson  
Mail:#gunm.kulturen@gmail.com#eller mobil 
0793-577443 Min 5 pers.

 
OBS.!Betalning görs på Bankgiro 5757-
4105 el via Swich 1235484712 efter 
anmälningstiden gått ut och när!vi vet hur 
många anmälda det blivit.! 
Glöm inte då att skriva namn och resa.

 B/K

Ny tillfällig infart till Sägengatan
Omvandlingen av Litteraturgatan pågår och en del består i att bygga om anslutningen 
till Sägengatan. Det innebär att den tillfälliga in- och utfarten sker via Palmträgatan under 
perioden 30 januari till mars/april 2023.

B/K
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En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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MJ GULD:
Vi köper ditt guld

Batteribyte 

från 90:-

BACKA KYRKA:
Första söndagen i Fastan!

Högmässa i Backa kyrka den 26/2 
kl. 11. Avstå något för andras skull!?
Insamlingsperiod till Act – kyrkans 

internationella bistånd.

VIKTORIA CAFÉ 
& KONDITORI: 

Välkommen in till oss på en god frukost, 
lättare lunch eller en avkopplande fika! 

Semla & ka!e 

!":#
Mån – fre 9 – 18, 
lör – sön 10 – 16
Tel. 031-52 51 18

SUSHI K :
Vi har öppet

Mån – fre 11 – 20,
lör 12 – 20

Välkommen in 
till oss!

HEMKÖP:
Smörgåspålägg

Garant, flera sorter, gäller ej ekologiskt 
80-120g, jfr-pris 125,00-187,50/kg

$%:#/st
Max 3 köp/hushåll, gäller vecka 8

AFRODITE BEAUTY "
 SELMAS NAILS:

Nytt set gellack från 

300 :- 
Tidsbokning: 079 - 304 89 28

bokadirekt.se/afroditebeauty

KRONANS APOTEK:

25% 
på utvald hudvård

FISKHUSET:
Varm lunch 

Tisdag – fredag 11 – 14, 
tillagad på färsk fisk och 

äkta råvaror!

Supporta dina locals och handla lokalt!
#FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT  $  APOTEKET KRONAN

VIKTORIA CAFÉ & KONDITORI  $  BLOMGÅVAN  $  FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET  $  HEMKÖP  $  MJ GULD  $  PIZZERIA PÄRLA

SALONG INFINITY  $  AFRODITE BEAUTY  $  ALLOPTIK
SELMAS PIZZERIA  $  SUSHI K

ALLOPTIK:

1 000:- rabatt
på vårt bästa progressiva glas 

Detta ingår utan extra kostnad:
• Repskydd • Antireflex • Synundersökning

Tidsbokning: 031-52 35 97 
eller www.alloptik.se/boka



KÄRRA CENTRUM
Handla lokalt i Kärra Centrum – torget erbjuder ett  

varierat utbud av service, dagligvaruhandel, café och matställen.

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

FLEXIBEL FRISKVÅRD & HÄLSA   |   APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

FÖRVALTAS AV STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG STAD

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

Ta hand om ditt leende!
• Borsta med !uor tandkräm två gånger om dagen.
• Låt dina tänder vila två timmar mellan måltiderna.
• Kom ihåg att besöka oss regelbundet.

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

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: Alla dagar 09–19

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

Välkomna in!

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

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

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

Scanna 
   för meny

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Eva-Lena och Lena

031–57 18 99
Måndag Stängt

Tis-Fre 09.30–18.00
Lördag 09.30–13.00

Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

Öppettider 

Må stängt 
Ti–To 16–22 

Fr 16–01 
Lö 13–01 
Sö 13–21 

Tel: 031–57 59 00

KÄRRA

KÖK & BAR

VARMT VÄLKOMNA!

Ta hand om ditt leende!
• Borsta med !uor tandkräm två gånger om dagen.
• Låt dina tänder vila två timmar mellan måltiderna.
• Kom ihåg att besöka oss regelbundet.

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

Ta hand om ditt leende!
• Borsta med !uor tandkräm två gånger om dagen.
• Låt dina tänder vila två timmar mellan måltiderna.
• Kom ihåg att besöka oss regelbundet.

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

Veckans erbjudande 

159 kr
Nya rätter varje vecka!

Trubadurkväll Siimgörans Revival
24 februari kl 21.00



i  k ä r r a  c e n t r u m                                  
L ö r d a g  4  m a r s  1 0 : 0 0 - 1 5 : 0 0

Kom !" fir# me$ o%!Kom !" fir# me$ o%!
1 - å r s  j u b i l e u m1 - å r s  j u b i l e u m

G O O D I e B A G                         
Till de 10 första besökarna 

med produkter från bl a. 

Nocco och Barbells

T ä v l i n g !                           
 

U t h å l l i g h e t                                 

s t y r k a                
              

K o n d i t i o n                    
          

P r o v a                                

h o t  y o g a                           
y o g a                                                                                 

c i r k e l f y s               

1 0 %                                                    
r a b a t t 

på utvalda ”paket”                                             

och kort

Kaffe Gevalia. 450 g. Gäller endast brygg mellanrost. 
Jfr pris 44:44/kg. Max 1 köp/hushåll.

*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

Gevalia. 450 g. Gäller endast brygg mellanrost. 

20k
/st

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

Kärra

Gäller 20/2 till 5/3 2023

Välkomna till kato Sushi.
www.katosushi.se

Beställ alla sorters  
födelsedags-, förlovnings-  
och bröllopstårtor

Beställ en mängd olika  
smörgåstårtor och alla  
sorters baguetter. 
Allt hittar du på  
Söta Moa Café
Instagram:  
@Moa_by_tarta

Välkommen in till oss  
i blommiga butiken!

Öppettider Mån-Fre 10-18 Lör 10-15

Kärra Centrum 23, 031–57 17 46
Följ oss gärna på Instagram  

@blommigabutiken

FÖRVALTAS AV STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG STAD
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Festlig avslutningsgala för första årskullen 
deltagare i Alicia Vikander Filmlabb

Den 30 januari avslutades 2022 års Ali-
cia Vikander Filmlabb med en särskild 
gala på biograf Draken inom ramen för 
Göteborg Film Festival. Det treåriga pro-
jektet innebär att högstadieelever på ut-
valda skolor i Göteborg får lära sig om 
filmmediet och skapa egna bilder. Under 
galan, som Alicia Vikander själv deltog i, 
summerades projektets första år och alla 
fick se de filmer som eleverna hade spelat 
in. Under 2022 deltog totalt 330 elever 
från 13 klasser och målsättningen är att 
totalt 1000 elever kommer att delta under 
projektets tre år. Stenastiftelsen bidrar med 
1,5 miljoner kronor till projektets genom-
förande.!

Under 2022 deltog fyra klasser på 
Skälltorpsskolan i Hisings Backa (där 
Alicia själv har varit elev), sju klasser 
på Nordhemsskolan och två klasser på 
Kannebäcksskolan, som har elever med 
särskilda behov. Enligt projektets rapport 
för 2022 har måluppfyllnaden varit myck-
et god.

Grattis till Skälltorpsskolan.

B/K

Fr vänster: Jacob Armstrong Larsson, 
Madeleine Olsson Eriksson (Stenastiftel-

sens ordförande), Alicia Vikander, Ha-
san Kenani, Mosawer Balkhi (eleverna 

kommer från Skälltorpsskolan)

Nyhetsbrev från din vårdcentral i Backa

Stöd till hälsosamma levnadsvanor på vårdcentralen
 � Två tredjedelar av alla män och hälften av alla kvinnor har minst 

en ohälsosam levnadsvana. Genom hälsosamma levnadsvanor kan 
vi förebygga flera fall av så kallade livsstilsrelaterade sjukdomar. 
Levnadsvanorna är dock en viktig del i såväl förebyggande arbete 
som en del i behandling och ingår som en grundläggande del i pri-
märvårdens uppdrag.

På Närhälsan Backa, Kärra och Tuve vård-
centraler har vi valt att förstärka det häl-
sofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbetet med en gemensam Hälsoenhet. När-
hälsans Hälsoenhet är en integrerad del i 
vårdcentralernas arbete och erbjuder moti-
verande stöd till levnadsvaneförändring.

Vad är en hälsopedagog?
En Hälsopedagog har en minst 3-årig uni-
versitets- eller högskoleutbildning med hu-
vudämne inom kost, fysisk aktivitet eller 
hälsopromotion. Det hälsofrämjande för-
hållningssättet är en viktig grund i utbild-
ningen. Att se det friska och stärka det! Jag 
har en kandidatexamen i Hälsopromotion. 

Hur jobbar du?
Min främsta uppgift är att stötta patienten 
till hälsosamma levnadsvanor. Tillsammans 
kartlägger vi beteenden, vanor och möns-
ter. När vi har ett tydligt nuläge kan vi sedan 

sätta mål och delmål som ligger till grund 
för den individanpassade planen vi skapar. I 
mötet med patienten ser jag alltid till helhe-
ten och de förutsättningar som !nns för att 
kunna skapa hållbara vanor och beteenden. 
Hos oss på Hälsoenheten !nns möjlighet till 
stöttning i upp till 12 månader just för att 
ingen förändring sker över en natt. Det får 
lov att ta tid att göra en förändring. Vi be-
höver med hjälp av en tydlig plan, konkreta 
verktyg och tydliga strategier få ta ett steg i 
taget och låta det få ta tid.

Vi samverkar även med olika aktörer 
inom civilsamhälle och friskvård i området 
kring vårdcentralerna. Man kan säga att Häl-
soenheten fungerar som en bro mellan sjuk-
vård och friskvård.

Vem kan komma till dig?
Till mig kommer patienter som behöver mo-
tivationsstärkande stöd och konkreta verk-
tyg för att förändra sina levnadsvanor. Det 

kan handla om stöd kring att sluta röka, bli 
mer fysiskt aktiv, äta mer hälsosamt eller att 
minska på sin alkoholkonsumtion. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det !na i mitt arbete och det som berör är att 
varje människa är unik och då blir också varje 
förändring unik. Jag gillar variationen i mitt 
arbete, mötet med människan och att få bi-
dra till att skapa goda hälsosamma vanor och 
beteenden inifrån och ut, hållbart och lång-
siktigt.

Vilka fördelar ser vårdcentralspersona-
len med det hälsofrämjande arbetet?
”Vi sjuksköterskor och läkare kommer of-
tast in och behandlar det sjuka och fokuserar 
på sjukvård. I allt för liten utsträckning kan 
vi fokusera på det friska och förebyggande. 
Och i de fall när vi gör det räcker inte alltid 
vår pedagogik. Där är det mycket värdefullt 
att ha#hälsocoach i allmänhet, och Sandra i 
synnerhet. Sandra är en outsinlig källa av in-
spiration, kunskap och tips och trixs. Hon 
har sådan gedigen kunskap och många klu-
riga, smarta idéer hur man kan locka och 
plocka fram möjligheter. Hon är dessutom 
sprudlande positiv vilket gör det lite omöj-
ligt att inte vilja ta tag i sin hälsa.”

SANDRA HEDIN OCH CAROLINA SVENSSON, 
ENHETSCHEF NÄRHÄLSAN HÄLSOENHETEN

Sandra Hedin jobbar som Hälso- 
pedagog på Närhälsan Hälsoenhet.
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GULD KÖPES!

Skanna QR-koden 
för att komma direkt 

till dopbokningen!

10 POÄNG
Vi reser mot gemenskap  

och omsorg livet ut.

HOPPA PÅ TÅGET! 
Vi är med dig på resan  
genom livet med dopet 
som första hållplats.

Vill du veta mer om dop?  
Läs mer på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/ 
backapastorat/dop
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EN VECKA UTAN
EL OCH VATTEN?

KLARAR DU

SÖNDAG 

26/2Vad behöver du ha hemma?
Ladda hem listan – alltsammans finns 
på Bäckebol. Här kan du också lämna 
intresseanmälan för gratis föreläsning. 
Bara att scanna QR-koden!

FÖRELÄSNING  
FÖR DIN SÄKERHET

Välkomna till torget utanför MediaMarkt.
45 m • KL 11.00, KL 12.00 och 14.00 

backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK 
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID
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KYRKOSPALTEN

Lövsångaren
En liten gråbrungrön fågel med tunn näbb och tydligt ögon-
brynsstreck. Vikt mellan 8 och 9 gram. Dess sång är omiss-
kännlig – en flitigt upprepad, cirka 3 sekunder lång, mjukt 
visslande, något fallande strof – ”sisisi-vyj-vyj-vyj-svi-svi-vi-vi”.
Sveriges vanligaste fågelart med ett uppskattat bestånd i 
Sverige på 13 miljoner par. Det ger 26 miljoner vuxna 
könsmogna individer på våren. När ungarna är på ving-
arna kan det säkert finnas runt 100 miljoner individer i juni-
juli.
Den förekommer i hela Sverige i löv- och blandskog. Åter-
kommer till Sverige i slutet av april-början av maj. Arten till-
bringar minst halva året i tropiska Afrika och endast några 
få månader i Sverige. Resten av tiden är ”resetid”. När 
häckningen är avslutad flyger den söderut nattetid cirka 
600 mil genom Europa, över Medelhavet, passerar Saha-
raöknen för att dimpa ner i någon tropisk regnskog i Afrika 
där den tillbringar vinterhalvåret. På våren sker en hormo-
nell förändring under påverkan av solljuset som aktiverar 
flyttinstinkten. Hjärnans förmåga att känna av magnetismen, 
stjärnornas ställning och inte minst dess inbyggda fotogra-
fiska minneskort gör att den hittar på kvadratmetern rätt till 
den plats där den häckade året innan. Inte illa med tanke 
på att hjärnan inte är större än en ärta.
Fågeln är en insektsätare och därav dess vanor.
Jag skriver förstås om den ljuvliga lilla fågeln – LÖVSÅNG-
AREN!!
Carl von Linné är väl känd bland de flesta. Han var präst-
son och växte upp i Småland. I sin ungdom var Carl från 
början präststudent i Uppsala. Han tillhör en av 1700-talets 
många snillen. När han visade ett allt större och växande 
intresse för biologi så bestämde han sig för att bli forskare 
och inte präst. Men hans tro på en skapare och Gud behöll 
han livet ut. Enligt honom skapade Gud universum men det 
var Carl von Linné som katalogiserade och systematiserade 
naturen. Han gav djur, växter, fåglar, fiskar och insekter 
dess namn både på latin och på svenska. Lövsångaren fick 
det latinska namnet Phylloscopus trochilus. Första namnet är 
släktnamnet och det andra själva artnamnet.
Vissa människor menar att allt tillkommit av en slump. Snillet 
Linné sa något helt annat: ”Naturen är en återspegling av 
Guds härlighet”. Jag håller med av hela mitt hjärta.
När Göteborg tidigare var indelat i stadsdelsnämnder och 
stadsdelsförvaltningar hette vår stadsdelsnämnd ”Norra Hi-
singen”. I denna stadsdelsnämnd ingick bland annat Backa 
och Kärra och hade under en period en stadsdelsnämnds-
ordförande som ville göra vårt område till Sveriges första 
ateistiska stadsdel. Kan bara hälsa honom att det inte gått 
så bra med denna ateistiska ambition. Backa pastorat, som 
geografiskt motsvarar den tidigare stadsdelsförvaltningen 
”Norra Hisingen”, har 20.000 medlemmar i Svenska kyr-
kan och våra sju kyrkor står kvar och är fulla av aktivitet.
Tacka lövsångaren för det!! Snart skall den lilla ”lovsånga-
ren” fylla våra lövdungar med sin ljuvliga sång och på-
minna oss om Guds härlighet!! Snart är våren här!!!

JOHN THULIN, PRÄST I BACKA PASTORAT

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

Med svensk klassiker vill 
kusinerna skapa engagemang 
för organtransplanterade barn

 �  Sedan 2012 har Jontefonden jobbat för att hjälpa barn och familjer som väntar eller åter-
hämtar sig från en organtransplantation. Med tanke på omvärldsläget och tuffa insamlings-
tider är det svårt för en organisation som Jontefonden att samla in pengar. Men bröderna 
Jimmy och Simon Ivarsson från Kungälv och Hisings Kärra har bestämt sig för att ta saken i 
egna händer. De ska tillsammans göra en svensk klassiker, där varje kilometer blir ett bidrag 
till Jontefonden. 

När pappan till bröderna Ivarsson fyllde 58, !ck han en bety-
delsefull födelsedagspresent. Han skulle tillsammans med sina 
söner göra en svensk klassiker, året han fyllde 60. En svensk 
klassiker består av Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosim-
ningen och Lidingöloppet – som tillsammans utgör drygt 430 
kilometer. Jimmy och Simon Ivarsson är kusiner till familjen 
Ivarsson, grundare av Jontefonden. De bestämde sig tidigt för 
att varje genomförd kilometer ska bli ett bidrag till Jontefon-
den.

Nu är året då pappa Håkan fyller 60 år äntligen här, och den 
27 februari är det dags för första tävlingen: Vasaloppet.

–#För varje kilometer skänker vi fem kronor. Det känns som 
en bra summa som är överkomlig för många av oss. Det blir 
mycket pengar i slutändan, och om "er gör samma sak, blir 
det såklart ännu mer. Vi hoppas på stort stöd, och att så många 
som möjligt vill göra detta tillsammans med oss, men framför 
allt för barn och familjer som väntar på organ, säger Jimmy 
Ivarsson och fortsätter:

–#Jag älskar att utmana mig själv, men jag älskar det ännu 
mer när vi gör det för Jontefonden.

Nya sätt att sprida Jontefondens budskap
Som äldre kusiner till Jonathan Ivarsson minns bröderna ho-

nom med glädje och värme. De minns också sjukdomstiden 
väl. Under nio år var Jonathan svårt sjuk och det var en tu$ 
situation för hela familjen. De skänker regelbundet pengar till 
organisationen för att hjälpa barn, unga och anhöriga, men i 
dessa tider sökte de ett sätt för att göra ännu mer. Nu hoppas 
bröderna på stöd, och vill tillsammans sprida budskapet om 
Jontefondens arbete.

–#I år är det äntligen dags. Det kommer att bli många kilo-
meter och därmed kämpigt både psykiskt och fysiskt. Jag tror 
att Jonathan, och Jontefonden, blir avgörande när det blir dags 
för de sista kilometrarna, säger Simon Ivarsson.

Privata donationer är viktiga för Jontefonden. För tillfället 
är det svårare än någonsin att få ihop tillräckligt med pengar 
för att organisationen ska kunna fortsätta hjälpa som vanligt. 
Efter en lång pandemi och mitt i en lågkonjunktur blir mindre 
välgörenhetsorganisationer lidande.

–# Därför är det så otroligt viktigt, och !nt att klassikern 
görs delvis för Jontefonden. I dessa tider är det svårt för oss att 
samla ihop pengar, och jag är stolt över Jonathans kusiner och 
deras fantastiska engagemang och initiativ, säger Gunilla Ivars-
son, generalsekreterare på Jontefonden. [1]

ELLA BLOHM 
[1] SWISHA DIN GÅVA TILL SWISHNUMMER: 900 48 70

Bröderna Jimmy och Simon Ivarsson.



Varuhuset för 

hela familjen!

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 10 – 19, 
Fre 10 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 •  Priserna gäller tom 3/10 2021 • Reservation för tryckfel och slutförsäljning

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

fr.99
KR/ST

Inkl. sallad & kaffe

VI HAR BYGGT UT 
SKOAVDELNINGEN!

Massor med nyheter från det mycket omtyckta märket Rieker 
och mer generösa ytor att shoppa dina nya favoritskor på!

VÅRENS NYHETER TILL BÄSTA PRIS
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Malin till Frankrike
Kärra HF plantskola levererar igen. Den här gången är det 
egna produkten,!Malin Sandberg!som kommer att bli 
professionell handbollspelare i franska L’Entente Sportive 
Besançon Féminine from 23/24.

Malin som efter ungdomsåren i Kärra HF representerat 
IK Sävehof, Önnereds HK och nu senast H65 Höör blir 
nästa egna spelare att få sin matchtröja inramad, från ut-
landet på väggen i Lillekärrshallen.

Kontraktet är skrivet över två år, meddelar den franska 
klubben på sin hemsida.

Med Malin! får Kärra HF 3 egenfostrade spelare i 
Frankrike, sedan tidigare spelar!Jesper Konradsson!i 
USAM Nimes, och!Jenny Carlson!i Brest Bretagne.

Grattis till Malin och Kärra HF.

B/K

Jasmin Zuta. Foto: Backa HK.

Foto: Backa HK

Backa HH F14. Foto: Backa HK.

Ny sporthall i Backa 2025
För någon vecka sedan kom beskedet från Göteborgs Stad idrotts- och fören-
ingsförvaltningen att en ny sporthall i Backa ska stå klar 2025. 
Det är såklart positiva besked, men det innebär sannolikt att den sporthallen 
som stadsdelen fått löfte om vid Brudbergsskolan kan stå klar först 2028.

Niclas Bergström Backa HK
 � Vad är din reaktion på beskedet?

- Mycket att vara förbryllad över just nu faktiskt, men#jag är 
positiv till att man bygger en ny hall i Backa. 2028 verkar det 
som hallen vid Brudbergsskolan ska stå klar. Den hall som 
kommer 2025 är en extern hall. Kan vara så att den kommer 
ersätta tältet typ. Så 2028 ska vi nog ha 3 hallar i Backa; Backa 
röd, Brudbergsskolan och Skälltorp.#

Den nya hallen ska ligga i Backa Röd. Är det en bra lös-
ning placeringsmässigt?
-Ja, Backa Röd är en bra placering. Det är mer eller mindre cy-
kelavstånd för hela Backa dit.

Räcker hallen till för alla föreningarna i Backa?
- Problemet med hallen som ska vara klar 2025 är att det ver-
kar inte vara det vi önskat.

Jag hade gärna "yttat hela verksamheten till en ny modern 
hall. Men om man tittat på tjänsteutlåtandet, se bilden, så blir 
det inte riktigt som man/jag tänkt mig. Jag hade hoppats på 
något i stil med Lillekärrshallen, men det verkar ju inte bli så, 
utan de bygger upp en halvmesyr.

Min personliga åsikt är att det är slöseri med skattemedel.#

Utveckla gärna?
- Jag kan tycka att man skulle haft en kategori 1-hall vid Backa 
röd och göra det till ett jätte!nt idrottsområde ihop med Back-
avallen och lägga kategori 0-hallen vid Brudbergsskolan istäl-
let.

Det vi fasar för är att vi ska bli utkastade av skolan, vilket 
skulle göra att vi inte har någonstans att lägga kansli osv.

Hur går föreningen Backa HK vidare efter det här?
- Vi ska se om vi kan komma i kontakt med kommunen för 
att se om det !nns mer vi kan göra för att det ska bli så bra 
som möjligt.#

LEIF MARTINSSON Niclas Bergström Backa HK.

Ledarutbildning med Zuta i 
Backa HK
Backa HK ska under våren 2023 arbeta för att utveckla och 
fördjupa tränarnas ledarskap i en skräddarsydd utbildning 
från PerfecZion av Jasmin Zuta, från barn- och ungdom till 
seniorspel. För några veckor startade ledarnas första utbild-
ningstillfälle. Fördjupningen är en större investering i Backa 
HKs ledare, som ska göra Backa HK till en ännu mer attraktiv 
handbollsförening.

B/K

Backas F14 vidare i USM
USM steg 3 är nu genomfört på hemmaplan och efter tio 
matcher är!Backa HK:s flickor 14 fortfarande obesegrade. 
Hatten av för spelarna och tränarna! Föreningen vill också 
rikta ett stort tack till alla föräldrar som gjorde ett strålande 
jobb för att möjliggöra arrangemanget

Vi önskar tjejerna lycka till i Steg 4.

B/K



Team
Transportbilar

Blandad förbrukning enligt WLTP körcykel: Räckvidd 402 – 422 km, Energiförbrukning 21,7 – 20,6 kWh/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km. 

ID. Buzz från 625 000 kr inkl. moms

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

Vägen framåt är elektrisk

Nya ID. Buzz är helt elektrifierad, helt uppkopplad och 
med ett större fokus på hållbarhet än någonsin förr.

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 15,5–20,0 kWh/100 km. CO2-utsläpp från 0 g/km. Miljöklass AX.
Pris från 584 900 kr. 584 900 kr med klimatbonus. Lease & Care - Volkswagen Företagsleasing 36 mån, 1000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (julij 2022). Övermil och onormalt slitage debiteras 
utöver leasingavgiften. Volkswgen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut 
från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se. Bilen på bilden är extrautrustad.

ID.4 Pro Performance
Lease & Care - privatleasing från 7899 kr/månad 
inklusive service.

Med ett nationellt ID-kort och en ID.4 kan du resa helt elektriskt 
inom större delen av Europa. Välkommen att provköra den på 
hemmaplan.

Allt du behöver är ID. 
Volkswagen ID.4

Audi Q8 50 e-tron Proline edition. Räckvidd upp till 505 km enligt WLTP-körcykeln. Elförbrukning blandad körning 24,0–21,6 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Audi Q8 55 e-tron Sportback Proline 
edition. Räckvidd upp till 600 km enligt WLTP-körcykeln. Elförbrukning blandad körning 24,3–22,0 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 november 2022. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Business Lease: Audi Företagsleasing 36 mån (exkl 
moms), 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2022). 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).

Audi Q8 55 e-tron Sportback    
Business Lease  från:

8545 kr/mån
Business by Audi pris från ca 8545 kr
Förmånsvärde från ca 4303 kr/mån
Elektrisk räckvidd upp till 600 km

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

Nya Audi Q8 e-tron. All vår ambition i en bil.

Audi Q8 50 e-tron                
Business Lease  från:

7695 kr/mån
Business by Audi pris från ca 7695 kr
Förmånsvärde från ca 3528 kr/mån
Elektrisk räckvidd upp till 505 km

KUN GSBACKA
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Peter 
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Emil
Boqvist

Martin 
Gustafsson

Niklas 
Johansson

Victor 
Karlsson
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Oskar 
Havner 

Lars 
Borg

Johan 
Andersson
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Kärras damer vann mot Kropps

Dramatiken om vilket lag som ska ta sig till SHE & kvalplatsen 
till densamma fortsätter. Kärra tillsammans med Boden och 
Aranäs slåss om de här platserna. I lördagens match i Lillekärrs-
hallen gjorde Kärra sitt jobb när de vann mot GF Kroppskultur 
32-27. Ett Kärra med all press på sig, visar återigen att man 
genom sin bredd & moral gör en mycket stark säsong. En trupp 
som verkligen har framtiden för sig. Kropps hängde fint med 
i 30 minuter, innan damerna kopplar ett stensäkert grepp om 
matchen. I denna match klev återigen!Meja Bernvid!fram 
och kvitterar ut högsta betyg. Hon är en otrolig lagspelare som 
betyder mycket för Kärra. Plusbetyg även till Ketsia Mum-
bongo!som matchas taktiskt med tanke på sin ålder är redan 
given i mittförsvaret och de chanser hon får framåt tar fint hand 
om.!Åsa Björklund!och!!Lina Cardell!stod också för fin insatser. 
Målen gjordes av: Meja Bernvid 8, Alma Mikaelsson 5, 
Matilda Antonsson Hjälmedala 5, Lovisa Ekberg 4, Lina Car-
dell 3, Ketsia Mumbongo 3, Maria Sundin 2 Kajsa Svensson 
1 och Linn Andersson 1.
 
Återstående matcher i Damallsvenskan:

Sö 26 feb 16:00 Eskilstuna Guif IF - Kärra HF
Lö 4 mar 14:00 Kärra HF - Ystads IF HF
Lö 11 mar 16:15 OV Helsingborg HK - Kärra HF

B/K

Backa HK damer har det tungt
De fem senaste matcherna har varit blytunga för Backas da-
mer i division 2 Väst UFS med idel förluster. Senaste matchen 
mot IF Hellton förlorades med 39-28. Nu hoppas de på en 
vändning i kommande match mot HK Önnerediterna på lör-
dag den 25 februari.

B/K

Kärra HF Flickor 14. Foto: David Asserfors.

Meja Bernvid.  
Foto: Kärra HF

Ketsia Mumbongo.  
Foto: Kärra HF

Daniel Strandberg. Foto: Kärra HF.

Backa HK:s Oliver Ed-
vardsen. Foto: Backa HK.

Backa HK:s Johan Sig-
hed. Foto: Backa HK.

Kärras herrar kryssade mot Kropps
Det blev en match där Kroppskultur styrde matchen totalt i 
48 min (obegripligt att man ligger nära ner"yttning), men ta-
bellen ljuger ej. De "esta utom Kärra var övertygade om att 
matchen var avgjord. Vid ställningen 23-30 tar Kärra HF 
time out och man knaprar sakteliga in. Paniken sprider sig 
i Kropps# som Kärra smart utnyttjar till att i slutsekunderna 
kvittera genom Daniel Strandberg till 34-34.

Hög moral i Kärra ligger bakom poängen och# Da-
niel Strandberg# slet storartat i Alfred Tillys frånvaro.# Elias 
Azar#och Elias Gromulski,!som alltid är säkerheten själv från 
V6, gör båda en stark match.#

Målen gjordes av: Simon Larsson 6, Daniel Strandberg 5, 
Philip Otterberg 5, Elias Gromulski 5, Carl Friberg 3, %eo-
dor Heier 2, Alfred Tilly 2, Emil Saxin 1 och Loay Awad 1.

Återstående matcher i Herr 1 Södra:
• Sö 26 feb 16:00 RP IF Linköping - Kärra HF
• Lö 4 mar 16:15 Kärra HF - HK Farmen
• Lö 11 mar 14:00 Ystads IF HF U - Kärra HF
• Sö 19 mar 16:15 Kärra HF - Mantorps IF HF

B/K

Kärras F14 vidare i  
USM efter flera vinster
Kärra HF flickor 14 stod som värd för!USM!Steg 3!Grupp 3. Det gick hur bra 
som helst. Vinster mot IK Sund, Halmstad HF och HK Aranäs blå och därmed är 
kärratjejerna klara för steg 4 som spelas 25-26 mars.

B/K

Backas herrar vann 
mot tabelltvåan
I helgen svarade Backas herrar i division 2 v för en stark 
insats då de vann mot tabelltvåan HP Alingsås med 30-22 
(15-10). Med tanke på att Backa vill slippa kvalspel, för 
fortsatt spel i tvåan nästa säsong, så satt förstås den här 
vinsten perfekt. Det här var tredje raka segern för Backa. 
Nästa match spelas mot IF HV Tidaholm (b) 25 februari. 
Dags för fjärde raka?

Målen: Oliver Edvardsen 6, Johan Sighed 5, Daniel 
Ahlqvist 4, Kevin Johansson 4, Oliver Jacobsson 3, Fredrik 
Jyborn 2, Joel Fallgren 2, Felix Jareflo 2, Emin Gustafsson 
1 och Daniel Ukalovic 1.

B/K

Innebandy
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Kärra IBK:s damer väntar på 
första vinsten
Har haft det tu$t hela säsongen i division 2. Noll vinster så här 
långt och man väntar fortfarande på första vinsten. Senast föll 
de mot Lindom med 4-2. Tröstmålade gjorde Erica Karlsson 
(poängbäst i laget) och Jose!ne Åvall.

Återstående matcher:
5 mars - Pixbo Wallenstam (h)
12 mar - Kungälv (b)
19 mar - Floda (h)
24 mar - Öckerö/IK Zenith (b)
2 apr - Ale (h)

B/K

Kalle sänkte Vinga
Som nykomlingar i division 2 gör Kärra det bra. De ligger just 
nu på en stabil placering ovanför kvalstrecket (där det kom-
mer att kvalas för fortsatt spel i tvåan). Senaste matchen vann 
de med 8-5 mot Vinga. Mycket tack vare sin poängkung Kalle 
Hugosson som stod för 4 mål. Övriga målskyttar var#Rasmus 
Kristiansson 2, Willie Nygren 1 och Simon Wallén 1.

Återstående matcher:
25 feb - Lerum Utveckling (h)
3 mar - Stenungsund (b)
11 mar - Hovås (h)
18 mars - Herrestad (b)

B/K

Backadalens herrar vann igen

Det ser onekligen bra ut för Backadalens herrar i division 2. 
De är obesegrade under 2023 och leder serien klart med 49 
poäng före tvåan Frölunda på 40 p. Senaste matchen mot 
Hovås blev målrik. 13-7 till Backadalen. Målen av Sebastian 
Jansson 3, William Jansson 3, Samuel Hallin 2, Linus Ferm 
1, Jonathan Zachs 1, Anton Sjölund Jurado 1, Joakim Blom 
1 och Ville Lindberg 1.

Återstående matcher för Backadalen:
• 25 feb - Herrestad (h)
• 5 mar - Älvstranden (b)
• 12 mar - Surte (h)
• 18 mar - Burås (b)

B/K

Hisingsmästerskapen
Hisingsbacka FC herrar
Har spelat två matcher i grupp 1. Först möt-
te de Lindholmen och vann med 5-0. Må-
len gjordes av Ernest Valeriu Draisug 3, Lu-
cas Neves 1 och Mohammed Abdi Salah 1. 
I helgen mötte de Torslanda och då blev det 
en tung förslust med 5-0. En match återstår 
för Hisingsbacka i gruppspelet och den spelas 
moIF Vardar/Makedonija 21 februari (efter 
B/K:s pressläggning)

Kärra KIF herrar
En vinst och en oavgjord i grupp 2 för Kär-
ra KIF:s herrar. Först vann de mot Tuve 
med 4-0 efter mål av Adam Hati, Johan 
Jussila, Kevin Train och Max Selden. Andra 
matchen blev det 1-1 mot Warta. Målskytt 
för Kärra var Kevin Train. Den 21 febru-
ari avgörs gruppspelet och då Kärra möter 
Hjuvik.

B/K

Seriens poängdrottning:  
Backadalens Sandra Hugosson. 
Foto: IBF Backadalen.

Backadalens Elin Nyman.  
Foto: IBF Backadalen.

Erica Karlsson poängbäst i Kärra IBK. Foto: Kärra IBK.

Kalle Hugosson poäng-
bäst i Kärra IBK.  
Foto: Kärra IBK.

Två mål av Rasmus  
Kristiansson.  
Foto: Kärra IBK.

Backadalens damer  
i en tuff toppstrid

 � Toppstriden i division 1 är ett riktigt getingbo. Fem lag är inblandade däribland Backadalen. 

Övriga lag är serieledarna Pixbo Wal-
lenstam, Landvetter, Lerum och Ze-
nith. Backadalens damer visade se-
nast att de är i toppslag då de vann 
borta mot Guldheden med 13-0. 
Kan de bibehålla sin goda form i det 
återstående matcherna ser det ljust ut 
för avancemang.

Mot Guldheden visade seriens po-

ängdrottning Sandra Hugosson återi-
gen sin klass med 3 mål och därmed 
40 mål totalt i serien och då återstår 
det fyra matcher.. Imponerande. Öv-
riga mål: Elin Hagström 2, Elin Ny-
man 2, Tindra Bäckvall 1, Karolina 
Johansson 1, Evelina Turujlija (28 
mål i seriespelet),Emelie Ståhl 1, Elsa 
Svedman 1 och Lisa Tilly 1.#

Återstående matcher:
• 25 feb - IK Zenith (h)
• 1 mar - Mölndal (b)
• 5 mar - Lindås Waves (h)
• 11 mar - Burås (b)

B/K

Fotboll

Innebandy

Häcken möter Elfsborg  
i allsvenska premiären
Svenska mästarna BK Häcken premiär 
i allsvenskan blir ett västsvenskt derby 
mot IF Elfsborg (b) den 3 april. Hem-
mapremiären spelas den 9 april då 
Hammarby kommer på besök till Bra-
vida arena. Bäddat för bra fotboll och 
en publikfest.

B/K

Häckens damer möter 
Djurgården i premiären
Den 26 mars är det dags för Häcken 
FF:s premiär i damallsvenskan då de 
tar emot Djurgården IF FF på Bravi-
da Arena. Nästa match går mot Växjö 
DFF 8b) den 2 april.

B/K

Backadalens Elin Hagström.  
Foto: IBF Backadalen.

Tre mål av  
William Jansson.  
Foto: IBF Backadalen.

Tre mål av  
Sebastian Jansson.  
Foto: IBF Backadalen.



Alla har rätt till ett riktigt bra gym – oavsett vem du är, var du bor eller varför du 
tränar. På över 300 klubbar från Umeå till Ystad erbjuder vi det senaste inom gym, 
gruppträning, onlineträning och hälsa – till ett rimligt pris. Välkommen i klubben.

träna hos oss!
Ingen bindningstid, Fri start- och kortavgift
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redan idag!


