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Tipsa oss!
Händer det något i ditt område som vi 
borde berätta om? Tveka inte att skicka 
in ditt tips till oss – vi blir en bättre tid-

ning med din hjälp! 

Skicka tipset på 
litelokalt.se

Ring Bris på 116 111, eller mejla 
och chatta på bris.se

ÄR DU UNDER ARTON 
OCH BEHÖVER 

PRATA MED NÅGON?Ring Bris på 116 111, eller mejla 
och chatta på bris.se

ÄR DU UNDER ARTON 
OCH BEHÖVER 

PRATA MED NÅGON?

FOTO: Ecks Frame AB / Higab.

Se upp, fotbolls–Sverige
 � Kanske är det lite tidigt att redan nu tippa allsvenskan 2020. Jag kan dock inte låta bli att 

flagga lite extra för en gulsvart stolthet och guldkandidat här på Hisingen. Med sin senaste 
värvning visar BK Häcken musklerna på allvar. Det kan bli riktigt roligt på Bravida Arena i år.

32 landskamper för Norge. Närmast från Rosenborg. 
Tidigare i franska Saint Etienne. Värvningen av Alexander 
Söderlund är helt enkelt klass och skickar en tydlig signal 
om att ett gäng från Hisingen har tänkt tillhöra toppen av 
allsvenskan denna säsong.

Ett prestigeköp, helt enkelt.
Det är bara att lyfta på kepsen för sportchef Sonny Karlsson.
32–åringen är en forward som verkligen vet hur man 

levererar. 
Tillsammans med finske Jasse Tuominen, som var med och 

spelade Finland till landets första mästerskap (EM i sommar) 
har Häcken skaffat ett anfallspar som få seriekonkurrenter kan 
matcha. Lägg därtill att Viktor Lundberg och Gustaf Nilsson 

finns att tillgå längst fram i banan så har Andreas Alm en 
kvartett med riktigt vass potential.

Inledningsvis ska regerande cupmästarna ta sig an 
gruppspelet i svenska cupen innan det är dags för allsvenska 
premiär.

6 april är det avspark och en rejält värdemätare väntar 
omgående då AIK kommer till Bravida Arena.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot både den matchen och 
resterande del av seriespelet.

Inte minst efter den senaste prestigevärvningen.
Se upp fotbolls–Sverige.

LEIF MARTINSSON



GRUPPTRÄNING
Crosscage, yoga 
eller seniorträning 
– vi har något för 
alla människor.

VÄLKOMNA
TILL KLUBBEN
Vi har över 200 
klubbar i Sverige. 
Hitta din närmsta 
på vår hemsida:
nordicwellness.se

PROVTRÄNA
Hos oss kan du som 
ännu inte är medlem 
provträna gratis en 
hel vecka. Kom in 
till klubben för att ta 
del av erbjudandet.

GYM & KONDITION
Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och 
maskinerna för att
hjälpa dig i din 
träning.

PERSONLIG 
TRÄNING
Vill du öka balansen
eller lära dig att 
träna rätt? Då vägleder
våra personliga 
tränare dig!

träning för
hela familjen

Vi erbjuder dig det senaste inom träning och friskvård
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TYCK TILL
Din åsikt är viktig

Vi tar emot nyheter, idéer, ris och ros.  
Skicka oss dina tankar på litelokalt.se

FOTO: www.trafikverket.se.

Marieholmstunneln öppnar 2020/2021
 � Om cirka ett år öppnar Marieholmstunneln för trafik. Men före det återstår 2020 och mycket arbete: trafikplatser, nya körfält och rigorösa 

tunneltester ska bli klara under året.

Bland annat detta kommer att göras under 2020:
Marieholmstunneln öppnar innan årsskiftet 2020/2021
Allmänheten kommer kunna gå ner i tunneln under hösten 

2020, innan den öppnar för trafik
Under 2020 pågår tester av tunneln - vi kommer bland an-

nat att ha övningar med räddningstjänsten i tunneln

15 april 2020 öppnar Marieholmsgatan för trafik
Trafikplatsen E6 Tingstad-Bäckebol blir klar i slutet av 

2020 – vi breddar med ett nytt körfält
Under 2020 byggs nya bullerskärmar längs E6:an vid Ting-

stad–Bäckebol

Källa: www.trafikverket.se  
Bild: www.trafikverket.se

GM

... och Tingstadstunneln renoveras 2021-2023
 � Trafikverket planerar att renovera Tingstadstunneln för att öka dess livslängd, minska sårbarheten och miljöpåverkan samt förbättra 

säkerheten.

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel, under 
Göta älv, som förbinder Hisingen med övriga Göteborgs fast-
land. Tunneln ligger på E6 som är huvudgenomfarten genom 
Göteborg och är den mest trafikerade passagen över Göta Älv. 
Tingstadstunneln utgör även en internationellt viktig trafik-
funktion då E6 är huvudvägförbindelsen mellan Oslo och Kö-
penhamn. Tunneln öppnades för trafik 1968 och är hårt belas-
tad med cirka 125 000 fordon per dygn, drygt 60 000 fördelat 
på tre körfält i respektive riktning.

Under åren 2021–2023 ska vi renovera tunnelns konstruk-
tion för att öka dess livslängd. Vi byter merparten av de teknis-
ka installationen och gör även flertalet åtgärder för att minska 
sårbarheten och miljöpåverkan samt för att öka säkerheten och 
minska konsekvensen vid olyckor.

GM

KORT FAKTA:
Vad: Underhållsarbete

Varför: För att öka tunnelns livslängd, öka säkerhe-
ten och minska sårbarhet och miljöpåverkan.

Nuläge: Upphandling av konsult för projektering

Byggstart: 2021

Klart: 2023

Källa: www.trafikverket.se
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ANNA PELLEGRINI, PROJEKTLEDARE UNG INFO LINDHOLMEN.

Mobilt rum för ett 
tryggare gymnasieområde

 � Tisdagen 18 februari öppnade Ung Info Lindholmen. Det är ett mobilt rum som ska bidra till ett tryggare skolområde. Här ska gymnasie-
elever få information om sommarjobb, aktiviteter, vidare studier och annat som är viktigt i gymnasieåldern. De elever som behöver hjälp ska 
få information om vart de kan vända sig och slussas rätt.

Lindholmen är en skolmiljö som de flesta 
upplever som trygg. Men på området finns 
också platser som kan upplevas som otrygga 
med en oro för narkotikaförsäljning. Därför 
pågår arbetet Trygga Lindholmen där SDF 
Lundby, Polisen, Social resursförvaltning 
och Utbildningsförvaltningen satsar för att 
öka tryggheten.

En del av arbetet är Ung Info Lindhol-
men - ett mobilt rum där elever ska få sam-
hällsinformation och de som behöver det 
ska slussas till rätt hjälp. Ung Info Lindhol-
men kommer att vara öppet tisdag till tors-
dag klockan 11–15. Olika aktörer ska infor-
mera om allt från hur man söker bostad eller 
universitetsstudier till hälsa och relationer.

Några av verksamheterna på plats kom-
mer att vara Fryshuset, Ungdomsmottag-
ningen, Mini-Maria (stöd till unga med 

drogproblem), Tjejjouren Väst, Polisens re-
kryteringsgrupp samt representanter för oli-
ka lärosäten.

– Det ska bli en bra mix och en blandning 
av verksamheter som kan erbjuda stöd och 
hjälp, inspirera till en aktiv fritid, informera 
om jobb och universitetsstudier och annat 
som är viktigt i livet för gymnasieungdomar, 
säger Anna Pellegrini, projektledare.

Närmare 5 000 elever har sin skolgång på 
Lindholmen, som dessutom är relativt litet 
till ytan.

– Det innebär utmaningar, men också 
möjligheter. Med Ung Info kan vi nå ut till 
många på ett lättillgängligt sätt med infor-
mation om vad samhället kan erbjuda. Sam-
tidigt kan vi fånga upp de som behöver stöd 
och hjälp och slussa dem rätt, säger Anna 
Pellegrini.

Ung Info Lindholmen öppnar på tisdag 
18 februari, klockan 11.30. Då kommer 
bland annat Jascha Marteleur, sektorchef i 
Lundby och Mona Göstasson, utbildnings-
chef i Utbildningsförvaltningen att berätta 
mer om arbetet.

– Det har varit en lång resa där vi har job-
bat fram många förslag på strategier och ak-
tiviteter. Nu kan flera av dem genomföras i 
praktiken. Genom den här samverkan ökar 
förutsättningarna för en tryggare miljö för 
de unga på Lindholmen, säger Jascha Mar-
teleur, sektorchef i Lundby stadsdelsförvalt-
ning.

Projektet pågår till och med maj och 
kommer därefter utvärderas.

GM

FAKTA  
Ung Info och Trygga Lindholmen
Ung Info är en del av arbetet Trygga 
Lindholmen där SDF Lundby, Polisen, 
Social resursförvaltning och Utbild-
ningsförvaltningen satsar för att öka 
tryggheten på Lindholmens skolom-
råde. Arbetet startade efter signaler 
om drogförsäljning och att platser i 
skolområdet upplevdes som otrygga.

Arbetet består av tre delar: trygg-
hetsfrämjande aktiviteter, insatser i 
den fysiska utemiljön och insatser till 
enskilda. Förutom Ung Info förstärker 
polisen sin närvaro, och man kom-
mer genomföra trygghetsvandringar 
tillsammans med personal och elever 
i området för att se över ytor som 
upplevs som otrygga.
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Fridaskolan kan vinna Guldkon
 � På Hisingen ligger Fridaskolan och där äter alla gratis frukost, även elevernas föräldrar. Alltfler högstadieelever har också börjat äta fru-

kost i skolan, något de tidigare hoppade över. Med mat i magen och en lugn start på dagen får eleverna bättre förutsättningar att orka med 
skolarbetet. Fridaskolan i Göteborg har nu gått till final i Årets Frukostlyft, ett nytt pris i tävlingen Arla Guldko. Vinnaren utses vid den stora 
finalgalan den 4 maj 2020 i Stockholm.

- Det betyder mycket att vi är i final i Årets Frukostlyft därför 
att frukost är tokviktigt! Frukosten är gratis hos oss sedan förra 
året. Våra pedagoger säger att det nu är lugnare i klassrum-
men, att elever som brukar vara trötta är piggare och de som 
har spring i benen är lugnare, säger Christian Ziser, förste kock 
till Arlas hemsida.

Fridaskolan har cirka 580 elever, från förskola till årskurs 
nio. Antalet frukostgäster varierar mellan 180 och 280 elever, 
ett tiotal föräldrar samt några pedagoger som äter pedagogisk 
frukost med eleverna. Christer och hans tre kollegor i köket 
server en näringsrik frukost som följer säsongerna. På frukost-

bordet finns det mesta man kan önska sig, bland annat nyba-
kat bröd, olika pålägg, flingor, gröt ett par dagar i veckan och 
ofta ägg i någon variant. Ibland blir det smoothies.

- Frukosten kostar inte en krona extra. Tvärtom. Eleverna är 
inte vrålhungriga till lunch utan tar bara så mycket mat som de 
orkar äta upp, så det blir mindre svinn. Gemensam frukost ger 
också en känsla av att man känner varandra och blir lite mer 
varsam med det som är gemensamt, säger Christian till Arla.

Ett projekt köksmedarbetarna är extra stolta över är ”Ugly 
fruit”. Det är lite kantstött frukt och grönsaker som skolan 
får köpa till ett mycket lågt pris av en leverantör. Christian 

och medarbetarna rensar dem och gör något aptitligt som ofta 
hamnar på frukostbordet.  Eleverna lär sig att det går att äta 
även ”fula” frukter och grönsaker.

Om Årets Frukostlyft
Bakgrunden till det nya priset Årets Frukostlyft är ett pilot-
projekt som Arla genomförde tillsammans med Botkyrka 
kommun i två högstadieskolor. Under tre månader serverades 
gemensam frukost i skolorna och resultatet blev lugnare stäm-
ning i klassrummen och bättre prestationer.

GM

Göteborg – 
staden där 
du ska bo…

 � Bäst i väst, nummer ett i hela Sverige. 
Göteborg är staden som gäller i vårt land.

Konsultfirman ECA International rankar årligen 490 städer 
där det är bäst av bo för europeiska utflyttade. Bland annat ba-
serat på sjukvård, boende, säkerhet och luftens kvalitet.

Göteborg landar på en niondeplats av samtliga alternativ. 
Bland annat tio placeringar bättre än Stockholm (19:e plats).

– Nordeuropeiska städer på platser som i Skandinavien, Neder-
länderna eller Schweiz har konsekvent fått bra resultat. Utmärkta 
transportförbindelser, hög standard på sjukvården och långsiktig 
politisk stabilitet gör att utländska arbetare från andra platser i 
Europa lätt kan anpassa sig till dessa platser, säger Neil Ashman, 
Senior Location Ratings Analyst vid ECA International.

Topplistan, världens bästa städer att bo i:
1. Köpenhamn (Danmark), Bern (Schweiz)
3. Haag (Nederländerna), Geneve (Schweiz).
5. Eindhoven (Nederländerna), Stavanger (Norge).
7. Amsterdam (Nederländerna), Basel (Schweiz).
9. Göteborg, Dublin (Irland), Luxemburg. 
9. Göteborg – Sverige.
12. Aarhus (Danmark) Rotterdam (Nederländerna).
14. Zurich (Schweiz).
15, Bonn (Tyskland), München (Tyskland).
17. Wien (Österrike), Hamburg (Tyskland).
19. Stockholm, Edinburgh (Skottland).

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

www.primartandvarden.se

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

Ny hos 
Primärtandvården? 
30% rabatt 
vid första under-

sökningen

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

AKUTTANDVÅRD INOM 24 TIMMAR

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

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

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

på två år på en gratis 
undersökning!

Tandblekning 
– nu endast 

1.995 kronor!

Ny hos 
Primärtandvården? 
30% rabatt 
vid första under-

sökningen

www.primartandvarden.se

-  K Y R K B Y N  -

HOS OSS ERBJUDS DU EN MODERN 
OCH TRYGG TANDVÅRDSUPPLEVELSE.

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

www.primartandvarden.se • 031 - 745 85 80

AKUTTANDVÅRD - BOKA ONLINE ELLER RING OSS!

AKUT 
TANDVÅRD
INOM 24H

Vi bjuder dig 25-29 år 
som inte varit hos 

tandläkare på 1 år på en 
GRATIS 

UNDERSÖKNING!
Ev. ATB dras vid undersökning 

ERBJUDANDE
50% RABATT
*vid första undersökningen med voucher

Kan finansieras med ATB

Ostindiefararen Götheborg  
seglar med Jontefonden

 � När Ostindiefararen Götheborg seglar sommaren 2020 står det 
nu klart att Jontefonden, som verkar för barn och ungdomar som 
har eller skall transplantera organ, blir partner för att sätta fokus på 
de transplanterades förutsättningar.  
– Vårt gemensamma mål är att samla in minst en miljon kronor, sä-
ger Tommy Ivarsson, medgrundare och kommunikationsansvarig på 
Jontefonden.

När Ostindiefararen Götheborg seglar under sommarmånaderna 2020 och 2021 möjliggörs det 
av göteborgsbaseradelogistikföretaget Greencarrier AB, som gått in och tagit på sig det finan-
siella och operativa ansvaret för skeppet. 

– Vi på Greencarrier är väldigt stolta över att Jontefonden blir partner till skeppet Götheborg 
2020, och att den viktiga frågan kring organtransplantation lyfts fram.För oss betyder hållbar-
het och CSR att vi bryr oss, och tar långsiktigt ansvar för världen runt omkring oss och män-
niskorna i den. Vi på Greencarrier månar om vårt företag, våra anställda och våra kunder och 
partners, samtidigt som vi tar ansvar för vårt bidrag till samhället och planeten, säger Stefan 
Björk, ägare av Greencarrier AB. 

Uppvisning vid Almedalsveckan och Kungliga Slottet
Jontefondens Insamlingsstiftelse har, liksom Ostindiefararen, sitt ursprung i Göteborg. Det är 
också i Göteborg som nordens största specialistsjukhus för barn finns, med ett komplett trans-
plantationsprogram genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets nationella specialiseringsuppdrag. 

– Jontefondens primära uppdrag är att bygga kunskap och insikt om hur det är att leva före, 
under och efter en transplantation, både gentemot politiker, det offentliga systemet och bland 
allmänheten. Framförallt då skeppet bland annat kommer vara på plats i Visby under Almedals-
veckan och dessförinnan i Stockholm, förankrad nedanför det kungliga slottet, säger Tommy 
Ivarsson.

Tidigare seglatser visar att Götheborg har en mycket hög attraktionskraft och lockar stora antal 
beundrare. Under sommarens expedition förväntas omkring en kvarts miljon nyfikna besökare.

– Vårt tema 2020 är hållbarhet och där ingår även det mänskliga perspektivet. Vi är därför 
glada att vi tillsammans med Greencarrier AB kan samverka med Jontefonden under vår Tour 
2020, säger Peter Alexandersson, VD SOIC Ship Management AB.

GM
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Gång- och cykelbana på 
Älvsborgsbron stängs

 � Den 29 februari inleds arbeten på Älvsborgsbron, som gör att 
den östra gång- och cykelbanan stängs fram till åtminstone au-
gusti. Trafiken blir dubbelriktad på den motsatta banan.

Klockan 07:00 den 29 februari stängs 
den östra gång- och cykelbanan, alltså 
den närmast staden, på Älvsborgsbron. 
Detta innebär i sin tur att gång- och cy-
keltrafiken blir dubbelriktad på den västra 
gång- och cykelbanan, som är närmast 
havet. Ta det extra försiktigt och visa hän-
syn till mötande trafik.

Man har sett över skyltning, vägmar-
keringar och dylikt för att öka säkerheten 
på den dubbelriktade gång- och cykel-
banan.

Orsaken till att den östra gång- och cy-
kelbanan stängs är för att skapa utrymme 
till bland annat utrustning inför det omfat-

tande underhållsarbete som inleds på 
bron i vår.

Enligt planerna blir den östra gång- 
och cykelbanan stängd fram till och med 
åtminstone augusti.

Mellan den 29 maj och 30 augusti på-
går de mest trafikpåverkande underhålls-
arbetena på Älvsborgsbron, som innebär 
stor påverkan för samtliga trafikslag. 

GM

I mål med femtusen nya bostäder
 � Kvillebäcken, Västra Eriksberg och Örgryte Torp. Tre av Älvstranden Utvecklings stora områden blev färdiga under 2019. De nya stadsde-

larna har inneburit ett tillskott på femtusen nya bostäder. Dessutom har Älvstranden Utveckling nära 2 000 bostäder i produktion, en fjärde-
del av stadens pågående bostadsbyggen.

På Älvstranden Utvecklings senaste styrel-
semöte klubbades årsredovisningen för 2019. 
Av den framgår att Älvstranden Utveckling 
hade nära 2 000 nya bostäder i produktion 
under 2019. Det motsvarar en fjärdedel av 
stadens pågående bostadsbyggen. Under året 
har även 302 nya bostäder färdigställts, vilket 

motsvarar sju procent av bostadsbyggandet i 
Göteborg.

— I Älvstranden Utveckling finns en unik 
kompetens som gör att bolaget, tillsammans 
med offentliga och privata aktörer, kan hitta 
en samsyn och väg framåt som ger en stads-
utveckling med kvalitet, säger Tomas Nilsson 

(M), styrelseordförande i Älvstranden Utveck-
ling.

Älvstranden Utvecklings huvuduppdrag är 
att förverkliga Vision Älvstaden, till 2035 ska 
25 000 lägenheter och 50 000 arbetsplatser 
skapas på ömse sidor älven i centrala Götborg. 
Bolagets stora uppdrag den närmaste tiden 

återfinns på Södra Älvstranden och i Friham-
nen, områden där stora investeringar krävs för 
att det ska gå att bygga en attraktiv blandstad.

GM

FOTO: Trafik Göteborg.

FOTO: Älvstranden Utveckling/Hans Wretling.
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Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se
VARIANTBIL

Det här ingår: 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 

4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Boka tid online på www.variantbil.se

SJÄLVTVÄTT

BILAR
KÖPES

fr. 149:-Utvändig 
handtvätt

fr. 299:-Utvändig 
& invändig

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

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

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

Projekt 
Lundbyleden 
försenas

 � Etappen med Marieholmstunneln är snart avklarad, men de kom-
mande etapperna med mer effektivt utnyttjande av tunneln, stadsut-
veckling i Backaplansområdet och en ny pendeltågstation i Brunns-
bo får vänta. 

Om fyra år var det tänkt att projekt Lundbyleden skulle vara klart. Så blir det inte. Förse-
ningen beror på att entreprenörens begärda pris var 700 miljoner över Trafikverkets budgeterade 
kostnad.

– Vi vet inte riktigt när det blir av nu. Men vi avslutar inte, vi ger det en omstart, säger Jörgen 
Einarsson, direktör för Trafikverket i Väst till svt.se.

FAKTA PROJEKT LUNDBYLEDEN
Projekt Lundbyleden är en del av det Västsvenska paketet.

Eftersom området kring Lundbyleden är under ständig utveckling, har leden i dag 
delvis en annan funktion än då den byggdes. Nu ska bland annat brister i trafiksä-
kerhet åtgärdas, med exempelvis mittbarriär och planskilda korsningar.

Området där Projekt Lundbyleden ska genomföras är en del av Älvstaden, som är 
ett av Göteborgs stads prioriterade områden för omvandling och förtätning.

Källa: Trafikverket

GM
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Cupfotboll  
på Bravida

 � Tävlingssäsongen är igång. Och cupfester på Bravida Arena väntar. 

Föregående helg startade svenska cupen i fotboll. 
Via gruppspel ska åtta kvartsfinalister tas fram.
På Bravida Arena spelade både Häcken och Öis 
sina hemmamatcher.
Ett gulsvart gäng tar söndag 14.30 emot allsvens-
ka kollegan Östersund i den tredje och avslutande 

omgången.
Redan kommande helg (söndag 1 mars) kommer 
AIK till Göteborg och Hisingen för att möta Ör-
gryte IS. Avspark 14.30.

GM

Rösta på Leif som Årets Eldsjäl 
 � I fotbolls–Göteborg är han en profil sedan länge. Nu  kan Leif Sjöqvist komma att hyllas av hela idrotts–Sverige.
12 mars är det dags för Eldsjälsgalan 2020 – och en föreningskämpe från Backa kan utses till Årets Eldsjäl.

Ideella Folkspel arrangerar varje år en gala som hyllar alla de var-
dagshjältar som ser till att hålla vårt föreningsliv igång, som käm-
par för att skapa förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid.

Leif Sjöqvist är en av fyra finalister i kategorin Inkludering 
och kan samtidigt utses till Årets Eldsjäl alla kategorier.

Du kan fram till sista februari gå in (aretseldsjal.se) och rös-
ta på en ledare som bidragit med oerhört mycket för ungdo-
marna i sin stadsdel.

Nedan följer ett utdrag ur den presentation om Leif Sjö-
qvist, som finns på eldsjälssajten. 

2011 beslutade sig några unga män för att bilda en ny fot-
bollsförening i Backa på östra Hisingen. Hisingsbacka FC 
fanns redan, men den etablerade klubben hjälpte killarna som 
ville starta nya Backa BK.

– Jag var med och assisterade grabbarna som sedan själva 
skulle driva den nya föreningen. Vi hjälpte till med material 
och kunskap om hur man bygger upp en förening, stadgar och 
sådant. Och vi stod för lokal och planer, berättar föreningsut-
vecklaren i Hisingsbacka FC och fortsätter:

– Det var rätt mycket elände här i Backa på den tiden. Unga 
män som inte vet vad de ska göra, går gärna runt och drar. 
De blir ett lätt byte för människor som inte har alltför ädla 
avsikter.

Han berättar om vilken effekt den nya fotbollsklubben har 
fått på samhället:

– Kriminaliteten har minskat drastiskt. Det finns något an-
nat att göra, något annat att ta ansvar för. Och om man tar 
ansvar så förändrar man sitt sätt att leva.

Under två år lånade Hisingsbacka FC ut sitt klubbhus till 
Backa BK några kvällar i veckan.

– Det blev en sorts fritids för män mellan 15 och 25 år. Jag 
skulle vilja säga att den nya klubben var den avgörande pussel-
biten för att få det lugnare här i Backa. Vissa kvällar samlades 
hundra pers här i klubbhuset. Det var precis riskgruppskillarna 
som var här. De fick en klubb att samlas kring. När personer 
får ansvar så tar de oftast ansvar. Man skiter inte där man äter. 

Samtidigt ser Leif hur det offentliga stödet till föreningslivet 
har minskats.

– När man tittar på hur mycket samhället får tillbaka från 
oss så är det närmast löjligt små resurser som läggs på vår för-
ening. Om man ser på den sociala ekonomin och räknar på 
hur mycket pengar som sparas av att vi räddar bara en person 
från en kriminell karriär så handlar det om alltifrån 25 miljo-
ner till 100 miljoner kronor.

Hisingsbacka FC har pojklag i alla åldrar, men flicklag sak-
nas helt.

– Det är mitt och vår klubbs stora projekt nu att ändra på 
detta. Vi har ett bra damlag, men vi har jättesvårt att etablera 
tjejverksamhet. Vi har haft diverse projekt och lagt mycket re-
surser men vi har än så länge inte fått igång några flicklag. Men 
nu har vi träningar för tjejer i anslutning till skoltid. Det har 
fungerat bra. Men problemet är nästa steg, att få dem in i lag-
verksamhet på kvällar och helger. Det jobbar vi på nu.

GM
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PÅ GÅNG I MARSLite
Lokalt

LiteLokalt.se

HAR VI GLÖMT NÅGOT?
HÖR AV DIG TILL OSS OCH LÄMNA MER  

TIPS PÅ VAD SOM HÄNDER I STADSDELEN.

TIPSA PÅ LITELOKALT.SE

ÖPPETTIDER
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

FRONTBILAR SEAT
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra
Tel: 031-577 400  www.frontbilar.se

Med inspiration från vår hemstad Barcelona 
skapar vi bilar som förenklar vardagen. Den 
prisvinnande designen känns igen både ut-
vändigt och invändigt i alla modeller. Smarta 
tekniska lösningar hjälper dig att koppla upp 
din smartphone samtidigt som de assisterar 
körningen. Körglädjen och känslan bakom 
ratten får du på köpet.

Varmt välkommen till oss på SEAT Frontbilar 
för en provkörning!

Erbjudande 
på SEATs 
storsäljare

Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid fi nansiering via SEAT Financial 
Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det 
som infaller först). Bl. körn. l/100 km: Ibiza 3,8–5,9; Arona 3,9–6,1. Utsläpp CO2 g/
km: Ibiza 106–134 (NEDC 92–112); Arona 106–139 (NEDC 98–114). Miljöklass EU6 AG. 
**SEAT Privatleasing 36 mån., Ibiza, baseras på 1000 mil/år och Arona baseras på 
1500mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på 
VWFS basränta (februari 2020). Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver 
leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar 
och avvikelser. Erbjudande gäller t.o.m. 2020-03-31 eller så långt lagret räcker. 
Erbjudandet för Ibiza gäller lagerbilar.

SEAT Arona Style 
TSI 95hk
Privatleasing fr.  2.195:-/mån** 

Kampanjpris fr. 174.900:-  
Ord.pris fr. 186.900:-

SEAT Ibiza Style 
115hk DSG
Privatleasing fr.  1.995:-/mån** 

Kampanjpris fr. 173.900:-  
Ord.pris fr. 185.900:-

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

Automat 
på köpet!

U P P G R A D E R A !
FR-paket, 115hk & Automat

+500:-/mån 

U P P G R A D E R A !
FR-paket

+200:-/mån 

9 MARS
Entréprogram: Dyslexiförbundet i Göteborg
Måndag 9 mars 14:00–18:00, Lundby bibliotek
Välkommen till entrén på Lundby bibliotek där företrädare från 
staden visar upp sina verksamheter.
Dyslexiförbundet informerar om dyslexi samt visar appar och 
andra verktyg som kan hjälpa dig att hitta ditt sätt att läsa 
och skriva.

12 MARS
Akvariets Historia
Torsdag 12 mars 13:15–14:30, Mötesplats Vintergatan 1
Karl Hellervik kommer från sjöfartsmuseet och berättar om al-
ligatorer, jättesalamandrar och apor. Berättelsen om akvariet 
är en berättelse om djur. Det kommer berättas om akvariets 
ursprung, om särskilt spännande och märkliga händelser samt 
förstås om Smilet-den gamla alligatorn som låg på sin plats 
i decennier.

14 MARS
Upptäck stadsodlingsrörelsen
Lördag 14 mars 12:00–14:00, Lundby bibliotek
Jonathan Naraine från The Foodprint LAB berättar om Stads-
odlingsrörelsen i Göteborg och visar den nya plattformen för 
Grow Gothenburg. Har du ett odlingsprojekt du inte hinner 
med att sköta på egen hand, eller en trädgård du skulle vilja 
dela med någon? Via plattformen kan odlingsintresserade 
matchas med odlingsbar mark i stan. Efter föreläsningen blir 
du inbjuden till ett ”Grow Mapjam”. Tillsammans kartlägger vi 
så många stadsodlingar vi kan i och kring staden, och du får 
guidning i hur du själv kan lägga upp din trädgårdsyta eller 
ditt odlingsprojekt på plattformen.

Odlings- och fröbytardag
Lördag 14 mars 11:00–15:00, Lundby bibliotek
På Lundby biblioteks odlingsdag kan du knyta odlingskontak-
ter och samarbeten, byta fröer, sticklingar och plantor. Det 

blir föreläsning och workshop med Grow Gothenburg. Lokala 
föreningar finns på plats för att visa upp sig.

17 MARS
Nämndsammanträde i Lundby
Tisdag 17 mars 16:00–19:00, Vågmästaregatan 1A
Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten. Du är 
välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskus-
sioner och beslut.
Dagordning och beslutsunderlag inför mötet hittar du under 
Handlingar och protokoll. Här kan du också läsa protokoll 
efter nämndens sammanträden.
Stadsdelsnämnden har vanligen möte en gång i månaden, 
med undantag för juli månad. Nämndsammanträdet börjar 
kl. 16.00 om inget annat anges och pågår olika länge bero-
ende på antal ärenden på föredragningslistan. Angiven slut-
tid är preliminär.

19 MARS
Tematräffar för föräldrar: Syskon
Torsdag 19 mars 17:15–19:00, Lundby bibliotek
Anhörigstödet på Hisingen vänder sig till föräldrar med barn/
ungdom med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du får 
möjlighet att vid tre tillfällen öka din kunskap, få kontakt och 
dela erfarenheter med andra i liknande situationer. Till varje 
träff bjuder vi in en kunnig person på området.
Ia Kjellsdotter från Passalen berättar om deras fritidsverksam-
het och hur de arbetar med syskon. Passalen verkar för att 
skapa inkludering i samhället för barn och unga med funk-
tionsvariation. Det finns utrymme för frågor och diskussion.
Anmälan: 031-366 63 91 eller anhorigstod@vh.goteborg.
se

23 MARS
Lunchdisko
Måndag 23 mars 12:00–13:00, Mötesplats Vintergatan 1
Släpp allt och släpp loss med oss. Dra med era dansglada 
vänner för en svängig danstimma!

Alla är Välkomna! Kostnadsfritt

30 MARS
Lite släkthistoria, från 1756 - 1974
Måndag 30 mars 13:00–14:00, Mötesplats - Kulturhus, 
Karl Gustavsgatan 65
Albonne, dräng, mjölnare, torpare, timmerman, byggmästare 
och fastighetsägare. En familj från Skepplanda är början men 
slutet på berättelsen är i Lundby på Hisingen.

GM



Swisha till 900 80 04
Din gåva räddar liv i krig och katastrofer 

RÄDDA LIV 
I KRIGETS JEMEN 

Vi är på plats och hjälper människor att överleva.
Med ditt stöd kan vi rädda fler liv.

När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset.
Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet


