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EXTRAINFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER

GöteborgsLokaler informerar med 
anledning av COVID-19 (coronaviruset)

 � Vi befinner oss i ett speciellt läge. Spridningen av covid-19 har ökat och ingen vet med sä-
kerhet vad som kommer att hända. Vi förstår att många känner oro. GöteborgsLokaler följer 
aktivt händelseutvecklingen gällande covid-19 och förstärker insatserna vid behov. Vi följer 
löpande Folkhälsomyndighetens råd och bedömningar.

För dig som lokalhyresgäst rekommenderar vi Folkhälso-
myndighetens hemsida, där myndigheten har sammanställt 
frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och 
hur viruset smittar. Via goteborg.se kan du också hitta in-
formation.

Har du tankar och funderingar kring din verksamhet re-
kommenderar vi att läsa tips och råd gällande Covid-19 på 
Verksamt.se 

Vi kommer att jobba mer intensivt med olika insatser på 
handelsplatserna, dock har vi tyvärr fått pausa en del torge-
venemang då vi inte kan garantera att det kommer färre än 
500 personer. Ingen vet hur situationen utvecklas, men vi 

jobbar för att vardagen på handelsplatsen skall fungera så 
bra som möjligt. Exempelvis planterar vi nu vårblommorna, 
ökar städningen på våra inomhustorg, stärker närvaron i so-
ciala och digitala media, tar fram marknadsföringskampanj 
för att supporta den lokala handeln. Gå gärna in på tor-
gens olika Facebooksidor för mer information om respektive 
handelsplats. 

Har du frågor som gäller lokalen eller handelsplatsen är 
du som alltid välkommen att kontakta oss på Göteborgs-
Lokaler.

GÖTEBORGSLOKALER



MAX 2 ST/MEDLEM.

FLÄSKYTTERFILÉ
Sverige/Nybergs Deli. I bit. Ca 1 kg.

FAMILJEFAVORITER
TILL GLÄDJEPRIS

FLÄSKYTTERFILÉ

59)=K

Recept med 
fläskytterfilé hittar 

du på coop.se  

MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

10kK
MAX 3 KG/MEDLEM.

APELSINER
Spanien/Marocko. Klass 1.

HANDLA FÖR 200�  SÅ FÅR DU KÖPA MAX 2 ST/HUSHÅLL.

KYCKLINGFILÉ
Sverige/Guldfågeln. Fryst. 1000 g.

49)=   

FRYSTA BÄR/FRUKT
Xtra. Fryst. Välj mellan mango, blåbär och hallon. 500 g. 
Jfr-pris 40:-/kg.

20k   

MAX 5 ST/HUSHÅLL.

LÄSK Pepsi/Zingo/7-up/Pommac. Välj mellan olika sorter. 
140-150 cl. Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

10k   

MATLÅDOR
Nordiska Plast. 0,25-1,1 liter. Välj mellan olika former, 
storlekar och färger. Ord. pris 15:-/st.

2 FÖR

15k

M� lå� ns � g 23 � rs  MEDLEMSPROGRAMMET SOM GER 

MEST  BONUS
”  Ger mest bonus, 

både för inköp på 
och utanför Coop. 
Längst giltighetstid 
på insparad bonus. 
Omfattande program 
med störst valfrihet 
i hur bonusen 
kan användas.”

Enligt oberoende undersökning 
av Testfakta, februari 2020.

BÄCKEBOL 
AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/3–29/3



TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE4 MARS 2020

Trygghetsspalten Norra Hisingen
Hej igen.
Under den senaste tiden har vi tillsammans med de samar-

betspartner vi har inom Medborgarlöftet genomfört en trygg-
hetskväll. Vi samlade ett 35-tal personer på polisstationen för 
att sedan ge oss ut i kvällen och natten. Vi inom Polisen sam-
ordnade insatsen.

Hjalmar Brantingsplatsen var utgångsplatsen och vi använde 
oss av kollektivtrafiken till och från Backa. Det blev vandringar 
genom centrala Backa med Selma Lagerlöfs torg som mål.

En enkel enkät gjordes, som bland annat Polisens volontärer 
och förvaltningens personal använde för att ställa frågor kring 
säkerhet och trygghet, både på bussar men även på offentliga 
platser.

Det blev många givande samtal med ungdomar men även 
med dem som ”bara” var och handlade på torget. Resultatet 
visade att en stor majoritet kände sig riktigt trygga. Det känns 
bra. Totalt svarade femtio personer på enkäten.

Vår närvaro uppskattades mycket av de som vi träffade, men 
vi kunde även arbeta offensivt mot upptäckta brott. Det blev 
ett antal träffar gällande brott mot knivlagen och ett par nar-
kotikabrott. Några ungdomar blev hemkörda till sina föräldrar 
med följande samtal kring olämplig uppträdande eller risken 
att befinna sig i olämpliga miljöer på fel tid av dygnet.

Det finns tyvärr alltid ett antal ungdomar där föräldrarna 
blir upplysta om sina ungdomars uppträdande och umgänge. I 
de allra flesta fall bemöts vi av positiv respons. Min erfarenhet 
är att det krävs ett gediget arbete från hemmet för att kunna 
sätta gränser och ibland bryta ett negativt mönster. Allt för ofta 
är det samma ungdomar som vi känner igen och påträffar i 
samma miljö.

Vi kommer att genomföra ytterligare insatser med denna in-
riktning under våren, ibland i större omfattning, ibland min-
dre. Kanske kan andra områden inkluderas med annan inrikt-
ning. Polisens volontärer ställer upp på sin fritid för att hjälpa 
till vid olika evenemang och insatser – de är värda all uppskatt-
ning för sitt engagemang.

Ni som är intresserade av att göra en insats kan gå in på 
Polisens hemsida för att se när anmälningstiden är för nästa 
utbildningstillfälle. Uppdragen är vitt skilda. Det finns någon-
ting för alla.

När det gäller bilinbrott så har det varit en klar ökning 

den senaste tiden. Polisen grep i 
förra veckan två personer som är kända av oss. Det gav omgå-
ende ett positivt resultat. Vi misstänker att dessa två personer 
haft ett arbetsområde från Uddevalla ner mot norra Halland.

De två personerna är häktade. Det kommer kanske ge be-
sked om de kan knytas till flera brott. Erfarenheten visar dock 
att långt ifrån alla drabbade kan räkna med upprättelse.

Varje brott ska kunna bevisas ”ställt utom all rimlig tvivel”. 
Men det viktigaste vid en fällande dom, är att eventuella fram-
tida brott kan undvikas.

Det som i hög utsträckning präglar vår vardag just nu är ju 
Coronaviruset. Polisen följer givna direktiv och uppdaterar lä-
gesbilden hela tiden.

Vi har ett ansvar att ha frisk personal som kan utföra vårt 
arbete. Det innebär att vi ställer in möten och träffar som inte 
är absolut nödvändiga. Vi vill inte ha in smittan hos oss - om 
det går att undvika. Detta för att säkerställa vår verksamhet och 
vårt ansvar gentemot allmänhet och kollegor.

Förvaltningen på Norra Hisingen berörs också då allmänna 
möten begränsas. Många kommer att bli berörda på olika sätt, 
men om så många som möjligt kan förhålla sig till dessa upp-
maningar så ökar chansen att kunna komma genom detta.

HÅKAN BREDINGE  

KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN  

KENNETH JOHANSSON  

TRYGGHETSSAMORDNARE  

NORRA HISINGEN.

Håkan BredingeKenneth Johansson

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

Bild: White arkitekter.

Våra hjältar 
inom vården

Vill rikta ett stort tack till 
alla inom vården. Ni är 
bäst. Ni är alla värda or-
dentliga löneförhöjningar 
och bättre arbetsvillkor. Ni 
kämpar och sliter alla da-
gar i veckan och gör det 
fantastiskt bra. Sverige stan-
nar utan era insatser. Mina 
hjältar är alla inom vården 
och de är värda hur många 
applåder som helst.

BERIT

Sätt fokus på 
rätt saker

I snart 2 veckor har våra 
nyheter handlat om Corona-
viruset. Det är helt rätt. Trots 
att hela världen drabbats 
mer eller mindre och lamsla-
gits kommer miljöpartet i Gö-
teborg med ett debattinlägg 
den 10 mars i Göteborgs 
Posten och vill att trängsel-
skatten i Göteborg ska hö-
jas. Lägg ned och fokusera 
på rätt saker. Och det är helt 
fel att straffa bilisterna ännu 
en gång. Alla vet vad som är 
det absolut viktigaste i nulä-
get. Att få bukt med Coruna-
viruset.

RIKARD

Håller med 
om Göteborgs 
största soptipp

Läste om nedskräpningen 
intill pendelparkeringen i 
Backa. Jag bor bara några 
meter ifrån och det är be-
drövligt att detta får pågå. 
Vem har ansvar för marken 
där och de som slänger sitt 
skräp där borde väl straffas 
ordentligt. Med tanke på att 
vår miljö ska hållas ren och 
snygg så måste detta få ett 
slut. Jag skäms.

KÖRKARLENS GATA

Kärra kan inte 
hålla rent

Ständigt denna nedskräp-
ning på våra återvinnings-
platserna i Kärra. Jag undrar 
bara om det ser likadant i 
andra delar av Göteborg. 
Har svårt att tro det. Snacka 
om smittorisk när man be-
söker en station i Kärra. Ni 
som inte klarar av att slänga 
rätt skräp eller inte ens or-
kar lyfta in det i behållarna. 
Hoppas ni har dåligt samve-
te och att ni en dag blir straf-
fade rejält. Ni är en skam 
för oss andra som sköter sitt 
skräp. Skulle jag se någon 
som missköter sig kommer 
jag att fotografera personen 
och skräpet och sedan po-
lisanmäla det direkt. Har fått 
nog av det här oansvariga 
beteendet.

F- BANNAD KÄRRABO

God mat 
på Franska 
Skafferiet

Var och åt på Franska 
Skafferiet som öppnat på 
Selma Lagerlöfs Torg. Säger 
bara. Vilken god mat och en 
utmärkt fin service. Hit kom-
mer jag att gå ofta. Det är för 
övrigt strålande att vi fått en 
restaurang på torget nu.

MATGLAD BACKABO

Låt nu Kärra 
bibliotek få 
stanna där det är

I senaste numret av 
Backa/Kärra Tidning läste 
jag om renoveringen av Kla-
rebergsskolan. Det är positivt 
för våra elever och persona-
len där. Tänkte samtidigt på 
vårt kära bibliotek i Kärra. Låt 
det nu får vara kvar där det 
är. En gång för alla. 

Vi räknas inte

Visst ska man vara försiktig 
i dessa tider med det förfär-
liga Coronaviruset, men jag 
tycker det är lite överdrivet. 
För oss som är äldre. Ska 
man inte kunna gå utanför 
dörren och få lite frisk luft? 
Vi som är i den målgruppen 
tvättar också våra händer 
och är ytterst försiktiga i kon-
takterna med andra männ-
iskor. Hur länge ska vi sitta i 
“karantän” tro?

78 ÅR OCH FRISK

Handla på 
hemmaplan

Hoppas alla nu försöker 
gynna våra lokala handlare 
på torgen. De behöver allt 
stöd de kan få i de här tuffa 
tiderna. Jag har de senaste 
veckorna gjort mina inköp 
på mitt hemmatorg. Det är 
självklart för mig. Du kan 
också bidra på samma sätt.

JOHANNA

Rättelse
I förra numret av Backa/

Kärra Tidning fanns en artikel 
om Coop Väst som delade 
ut ett stipendium till Backa 
HK, där det stod Coop Fo-
rum Bäckebol. Stora Coop 
Bäckebol ska det vara na-
turligtvis vara. Tidningen ber 
om ursäkt.

B/K

GP:s arkitekturkritiker:

Selma Lagerlöfs center är 
årets bästa Göteborgshus

Det nya kulturhuset i Hisings Backa är exemplarisk arki-
tektur. GP:s arkitekturkritiker Mark Issit är direkt hänförd. “

“En ståtlig solitär som denna som måttstock finns hopp 
om ett slutresultat av högsta internationella klass”.

B/K

Insändare



Supporta dina Locals
Kära kund!
På våra torg finns de som bakar din frukost-
fralla, binder din blombukett, fixar frisyren, 
lagar mat och servar dig med vardagens alla 
tänkbara tjänster och utbud. De som lever och 
verkar kring torgen varje dag, året om för att 
din vardag ska fungera så bra som det bara 
går. Vi kallar dem Locals och vill hylla dem för 
att de bidrar till ett levande Göteborg.  

 
I dessa tider behövs din support lite extra, vi 
har öppet som vanligt och försäkrar dig om att 
vi följer folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer liksom du. Tänk på att ta hand om 
varandra, känner du dig sjuk så vill vi att du 
stannar hemma och kurerar dig. Ta hand om 
er och välkomna till dina handlare i Kärra Cen-
trum. Vi håller öppet för er. 

GÖTEBORGSLOKALER PRESENTERAR LOCALSOFGBG.SE | WWW.KARRACENTRUM.SE

MARIE & SOFIA – BLOMMIGA BUTIKEN – KÄRRA CENTRUMJÖRGEN –  ICA SUPERMARKET – KÄRRA CENTRUM



TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE6 MARS 2020

Lite
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Kärra Centrum
 � Hallå där Anne Rohman 

fastighetsförvaltare för GöteborgsLokaler 
Kärra centrum

Hur går det med de tomma lokalerna där Handelsban-
ken och Pressbyrån fanns tidigare och fanns. Är det nå-
gon ny hyresgäst på gång?
- Vi har intressenter på båda lokalerna. Vi jobbar hela tiden 
på att hyra ut tomma lokaler, men det skall dock vara rätt 
verksamhet som kompletterar de befintliga verksamheterna.

När tror du att det kan komma in nya aktörer?
- Så länge inget kontrakt är skrivet har vi inget att informera om.

Lokalen intill Kärra Kök och Bar. Används den idag eller 
är tanken att det även där ska komma en ny aktör?
- Lokalen intill krogen hyr skolan och de har inga planer på 
att flytta.

LEIF MARTINSSON

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

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

GöteborgsLokaler förvaltar torget på uppdrag av 
Fastighetskontoret. Centrumutvecklare är Kathleen 
Hahne som ingår i torgteamet Kärra Centrum tillsam-
mans med förvaltare Anne Rohman och tekniska 
förvaltaren Thomas Samuelsson. Centrumutvecklaren 
arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att 
marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och 
aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter. 

Viktig pusselbit i 
omvandlingen av Backaplan

 � Nu är den första detaljplanen för omvandlingen av Backaplan 
klubbad av byggnadsnämnden. Detaljplan för handel med mera 
vid Backavägen ger plats för cirka 400 bostäder och 60 000 kva-
dratmeter för bland annat kontor, handel, service och verksamhe-
ter.

Byggnadsnämnden tillstyrkte detaljpla-
nen vid sitt sammanträde tisdagen 17 mars. 
Planen skickas nu vidare till kommunfull-
mäktige för antagande.

– Att den första detaljplanen för verk-
samheter och bostäder har blivit tillstyrkt i 
byggnadsnämnden är ett viktigt steg i om-
vandlingen av Backaplan. Det innebär att 
efter antagen och laga kraftvunnen detalj-
plan kan byggnation påbörjas. Skandiafas-
tigheter, som är en av aktörerna inom den-
na detaljplan, bedömer att första inflyttning 
kan ske under 2023, säger Sirpa Antti-Hilli, 
planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Planen innehåller cirka 400 lägenheter 
varav hälften är avsedda för äldreboende. 
Cirka 60 000 kvadratmeter är avsatta för 
kontor, handel, service och verksamheter. I 
detaljplanen säkerställs också delar av Back-
aplans övergripande gatunät där Backavä-
gen byggs om till stadsgata och förbereds 
för spårvägslinje.

“Att den första detaljplanen för verksam-
heter och bostäder har blivit tillstyrkt i bygg-
nadsnämnden är ett viktigt steg i omvand-
lingen av Backaplan”.

Detaljplan för handel m m vid Backavä-

gen är den första detaljplanen i program-
området för Backaplan som nu möjliggör 
den stora omvandlingen, från handels- och 
industriområde till blandstad. Program-
met för Backaplan omfattar flera detaljpla-
ner. Detaljplan 2 centrumbebyggelse är på 
gång och beräknas gå ut på samråd i slutet 
av året. Backaplan är tänkt att förvandlas 
från en handelsplats med stora asfalterade 
ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Hela pro-
grammet omfattar totalt cirka 7 500 bostä-
der i blandade upplåtelseformer, cirka 140 
000 kvadratmeter handel och verksamhe-
ter, parker, kulturhus och kommunal ser-
vice.

Området är en viktig pusselbit för att 
knyta ihop staden över älven. Med en 
blandning av bostäder, service, kontor och 
cityhandel blir Backaplan Hisingens centr-
um. Omvandlingen har startat och pågår 
under de närmaste 15–20 åren.

www.stadsutveckling.goteborg.se

B/K

Farligt avfall-bilen 
kommer nära dig

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

Schemat finns även på go-
teborg.se/farligtavfallbilen

Norra Hisingen 
Tisdag 31 mars 
17.00-17.45 Solhagagatan. 
ÅVS parkering Ellesbovägen
18.00 -18.45 Södra Ligår-
den, infart till området
19.00 - 19.45 Kärra 
Centrum, Lillekärr Södra 49, 
Amaryllisblomman
17.00-17.45 Skra Bro/
Linas Lycka, ÅVS
18.00 -18.45 Säve Sta-
tionsväg, ÅVS Säve Station
19.00 - 19.45 Stora Tolsered 
väg Gerrebacka, ÅVS parkering

Onsdag 8 april
17.00 - 17.45 Skälltorpsskolan
18.00 - 18.45 Tuve Torg, 
Glöstorpskyrkan

Onsdag 29 april
18.00 - 18.45 Wadkö-
pingsg,/Hjalmar Bergmans 
gata, bobutiken
19.00 - 19.45 Kärra 
Centrum, Lillekärrs Södra 
49, Amaryllisblomman

Torsdag 7 maj
17.00 - 17.45 Skälltorpsskolan
18.00 - 18.45 Brunnsbotor-
get, parkering.
19.00 - 19.45 Lilla Aröds-
gatan, ÄVS
17.00 - 17.45 Åketorpsg. 
44, ÅVS
18.00 - 18.45 Sandbanksv. 
/ panncentral
19.00 - 19.45 Tuve Torg, 
Glöstorpskyrkan

Onsdag 13 maj
17.00 - 17.45 Övralidsg, 
2, ÅVS
18.00 - 18.45 Arvesgärde 9
19.00 - 19.45 Norumshöjd 9

B/K

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
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KÄRRA HÅRTEAM  |  KÄRRA CAFÉ & KONDITORI   |   APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG

KÄRRA CENTRUM

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

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00

Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

CANDY

de ska va gott o leva

z

CANDY, Kärra Centrum 8 
Telefon 031–57 99 88. Öppet alla dagar!

Här spelar du Svenska Spel  
alla dagar i veckan. Vi har andelsspel 

på Stryk, Europa och Topptipset.

Välkomna in!

Mån-Fre 09-18 Lör 10-13.30
www.apoteksgruppen.se

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Apoteksgruppen  
Tuve Torg
Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

Tel. 574030

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

Vi sponsrar

Kärra Café  
och Konditori

Kärra

**

10%
Rabatt!

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

Erbjudandet gäller på ICA Supermarket 
Kärra tom 5/4 2020. Vi reserverar oss för 
slutförsäljning och ev tryckfel.

Storköpsrabatt
Handla för 500:- och få 10% rabatt. 
Klipp ut och ta med till butiken

V36_RABATTKUPONG--CO--SSV_Karra_66x66_RAO1003106.indd   12019-09-03   10:54

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

1 st Semla

2 st Semlor

1 st Wienersemla

2 st Wienersemlor

NYHET

NYHET

30 kr
50 kr

Fredag 3/4 
start 21.00

Öppet Må stängt • Ti–To 16–22 • Fr 16–01 
Lö 13–01 • Sö 13–21 • Tel: 031–57 59 00 
Vi finns på Facebook!

KÄRRA

KÖK & BAR

Påsken har flyttat in till oss
Öppettider i påskhelgen 

Skärtorsdag 10–18 • Långfredag 10–15 
Påskafton 10–15 • Påskdagen och Annadag påsk stängt

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

Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

35 kr
60 kr

Ta hand om ditt leende!
• Borsta med fluor 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
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klubbfavorit 
26 mar - 1 apr

40%
Compeed  
Skavsårsplåster ..................  41:50
Mixpack, 5 st. Rek. pris 69:- 

Handla lokalt i Kärra Centrum!
Torget erbjuder ett varierat utbud av service, 

dagligvaruhandel, kaféer och matställen.
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Episk filmpremiär 
i Bingolottomiljö

 � Det var en fullsatt biosal. Det var Rickard Olsson såg sig själv bli kidnappad av Leif ”Lo-
ket” Olsson. Det var stående ovationer.

Världspremiären av ”Den maskerade rosen” var helt enkelt magisk.

I nybyggda lokaler på Selma Lagerlöfs Torg var det torsdag 
5 mars röda mattan då filmen ”Den maskerade rosen”, gjord 
av Selma daglig verksamhet, hade premiär inför en entusias-
tisk publik.

Redan vid ankomst stod Kim Westman, regiansvarig, hu-
vudrollsinnehavare och en stor kännare av Bingolotto, tog 
emot alla nyfikna gäster. 

Han påpekade bland annat att söndagsnöjet numera var 
en avslutad epok till förmån för japanska sagoäventyret Sailor 
Moon. Han berättade dock vidare att Rickard Olsson fortfa-
rande var hans bästa vän och öppnade åtminstone lite för en 
comeback med duttpennan.

Bingolottos programledare fanns självklart på plats för att 
se sig själv i dramatisk miljö, där de onda gestaltades av Leif 
”Loket” Olsson och ”Bingo-Berra”, som helt enkelt kidnappa-
de sin efterföljare mitt under pågående direktsändning. Sedan 
kom Mamaru (Kim Westman) och hans vänner och räddade 
Rickard efter dramatiska scener i såväl bil– som i studiomiljö.

Den äkta Olsson var efteråt lika lyrisk som övriga i salongen.
– Värme, glädje och humor på en gång. En helt underbar 

film som alla borde se. Jag har varit på många filmpremiärer 
genom åren, men kommer i ärlighetens namn inte ihåg speci-
ellt många. Den här kommer jag att bära med mig i hela livet. 

Då hela skådisensemblen tackades av efteråt var det till stå-
ende ovationer – och med löftet från huvudrollsinnehavaren 
att det kommer fler filmer framöver.

Vi kan dessutom meddela att både ”Loket” och ”Bingo-Ber-
ra” åter är på benen och mår bra.

B/K

 Rädda gorillan
Bli Djungelfadder på wwf.se/djungelfadder

©
 N

atureP
L.com

 / T.J. R
ich / W

W
F

W
W

F kontrolleras av S
vensk Insam

lingskontroll

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

NÄRA TILL ALLT
OCH FRI PARKERING



Supporta dina Locals
Kära kund!
På våra torg finns de som bakar din frukostfralla, 
binder din blombukett, fixar frisyren, filear din 
fisk, lagar mat och servar dig med vardagens alla 
tänkbara tjänster och utbud. De som lever och 
verkar kring torgen varje dag, året om för att din 
vardag ska fungera så bra som det bara går. Vi 
kallar dem Locals och vill hylla dem för att de  
bidrar till ett levande Göteborg. I dessa tider  

 
behövs din support lite extra, vi har öppet som 
vanligt och försäkrar dig om att vi följer folkhäl-
somyndighetens rekommendationer liksom du. 
Tänk på att ta hand om varandra, känner du dig 
sjuk så vill vi att du stannar hemma och kurerar 
dig. Ta hand om er och välkomna till oss på Selma  
Lagerlöfs Torg. Vi håller öppet för er. 

GÖTEBORGSLOKALER PRESENTERAR LOCALSOFGBG.SE | WWW.SELMALAGERLOFSTORG.SE

ANNA – KRONANS APOTEK – SELMA LAGERLÖFS TORG 

ALEXANDER – FISKHUSET – SELMA LAGERLÖFS TORG ÅSA LENA & ANNA– BLOMGÅVAN– SELMA LAGERLÖFS TORG

HILDA– SALONG INFINITY – SELMA LAGERLÖFS TORGMARIA –  MJ GULD – SELMA LAGERLÖFS TORG

GUN – LIVSLUST – SELMA LAGERLÖFS TORG
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Carlsbogård är stekhet 
i tyska handbollsligan

 � Jonathan Carlsbogård började sin handbollsbana i Kärra HF, för att sedan ta steget över till anrika Redbergslid som 17-åring. Efter fem 
fantastiska år i RIK gick hans dröm i uppfyllelse in om att bli handbollsspelare på heltid när han 2018 skrev på för TBV Lemgo i den högsta 
tyska handbollsligan. 

I sitt nya hemland har han gjort succé. Se-
naste tiden har varit otrolig för 24-åringen då 
han kommit med i omgångens lag i ligan fyra 
gånger på raken. En grym prestation av Jonat-
han med tanke på att ligan rankas som en av 
de bästa i Europa.

Backa/Kärra Tidning fick en pratstund 
med en av tyska ligans hetaste spelare. Jonat-
han Carlsbopgård.

Hur har första tiden varit i Lemgo med 
handbollen och livet utanför planen?
- Det har varit en lärorik tid. Att flytta he-
mifrån för första gången och då direkt utom-
lands och bo själv är ett stort steg, men jag 
tycker det gått väldigt bra. Snart kommer 
flickvännen att flytta in i och med att hennes 
studier i Paris är klara. Det känns bra att hon 
kommer.

Varför föll valet på Lemgo?
- Tycker det var ett lagom steg att ta. Det 
stämde bra från början. Lemgo är en lagom 
stor klubb och jag ville ha speltid och utveck-
las. Och det har jag gjort fått här.

Hur bra är ni som lag?
- Vi är ett stabilt mittenlag. Till skillnad mot 
de största klubbarna i tyska ligan så har vi en 
tunnare trupp, men vi har gjort det bra. Fram-
för allt de senare månaderna, innan coruna-
visruset slog till, har vi spelat väldigt starkt. 
Hoppas att vi behåller den formen när ligan 
startar upp igen

Hur har det gått för dig personligen?
- Är jättenöjd. Har fått spela mycket nästan 
60 minuter varje match. Har fått ett stort för-
troende från tränarna och tycker själv att jag 
tagit vara på den chansen. 

De senaste fyra ligaomgångarna har du 
kommit med i omgångens lag. Vad bety-
der det för dig?
- Fantastiskt kul och ett kvitto på att jag ut-
vecklats åt rätt håll. Visst blir uppmärksam-
heten extra stor när man kommer med där. 
Där vill ju alla som spelar vara med. Uttag-
ningarna gör ju också att mitt självförtroende 
ökat en hel del. 

Du har haft lite skador. Är du skadefri 
nu?
- Ja, nu är jag hel och frisk.

Hur mycket tränar ni och hur ofta är det 
match?
- Vi brukar oftast spela en match och sedan 
har vi 1-2 gympass samt fyra handbollsträ-
ningar i veckan.

Hur har du utvecklats sedan du kom till 
Lemgo?
- Allt i spelet. Har lärt mig läsa situationerna 
bättre. Det gäller att vara förberedd och flexi-
bel när det är match. Det tog första halvåret 
att anpassa sig. Har definitivt tagit ett steg ex-
tra i mitt handbollspel.

Klassen på tyska handbollsligan jämfört 
med den svenska ligan?
- Det är så klart skillnad. I Tyska ligan är för-
svars och målvaktspel snabbare. Man blir lätt 

straffad vid minsta misstag. Här är också min-
dre tekniska fel. Man får vara på tårna ordent-
ligt i varje match. En annan stor skillnad är 
den inramningen som matcherna har med 
event och ofta är det fullsatt på arenan. Det 
blir ett enormt tryck på läktaren. Inte minst 
när vi möter Kiel borta.

Dina största supportrar är din familj. Vad 
har de betytt för dig?
- Mamma Isa, pappa Fredrik och min syster 
Jenny betyder enormt mycket. De har alltid 
stöttat mig. Extra kul är det när de kommer 
och hälsar på mig.

Lemgo som stad?
- Det är en liten stad som ligger i nordvästra 
Tyskland.. Här finns det mesta man önskar 
sig. Närmaste storstad är Hannover.

Hur bor du?
- Jag bor i en rymlig lägenhet som ligger nära 
till vår hemmaarena, restauranger och matbu-
tiker.

Hinner du med någon fritid mellan trä-
ningar och matcher?
- Det blir mest att jag umgås med en del av 

mina lagkamrater och då handlar det mest om 
svenskarna Peter Johansson, Anders Ceder-
holm. Ibland softar vi bara, då och då lagar 
vi mat ihop och kollar någon match på TV:n. 

Hur går det med tyska språket?
- Språket var något jag försökte lära mig hyfsat 
snabbt och tycker att det gått riktigt bra. 

Följer du med dina tidigare klubbar RIK 
och Kärra HF?
- Absolut. Har fortfarande en del kontakter 
med några spelare i RIK och Kärra följer jag 
då och då via sociala medier.

Landslaget siktar du förstås på att komma 
med i?
- Självklart gör jag det. Var med på en li-
ten sammankomst för ett tag sedan med den 
nye landslagstränaren Glenn Solberg, så det 
känns som jag är med i diskussionerna. Mitt 
fokus är att fortsätta spela bra i Lemgo och 
räcker det för att ta en landslagsplats så vore 
det grymt roligt.

Hur långt kontrakt har du med Lemgo?
- Har 1+1 år kvar.

Vad tror du nästa steg i din karriär blir?
- Det är klart att jag hoppas komma till en 
ännu större klubb, men jag har det riktigt bra 
i Lemgo också. Jag jobbar vidare och här får 
jag spela mycket i en perfekt miljö. Det är där 
mitt fokus är nu.

Många i Kärra HF hoppas få se dig i mo-
derklubben i framtiden. Kan det bli möj-
ligt?
- Det vet man aldrig. Kärra HF finns alltid i 
mitt hjärta. Det är där jag vuxit upp och spelat 
i min ungdom. Med grymma ledare. Kärra är 
en fin förening som betyder mycket för mig.

Jonathan Carlsbogård är en ytterst ödmjuk 
och målmedveten 24-åring som fått sin dröm 
uppfylld med proffsspel i Tyskland.

Frågan är inte om utan när han får dra på 
sig den svenska landslagströjan.

LEIF MARTINSSON

Fakta: TBV Lemgo
Grundad: 2 september 1911

Hemstad: Lemgo, Tyskland

Arena: Lipperlandhalle

Kapacitet: 5 000 åskådare



Under omvandlingen av torget har vi öppet precis som vanligt. 
Välkommen till Selma Lagerlöfs Torg!

hemmaplan!

Handla
på

To rgi nvgin
g

Save the date!

29 – 31
augusti

selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Glad påsk!

x

Selma Lagerlöfs torg 10
422 48 Hisings Backa

Tel. 031-52 35 97
www.selmasoptik.se

Klipp ut & ta med 

kupongen!

Gäller t.o.m. 2020-03-31
Erbjudandet avser ett glaspar/person i index 1,5 och kan ej kom-
bineras med andra erbjudanden.

du sparar 1500:-

Just nu
Bästa progressiva glaset 

3995:-

Pizzeria Pärla – Varmt välkomna!
Öppet: Månd–Fred 11–21 • Lörd–Sönd 12–21

031–58 34 84

Kära kunder ! 
I dessa tider behöver vi er mer än nånsin.  
Vi har öppet och jobbar på som vanligt.  

Varmt välkomna! 
Hilda, Sofia, Rickard, Sandra och Barbro

SKANNA HÄR

BonjourNu är vi på plats

Lunch öppet Måndag - Fredag 11:00 - 15:00

Ni hittar oss på
Selma Lagerlöfs Torg 2, 422 48 Göteborg

info@franskaskafferiet.se | 031 77 43 900

ÖPPETTIDER 

Alla dagar  
7 – 22 
hemkop.se

________________

Priserna gäller 
v13, 2020 med 
reservation för ev 
slutförsäljning och 
tryckfel. 

Lokala avvikelser  
kan förekomma.

Butiksnamn

 Färsk bandpasta
 Garant ,  fl era sorter, gäller även lasagne, 
200-250g, jfr-pris 20,00-25,00/kg    
Max 5 köp/hushåll/vecka 13 

5:-

Ord öppettider: 
Mån–Fre 10–18, Lör 10–14
www.blomgavan.se

   

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14

Tel. 031 - 52 18 30  |  www.mjguld.se

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka

Erbjudandet gäller t.o.m 19/4. 

Butiken är laddad med vår och påsk!
Om du inte vill eller kan gå ut, ring gärna och beställ,  

så levererar vi! Betalar gör du med swish.

Vi önskar er alla en fin påsk och vår! 
Hälsningar Åsa & Anna / Blomgåvan

50% RABATT på klockor från Facit

Butiksnamn

Formpasta
Barilla, gäller penne, farfalle, gnocchi,  
fusilli, risoni, girandole, rigatoni,  
500g, jfr-pris 10,00/kg   
Max 5 köp/hushåll/vecka 4

5:-

Butiksnamn

 Färsk bandpasta
 Garant ,  fl era sorter, gäller även lasagne, 
200-250g, jfr-pris 20,00-25,00/kg    
Max 5 köp/hushåll/vecka 13 

5:-

SOLGLASÖGON 
Nya modeller 199:-

Selma Lagerlöfs torg 10
422 48 Hisings Backa

Tel. 031-52 35 97
www.selmasoptik.se

Klipp ut & ta med 

kupongen!

Gäller t.o.m. 2020-03-31
Erbjudandet avser ett glaspar/person i index 1,5 och kan ej kom-
bineras med andra erbjudanden.

du sparar 1500:-

Just nu
Bästa progressiva glaset 

3995:-
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www.svenskakyrkan.se/backapastorat

Närvaro i oron
Kyrkans arbete fortgår även i kristider, men 
våra gudstjänster och verksamheter påverkas av 
situationen. 

På hemsidan och i appen Kyrkguiden hittar du 
 aktuell information. På hemsidan hittar du också 
kontaktuppgifter till våra präster och diakoner ifall 
du  behöver någon att prata med. De svarar i mån 
av tid om de är friska och i tjänst. Så långt det är 
 möjligt  kommer vi fortsätta att samlas till guds-
tjänst för att be för situationen.

Glöm inte att din egen närvaro 
också är viktig. Visa extra omtanke 
om dina medmänniskor, erbjud hjälp 
med att uträtta ärenden, ring någon 
som sitter ensam hemma – och kom 
ihåg att tvätta händerna!

www.svenskakyrkan.se/backapastorat
FOTO: NICK FEWINGS/UNSPLASH

KYRKOSPALTEN

Orostider
 � Det har varit ett massivt informationsflöde i media på senaste tiden om coronaviruset. 

Det är ju bra att vi får tillgång till den kunskap som finns, men det kan vara svårt att orka 
med att följa allt. För många är det bäddat för oro och rädsla.

Oro är en viktig känsla för oss. Den hjälper oss att bli 
medvetna om att något viktigt är på gång. Men vi behö-
ver inte stanna där. Jesus säger: Känn ingen oro, förtrös-
ta på mig. Mitt i hamstringsvågen, ett klart tecken på att 
oron har fått ben, får vi sträcka oss efter tilliten.

Oron kan användas som drivkraft. Men den behöver 
paras med den förtröstan som Jesus talar om. Lita på 
mig. säger han. Låt oss se på hans liv. Han kom till jorden 
med ett uppdrag att rädda mänskligheten och återställa 
gemenskapen med Gud, mellan oss människor och mel-
lan oss och naturen. Allt skulle återupprättas. Kärleken 
skall styra hela livet, till Gud, till medmänniskan och till 
oss själva. Jesus lever det livet ända in i döden. På långfre-
dagens kväll såg allt förtvivlat ut. Jesus var död och med 
honom alla drömmar om ett gudsrike på jorden.

På påskdagens morgon händer det mirakulösa att gra-
ven är tom och Jesus visar sig för sina lärjungar, gång på 
gång. Döden var inte slutet. Det finns mer liv! Inte bara 
för honom utan för mänskligheten. Våga lita på att Jesus 
har både dött och uppstått för dig. I ditt dop blev hans 
död din död och hans liv din uppståndelse. Gud vinner 
över ondska och död.

Det finns anledning till oro för de som är äldre och 
som redan är försvagade av sjukdomar. Dem måste vi vär-

na om med all kraft. Oron får då omsättas i handlingar 
av kärlek. En del har fått besöksförbud som kan leda till 
påtvingad ensamhet. Då kan vi talas vid på telefon för att 
inte någon skall känna sig bortglömd. Vi kan skapa små 
telefonringar, några vänner eller släktingar emellan så vi 
kan hålla daglig kontakt. Vi kan vara noga med att stanna 
hemma vid förkylningssymptom och följa myndigheter-
nas föreskrifter. Men vi behöver inte låta oron övergå i 
rädsla och förlamning.

Hur blir det sedan? Efter covid-19-sjukdom kommer 
för de flesta återställd hälsa med immunitet. Dessutom 
får vi bära hoppet om det eviga livet i den totala kärle-
kens famn. När vi blir oroliga över våra liv eller andras, 
över framtiden, får vi lägga våra händer i Guds och veta 
att han inte har övergivit oss. Gud kan vända också denna 
pandemi till något gott där vi får vara med och skapa ett 
människovänligare samhälle. Låt oss ta oss an den utma-
ningen!

GÖRAN STARKE 
 PRÄST I BACKA FÖRSAMLING

Även små  
annonser syns!

Boka din: 
Leif Martinsson,  
0733–48 72 14

   

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14

Tel. 031 - 52 18 30  |  www.mjguld.se

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka
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TAGENE ÖPPETTIDER
Tagenevägen 30
Hisings kärra 
031-348 78 50

Vardagar 9–18
Lör & sön 11–15 
holmgrensbil.se

Kom in och provkör.  
Vi har bilar för omgående leverans. Välkommen in till Holmgrens Bil Tagene.  

Privatleasing från 

4 499 kr/mån
       inkl. assistans och service 

Köp nya KONA electric 64kWh från  

409 900 kr

      

Äntligen här!  
Nya Hyundai KONA electric.  

Följ oss
@kongahallacenter

Värdefyllda 
möten

Shopping  Mat  Nöjen

kongahallacenter.se
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Taxichauffören Jarl Ahlström ger ut bok
En resa i glädje och sorg med taxi i Göteborg

 � Jarl Ahlström, kallad Jalle i folkmun, har en lång repertoar i sin yrkesbana. Få har hunnit med lika mycket under sin livstid som 
denne sköne Göteborgare och sedan lång tid tillbaks Hisingsbo. Han har varit fotograf, blomsterhandlare, revymakare, haft och har 
mängder med statistroller och taxichaufför. Det sistnämnda håller han på med fortfarande och är anledningen till att hans bok nu blir 
verklighet.

Backa/Kärra Tidning träffar ”författaren” 
hemma i hans bostad på Hisingen. Jalle bju-
der på kaffe och hembakad sockerkaka. Det 
blir ett par timmar eftersom den här man-
nen har hur mycket att berätta som helst. 
Hela tiden på ett underhållande sätt. Det 
blir många skratt och Jalles minne impone-
rar för det kommer upp historier titt som 
tätt under vårt samtal. Inte konstigt att det 
nu blivit en bok. 

Tänk att Jalle har kört Taxi i 50 år och 
cirka 50 000 passagerare har suttit i bilen så 
förstår ni att han varit med om hur många 
härliga möten som helst.

Jalle har under alla år antecknat ned en 
del av det han varit med om i taxibilen. Det 
räckte gott till att bli en bok.

- Jag har mer material så det räcker till 
ännu en bok, säger Jalle och man anar att 
det kan bli så.

Boken började han skriva i september 
och 7 månader senare är den klar. 

Rubriken - En resa i glädje och sorg med 
taxi Göteborg är klockren. Precis så har det 
varit för Jalle genom alla taxiresor.

- Det har gett mig så mycket att få möj-

lighet att träffa alla de här människorna i 
taxibilen. Och så många skratt jag fått, men 
även sorgliga historier har dykt upp under 
alla år.

Den roligaste kunden
Förutom alla möten i taxin har han hun-

nit med massor av annat i sitt långa liv. Han 
var skicklig fotograf på Göteborgs Posten, 
därefter startade han en blomsteraffär, men 
var tvungen att sluta eftersom det visade sig 
att han var allergisk mot blomsterlökar. 

- Ja det blev en kort sejour som blomster-
handlare, säger Jalle och skrattar.

Revyer har han också satt upp och spelat. 
Lyskekilsrevyn och på Backa Folkets Hus. 
Och så alla statistroller han gjort upp emot 
75 gånger har han fått agera framför film-
kameran. Som i vår tid är nu, Springfloden, 
Enkelstöten och i den snart aktuelle krimi-
nalserien Bäckström för att nämna några 
och fler roller är ständigt på gång.

Boken är underhållande med många goa 
skratt, men också en del sorgliga händelser. 
Några avsnitt är extra kul och ett ska vi bju-

da på här: Vi citerar här några rader om Jal-
les roligaste kund: 

” Utan tvekan Ingvar Oldsberg alla katego-
rier. Under två år körde jag honom från och 
till Bingolotto varje söndag under säsongen. 
Jag ångrar djupt att jag inte skrev upp allt ro-
ligt han berättade om. Varje gång jag hämtade 
en artist som skulle till BingoLottos så ringde 
jag in till flickorna som var TV-värdinnor-
na. ”Rulla ut den röda mattan!” Jajamensan 
sa de och det blev en liten kul grej för högtala-
ren var på så att dom hörde vårt roliga samtal. 
Fredrik Reinfeldt körda jag dit och då skojade 
jag att rulla ut den blå mattan. (med tanke på 
att högerpartiet är ju blåa). När jag hämtade 
Ingvar så berättade jag detta varpå hans sva-
rar att Reinfeldt sagt till honom att han bott i 
London. Jaha flyttade du därifrån för att det 
var vänstertrafik då svarade Ingvar. 

Det är typiskt hans snabba och härliga re-
pliker. Som sagt roligare människa får man 
leta efter. Länge…”

Humorn och glimten i ögat finns stän-
digt med i Jalles berättelser. Som den här: 
Jag arbetar på Taxi Göteborg. Vårt telefon-
nummer är 650 000. Det är lätt att kom-

ma ihåg. Tänk bara på en pensionär och 
fyra politiker. 65 år och fyra nollor… 

Det finns som sagt flera och ta bara rub-
rikerna som minst sagt är sköna, eller vad 
sägs om: 

•  Vad ska man aldrig frå-
ga en taxichaufför

•  Clark Gable, fast bara på låtsas

•  En taxichaufförs värsta mardröm…

•  Restaurang Röva

•  Springnotan som kom av sig

•  Loa Falkmans byxor

Ja, det är bara att köpa boken så får ni 
garanterat en stunds trevlig och roande läs-
ning. 

Med glädje och sorg.

LEIF MARTINSSON

FOTNOT
Den 28 mars signerar Jalle boken på 
GLT Tennisklubb och boken finns att 
köpa där, samt även på Gårda Bakes-
hop och spelaffären i Sävedalen.



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

Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6 
personer, vi reserverar oss för ev. pris & sorti-
mentsförändringar.  Vi lagar även mat till din firmaf-
est,  ditt bröllop eller dop.

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila  
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via  
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com

Öppettider:  Vardagar 08.00–19.00  •  Helger 
08.00–18.00  •  Köket stänger 30 min innan.

Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café 
Bäckebol!

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

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOSTBUFFÉ, LUNCH 
& CATERING

Vår goda frukostbuffé serveras alla dagar 
mellan 08.00–10.30 (från 39:-).

Kom in på lunch hela veckan (mån-fre)  
för 89:- (medlem 84:-) eller besök vår 
populära grillbuffé (lör-sön) för 99:-.

Beställ från vår stora Cateringmeny där 
du hittar läckra alternativ från 135:- per 
portion.

Information finns även på  
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com  
eller 010–741 59 88

Buffémenyer: Charkbricka • Medelhavsbuffé 
Bohusländsk buffé • Ostbuffé • Ceasarbuffé 
 Vegetarisk buffé • Texasbuffé

Övrigt: Tillval till buffémenyer • Italiensk paj 
Kycklingpaj • Laxpaj • Landgångar • Räksmörgåsar 
Tilltuggsbitar

Smörgåstårtor (6, 8, 9, 10, 12 eller 15 bit): 
Västkusttårta • Italiensk tårta • Räktårta.

Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

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

FRÅN 
VÅRT 

UTBUD
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Tungt besked till Kärra HF efter förbundets beslut
Klubbchefen kritisk till beslutet

 � Så kom då beslutet som Kärra 
HF bävat för. Det blir inget kval-
spel för föreningens damlag eller 
direktuppflyttning till SHE. Coro-
naviruset och handbollsförbun-
det satte stopp för det. Förhopp-
ningen fanns att förbundet skulle 
flytta upp kvallagen direkt till 
SHE, men istället beslutade för-
bundet att de inblandade lagen 
blir kvar i sina respektive serier.

- Det är ett riktigt tråkigt besked att vi inte får 
chansen. Klart att både jag och hela föreningen 
är oerhört besviken på beslutet, säger Kärra HF:s 
klubbchef Magnus Björklund.

Kärras damerna har som nykomling gjort en 
fantastisk säsong och slutade på en andraplats i 
damallsvenskan vilket betydde kvalspel till högsta 
ligan SHE. Om inte coronaviruset slagit till och 
stoppat allt spel.

- Tycker att handbollsförbundet åtminsto-
ne borde lyssna på oss klubbar som skulle varit 
inblandade i kvalspelet, hur vi tyckt och  resone-
rat men tyvärr gjorde de inte det utan istället fat-
tar de ett beslut över våra huvuden. Det känns att 
det mer handlar om pengar än om idrotten, säger 
klubbchefen.

Förhoppningarna var att förbundet skulle be-
sluta att öka SHE till 15 lag och då hade Kärra 
varit ett av dom lag som fått spela i högsta serien 
nästa säsong.

- Det hade varit det logiska beslutet, men istäl-
let beslutade handbollsförbundet att de inblanda-

de kvallagen blir kvar i sina respektive serier. Det 
är fegt beslut.

Magnus påpekar att förbundet Norge utöka-
de man högstaligan med fler lag och flyttade upp 
lagen som skulle kvala direkt för att inga skulle 
känna sig drabbad. Känns som ett synnerligen 
vettigt och klokt beslut av vårt för grannland. 
Men i Sverige gör man tvärtom vilket är högst 
märkligt.

- Tycker det är fegt av förbundet. För oss i 
Kärra är jämställdhet extremt viktig och då är 
en självklar fråga att högsaligorna ska se likadana 
ut. Vi tränar lika mycket som herrarna,  men är 
bara tolv lag i ligan, medan herrarna är 15 lag. 
Nu hade vi en chans att rätt till det, men den 
möjligheten tog inte förbundet, säger Magnus 
besviket.

Beslutet är stort bakslag för Kärra som hela 
säsongen lagt ned hela sin själ med blod, svett 
och tårar på att göra det så bra som möjligt. 

- Det har vi verkligen lyckats med, men just 
nu känns det inte värt någonting. Luften har 
gått ur oss efter beskedet.

Tufft arbete väntar
Magnus är väl medveten om det prekära läget 

som landet och övriga världen befinner sig i med 
coronaviruset. 

- Självklart är jag det. Det är en samhällskris. 
Det drabbar alla på olika sätt tungt, men för det 
kan man inte lägga ned allt. Det känns som idrot-
ten och föreningslivet, som är en stor samhällsbä-
rare, får lite extra stryk i dessa tider.

Framtiden blir kortsiktigt stentuff för i princip 
alla föreningar. Många får starta om från ruta 1. 
Kärra HF med sin fina verksamhet har en stark 

grund att stå på, men så klart att det blir ett myck-
et jobbigare läge nu.

- Den här perioden så jobbar vi normalt med 
att knyta upp våra sponsorer som också är drab-
bade, inför nästa säsong. Det blir ett tufft arbete 
som vi har framför oss.

Nästa säsong blir det också stentufft att ta sig 
till högsta serien, eftersom bara två lag har den 
möjligheten i damallsvenskan. Laget som vinner 
serien och de som kommer tvåa spelar kval.

- Förstår inte heller det resonemanget. Från att 
det varit tre lag som haft möjlighet till kvalspel, 
blir det nu bara ett lag, vilket gör det ännu svårare.  

Kärra kommer som alltid att satsa på sina egna 
produkter så mycket som är möjligt, även kom-
mande säsonger. Det är den vägen föreningen vill 
gå och det är en sund och klok linje. 

Det ska också sägas att det innebär att Kärras 
herrar slipper nu kvala för fortsatt spel i division 
1. Där blir de automatisk kvar även nästa säsong.

För Kärra så måste handbollslivet gå vidare.
- Vi får knyta näven och komma igen
Trots det tuffa beskedet. 

LEIF MARTINSSON

Kärra HF:s klubbchef Magnus Björklund.

IDROTTS-
ÄLSKARE!

Kärra HF i samarbete med:

Vi är många som lider i dessa extrema tider när den accelererande smittan samt virusoron breder ut sig och påverkar våra dagliga 
liv. Att det påverkar oss alla unga som äldre råder det ingen tvekan om. Att i dessa tider tänka på idrott och handboll känns för 
ovanlighetens skull mindre viktigt, men samtidigt också rätt så behagligt avkopplande. 
Vår verksamhet blåstes abrupt av i sin helhet fredagen den 13:e (!) mars och härefter har Svenska Handbollsförbundet mycket klokt, 
men också med svidande konsekvenser, beslutat att ställa in all kvarvarande verksamhet:

- Damernas kvalspel till högsta ligan SHE, där Damerna efter en ruggig säsong som nykomling tog hem ett imponerande silver i       
  Damallsvenskan!
- Herrarnas kvalspel för platsen i Herrallsvenskan, där Herrarna som nykomling spelade in storstilade 23 poäng, vilket hade räckt  
  till en sjundeplats säsongen före!
- Finalspelet i Ungdoms-SM, där chanserna till ädla medaljer och underbara livsminnen hade varit mycket stora för kvalificerade  
  Flickor 18 som troligen också hade fått med sig både Flickor 16 och Flickor 14 till Uppsala.

Som ordförande för Kärra HF önskar jag att tacka våra härliga och engagerade ledare, våra fantastiska spela-
re, er supporterande föräldrar samt stöttande sponsorer för den gångna säsongen. Jag vill i rådande läge att 
vår stora passion och stora vinnarskallar riktas från idrottshallarna till våra dagliga liv så att en mer normal 
verklighet snart åter infinner sig. 

Tommy Taponen

Ordförande Kärra Handbollförening



Norra Hisingen

Äldrekonsulent
Vill du ha råd och stöd i olika frågor, som  
till exempel vad som händer just nu, hur  
du ansöker om äldreomsorg, var du hittar 
blanketter och andra praktiska saker.
Kontakta: 031-366 97 11  
claudia.cardozo@norrahisingen.goteborg.se

Anhörigstöd 
Vi vill gärna stödja dig! 

För dig som stödjer någon erbjuder vi  
stödsamtal, kontakta anhörigkonsulent:  
Susanna Engqvist 031-366 97 73,  
susanna.engqvist@norrahisingen.goteborg.se

På grund av covid-19 sker det en hel del 
förändringar i aktiviteterna på Norra Hisingen. 
De handlar bland annat om Träffpunkter och 
Mötesplatser som är stängda tills vidare.

Även Biblioteken på Norra Hisingen ställer in 
alla aktiviteter fram till den 30 april. Se aktuell 
webbsida för deras öppettider.

Göteborgs Stads 
information med  
anledning av covid-19

Läs mer på goteborg.se

Läs mer i Vårt Göteborg 
hur Göteborgs Stad  
jobbar med covid-19

Vårt Göteborg  
Göteborgs Stads tidning
www.vartgoteborg.se

Kika in på  
goteborg.se  
för Norra Hisingens kalendarie 
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Kärra KIF:s tränare, Jonny Dackenius och Reine Olofsson. Bild: Istvan Hanyecz.

Samuel Colliander tränare för Kärra KIF:s juniorer
Hur har försäsongen varit?
Den har varit bra till en början men nu på 
sistone har vi mycket bortfall pga sjukdomar 
och skador. Vi började tidigt i januari med 
smidighetsträningar inomhus och mycket 
bollspel utomhus (tillslag och teknik). Sakta 
börjar våra spelare komma tillbaks.

Hur mycket tränar ni?
3-4 gånger i veckan det varierar från vecka till 
vecka beroende på vädret utomhus.

Hur har det gått spelmässigt i tränings-
matcherna?
Har justerat några parametrar i vårt spelsys-
tem jämfört mot föregående säsong, därav 
blandat resultat. Viktigast är att dessa juste-
ringar anammas av spelarna och tryggheten i 
vårt grundspel förstärks.

Hur stor är truppen?
Vi har 23 spelare i truppen, spelarna är födda 
-01 till -05.

Kommer ni med ett lag till seriespel eller två?
Vi kommer att ha två lag i seriespel, Div 1 
och Div 4 som vi har tillsammans med vår U 
16-trupp. 

Nya spelare in?
Några stycken har kritat på för oss plus att 

vi har lyft upp spelare från U 16-trupp, bla. 
Gustav Olsson (IK Zenith), Simon Forsblom 

(U-trupp), Alexander Johnsson (U-trupp). 
Samuel Nikkilä Saxin (U-trupp)

Spelare som lämnat?
Några spelare har valt att söka sig till an-
dra klubbar, ett av avbräcken är Max Sel-
dén som vi tappar till Örgryte IS Akademi. 
Sen har vi några spelare som vi flyttat upp 
till A-laget, bla. Linus Balder och Sebastian 
Gross. Önskar alla det bästa i sina nya mil-
jöer och förhoppningsvis fortsätter spelarna 
att utveckla sig med grunderna de har fått 
i Kärra KIF.  

Vad är er målsättning i seriespelet?
Efter seriesegern i Div 2 förra säsongen och 
vi är nykomlingar i div 1 så tar vi denna 
utmaning med stor ödmjukhet, första må-
let är att ta så många poäng så att vi säk-
rar kontraktet, skulle målet uppfyllas så sat-
sar vi på att komma så högt i tabellen som 
möjligt.

När och vem är premiärmotståndare?
Ja du, det blir Hisings derby direkt i premi-
ären mot Hisingsbacka FC söndagen den 5 
april på Backavallen. Tufft men samtidigt 
en rolig och spännande seriepremiär.

LEIF MARTINSSON

Kärras herrar satsar på offensiven
 � Jonny Dackenius heter Kärra 

KIF:s nye herrtränare. Tillsam-
mans med assisterande träna-
ren Reine Olofsson ska han lotsa 
laget i division 4 till i första hand 
en mittenplacering.

- Målsättningen är i första 
hand att ta en mittenplats, men 
så klart att vi höjer den efter 
hand om det skulle gå bra inled-
ningsvis, säger Jonny.

Över en kopp kaffe i Kärra KIF:s klubbstu-
ga får Backa/Kärra en pratstund med den nye 
tränaren Jonny Dackenius. Det märks direkt 
att Jonny har en stor klubbkänsla som redan 
infunnit sig i Kärra samt att han älskar fotboll. 

Jonny som har en gedigen fotbollsbak-
grund efter många år som ungdomsansvarig 
i Gais, seniortränare i bland annat Eriksbergs 
IF, Härryda, GFF, Balltorp, Hisingen FC. 
Nu ska han lotsa Kärra i division 4. Jonny be-
skriver sig själv som enveten men lyhörd per-
son med stor klubbkänsla. Egenskaper som 
kan räcka långt. Till sin hjälp får han erfar-
ne Reine Olofsson som tidigare tränat senio-
rerna i olika perioder och känner föreningen 
väl. Klart är också att det en gång i veckan 
blir målvakträning, ledd av Tomas Eriksson.

- Det känns jättebra att Reine finns med 
med sina fotbollskunskaper och jag känner 
Reine sedan tidigare. Blir också perfekt att få 
igång målvakträningen.

Under försäsongen har det tränats på bra. 
Tre pass i veckan och den senaste tiden har 
det också spelats träningsmatcher.

- Vi har en liten bit kvar av träningen, 
främst kondition och styrka sedan ska vi vara 
redo för seriespelet, säger Jonny. 

Truppen är idag på cirka 20-22 spelare.

Träningsmatcherna så här långt?
- Det är lite blandat. Tycker ändå att vi gjort det 
bra i vissa perioder under matcherna. I matchen 
mot Partille vann vi med 6-2 och hade fem olika 
målskyttar. Det är bra att sprida ut målskyttet. 

Nytt spelsystem?
Jonny har implementerat ett nytt spelsystem 
3-5-2 som allt mer börjar sätta sig.

- Självklart tar det tid, men jag tror på det 
och tanken bakom är att med kraft få till ett 
mer offensivt spel som gör skillnad.

Lagkänslan är viktig och det är något Kär-
ras nye tränare värderar högt. 

- Vi har redan haft lite samlingar utan fot-
boll. Vi ska ha kul på resan vi gör tillsammans 
och då är det bra att hitta på lite andra aktivi-
teter ihop utanför fotbollen.

Nyckelspelare?
- Av det jag sett hittills så tycker jag att alla 
är nyckelspelare, sen kommer det säkert att 
kliva fram några spelare under säsongen 
som betyder extra mycket för oss.

Vem eller vilka spelare tror du kommer att 
överraska under säsongen?
- Förhoppningsvis är det många. Tror dock att 
nämnde Alexander Johnsson och Linus Tor-
björnsson kommer att göra det.

Vilket lag möter ni i premiären?
- Lerums IS. De är väl en av seriefavoriterna, 
men vi ska spela om det och går så klart för vinst.

Mycket pekar på att Kärra kommer att göra 
en bra säsong.

Med tränarduon Jonny och Reine
Med ambitiösa spelare
Med en stark klubbkänsla

LEIF MARTINSSON

Samuel Castellon tränare för Kärra KIF:s herrjuniorer.



Kärra KIF 
www.karrakif.se

– Den stora ungdomsföreningen med topp!

GÖTEBORG DIVISION 4A 2020 

3 april kl 19.00 Kärra KIF- Lerums IS Klarebergsvallen 2 Konstgräs  

9 april kl 19.00 Kode IF - Kärra KIF Kode IP Konstgräs

18 april kl 13.00 Jonsereds IF - Kärra KIF Jonsereds IP Gräs  

24 april kl 19.15 Kärra KIF - Gårda BK Klaerbergsvallen 2 Konstgräs    

29 april kl 19.45 Guldhedens IK - Kärra KIF Guldhedens Södra 1 Konsgräs

8 maj kl 19.00 Kärra KIF - FC Komarken Klarebergsvallen 1 Gräs

22 maj kl 19.00 Kärra KIF - SKIF Semberija Klarbergsvallen Gräs

29 maj kl 19.00 Ytterby IS - Kärra KIF Ytterns IP 3 Konstgräs

5 juni kl 19.00 Kärra KIF - Partille IF FK Klarebergsvallen 1 Gräs

12 juni kl 19.00 Nol IK - Kärra KIF Hedbloms Måleri Arena

17 juni kl 20.00 Lerums IS - Kärra KIF Rydbergsplan 1 Konstgräs

26 juni kl 19.00 Kärra KIF - Kode IF Klarebergsvallen 1 Gräs

2 juli kl 19.00 Angereds MBIK - Kärra KIF Lövgärdesplan 2 Konstgräs

8 augusti kl 14.00 Kärra KIF - Jonsered IF Klarebergsvallen Gräs

13 augusti kl 19.45 Gårda BK - Kärra KIF Överåsvallen 1 Konstgräs

21 augusti kl 18.45 Kärra KIF - Guldhedens IK Klarbergsvallen Gräs

28 augusti kl 19.00 FC Komarken - Kärra KIF Kongevi 1 Konstgräs

5 september kl 14.00 Kärra KIF - Angered MBIK Klarebergsvallen Gräs

11 september kl 19.15 SKIF Semberija - Kärra KIF Bergsjövallen 1 Gräs

19 september kl 14.00 Kärra KIF - Ytterby IS Klarebergsvallen 1 Gräs

26 september kl 13.00 Partille IF FK - Kärra KIF Lexby 1 Gräs

4 oktober kl 12.15 Kärra KIF - Nol IK Klarbergsvallen 1 Gräs

Koppla ditt 
spelkort

till Kärra KIF i butik eller genom att ringa 
till Svenska Spels kundservice på 

0770-11 11 11.

FotbollslekisFotbollsskola
v.25 och v.26

Nyhet
I år kommer vi även att ha ett  

Dam Juniorlag med i seriespel.
Vill du komma och provspela?  

Ring Malin Morup 0707-169951

Kärra

KKIF-dagen 
och Slaget om 

Norrleden
30 maj kl 09.00

Kom med och  
spela fotboll!

Ring 031- 572000 alternativt  
e-mail till info@karrakif.se

20 lag  
i olika åldrar
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Jenny Holm tränare för Hisingsbacka FC:s damer. 
Foto: www.hbfc.se

Junior Orantes tränare för Hisingsbacka FC:s herrar. 
Foto: www.hbfc.se

Hisingsbackas herrar ska slåss i toppen
 � Hallå där Junior Orantes tränare för Hisingsbacka FC:s herrar

Snart seriepremiär. Känslan inför det?
Känslan inför seriepremiären känns bra, bra harmoni i trup-
pen, mentalt stärkta efter ha vunnit Hisingsmästerskapet. 
Känns som vi ska komma väl förberedda för att slåss i serien i 
de 22 matcherna som komma skall. 

Hur har försäsongen sett ut för er?
Försäsongen har varit intensiv, mycket matcher samt 3 pass i 
veckan varav ett har varit fys och styrkepass. 

Träningsmatcherna hur har det gått spelmässigt i 
dom
Vi har blandat och gett i träningsmatcherna. Vi har nog 
lika många vinster som förluster men man har sett att spe-
let blir bättre och bättre ju fler matcher vi har spelat trots 
vissa förluster. 

Hur stor är truppen?
Vi har en trupp på 27 spelare varav 2 är målvakter. 

Nya spelare in?
Inga nya spelare som har tillkommit under försäsongen

Spelare som lämnat?
Inga spelare som har lämnat heller

Har ni flyttat upp några egna spelare i föreningen?
Inte flyttat upp några spelare mer än våra tidigare 4 junio-
rer, Lucas, Fredrik, Momo, Jerry samt våra 2 Juniormålvakter 
Robban och Edvin. 

Vad är er målsättning i seriespelet?
Målsättningen är att vi vill vara med och slåss om första och an-
dra platsen i serien så vi kan ha chans att ta steget upp mot div 2.

Nyckelspelare?
Nyckelspelare, vår Kapten Dennis som driver hela laget med 
sitt spel och snack, Babu som öser in mål under träningsmat-
cherna blir viktig för oss men framförallt är det vår kollektiv 
som måste fungera som bäst om vi ska gå hela vägen. 

Vilken eller vilka spelare tror du kommer att överras-
ka under säsongen?
Svårt att säga men Tror att många av våra forwards kan över-
raska samt våra yngre spelare som vi har lyft från juniorerna. 

När och vilka möter ni i seriepremiären?
Vi möter Angered BK I premiärmatchen den 11/4 kl 14.00 
på Backavallen. 

LEIF MARTINSSON

Hisingsbacka FC Damer vill vinna varje match
 � Hallå där Jenny Holm huvudtränare för Hi-

singsbackas damer

Snart seriepremiär. Känslan inför det?
Känslan inför seriepremiären är bra, det enda som oroar nå-

got är huruvida corona-viruset kan påverka vår serie men an-
nars känns det väldigt bra och spännande! Försäsongen har 
gått så fort och seriepremiären är närmre än vad man tror, så 
snart gäller det att ställa in sig på det vi faktiskt har jobbat för 
under 3,5 månads tid - premiären och serien! 

Hur har försäsongen sett ut för er?
Försäsongen har varit intensiv, där vi har haft mycket träning-

ar men också mycket matcher i form av träningsmatcher men 
även tävlingsmatcher i HM och DM. Vi har som standard tre 
pass i veckan á 2h, varav första halvtimmen är föraktivering eller 
matchanalys och därefter 1,5h på planen. Vi körde igång 7:e ja-
nuari och har sedan första februari nästan haft två matcher/vecka. 
Nästa helg åker vi även på ett träningsläger i Skärhamn, fredag-
söndag, med tre träningspass, en match och en hel del teambuil-
ding som avslutning av den riktiga försäsongen. Sen går vi in i två 
veckors förberedande inför seriepremiären fredag 10/4. 

Träningsmatcherna hur har det gått spelmässigt i dom?
Det har blandat och gett under träningsmatcherna och även 

tävlingsmatcherna under försäsongen. Vi har haft olika fokus-
områden i träningsmatcherna och de fokusområdena har of-
tast fungerat bra men då har vi inte heller fått med helheten. 
Nu mot slutet har helheten blivit viktigare, att få både försvars-
spelet och anfallsspelet att sitta, och då hittar vi saker vi måste 
fortsätta jobba med och finslipa på inför premiären.  Dessut-
om har vi gått runt på många spelare i matcherna och eftersom 
det är många nya i truppen så tar det en tid att sätta vissa saker 
i vårt spelsystem, men med tålamod så har det blivit mycket 
bättre sedan första matchen den första februari, då vi hade våra 
två första träningsmatcher mot Alingsås KIK. Grunderna har 
satt sig, både i försvar och anfall, nu ska vi bara spetsa till det 
ytterligare de sista veckorna här innan seriepremiären. 

Förlust i Hisingsmästerskapets final mot BK Häcken. Vad 
tar du med dig frän den matchen?

Jag tar med mig en hel del saker. Det var nog ingen rolig 
match att kolla på, varken vi eller Häcken spelade en under-
hållande fotboll. Men dels fick vi en klarare bild av hur vi kan 
straffa Häcken i serien sedan, men också vikten av noggrann-
heten i vårt uppställda försvarsspel och vårt passningsspel. Se-
dan får vi fortsätta jobba vidare med sista tredjedelen i vårt 
anfallsspel, så att vi kan skapa fler målchanser på olika sätt och 
variera oss utifrån vart motståndarna ger oss ytorna.

Hur stor är truppen?
Vi har en ganska stor trupp men där alla inte är tillgängliga 

för spel ännu beroende på lite skador eller college i USA.
33+2 varav 2 i USA, 2 långtidsskador och 6 på väg tillbaka 

från skador och är i delar av fotbollsträning. 

Dessutom har vi utökat tränarstaben med en till assisterande 
tränare - Anna Furberg - samt en Fysio/Ass - Madeleine Larsson.

Nya spelare in?
• Ebba Lindvall (mv) - IK Zenith
• Marie Åhs - Alingsås FC
• Cornelia Karlsson - Landvetter IF
• Olivia Lundgren - Sävedalens IF
• Bella Björklund - IFK Göteborg
• Eleni Kinfe - Göteborgs FF
• Indisar Dhoore - Utbynäs SK
• Ida Mardoukh - BK Häcken
• Raissa Morrison - Telge United
• Mikaela Gustafsson - IK Kongahälla
• Felicia Svanström - Tjörns DFF
• Aldijana Mahmutovic - Falköpings KIK
• Roza Kamal - Göteborgs DFF 
• Pernilla Sennewald - Jitex Mölndal BK 
• Cornelia Hedeberg - Nygammal, spelat i klubben senast

Spelare som lämnat?
• Julia Gustafsson Ylönen - BK Häcken
• Linnea Lucero - Slutat med fotbollen
• Hannah Diestra - Skadad och reser runt i världen
• Nima Yacub Farah - Paus från fotbollen 

Har ni flyttat upp några egna spelare i föreningen?
Nej, men vi har däremot inlett ett samarbete med Back-

atorps F 05/06 där två spelare från dem kommer till oss åt 

gången en träning i veckan. Just nu har vi haft 5 olika spelare 
som har roterat och turats om, vilket är jätteroligt. Det är en 
bra utmaning och morot för deras flickspelare samtidigt som vi 
bygger ett långsiktig samarbete mellan föreningarna. 

Ni spelar i två serier denna säsong. Räcker truppen till för det?
Stämmer bra, Division 2 och 4. Truppen räcker till två se-

rier, men vi håller också på att se över om vi kan spela som Hi-
singsbacka/Backatorp i Division 4, för att möjliggöra ett ännu 
mer konkret och bättre samarbete mellan våra två klubbar. 
Dessutom har Backatorp många unga, duktiga spelare som 
helt klart skulle behöva den typen av matchning ibland för att 
successivt släppas in i en seniorverksamhet. 

Vad är er målsättning i seriespelet?
Målsättningen är alltid att vinna varje match i båda serierna 

men i Division 2 vill vi konkurrera om första platsen på rik-
tigt i år och har truppen för det, men det är en tuff serie med 
många bra lag. I Division 4 är speltiden det viktigaste, för att 
möjliggöra speltid för samtliga i vår trupp, men självklart vill 
vi vinna varje match vi spelar. 

Nyckelspelare?
Att ta ut enbart någon/några spelare som nyckelspelare är 

väldigt svårt då den stora skillnaden från förra säsongen är att 
vi har en större trupp där fler spelare konkurrerar om startplat-
ser. Det betyder också att vi har flera olika spelartyper än förra 
året där olika spelare kan passa in i olika typer av matchbilder, 
vilket har gett oss en positiv konkurrenssituation som kommer 
att utveckla oss som lag men också individuellt. 

Ska jag nämna två spelare som jag tror kommer bli viktiga 
för att få ut spetskvalitéer från våra andra spelare så är det:

Cornelia Karlsson - ny mittback från Landvetter IF som ge-
nom sitt spel och sin kommunikation skänker lugn och trygg-
het, både i det offensiva och det defensiva

Lotten Persson - innermittfältare som spelat i klubben några 
säsonger nu och har rutin från Division 1 och Elitettan. Var 
lagkapten förra året och är också en spelare som skänker lugn 
och trygghet genom hennes sätt att vara på planen

Vilken eller vilka spelare tror du kommer att överraska 
under säsongen?

Vi har många unga spelare som kommer ta stora steg un-
der säsongen och där tror jag att vi får se bland annat Mimmi, 
Emma, Bella B och Ida överraska, samtliga födda 2002 för-
utom Ida som är född 2003. Sen tror och hoppas jag att vår 
trupp i stort kommer att överraska många lag och jag är säker 
på att många kommer att ta stora steg under året. 

När och vilka möter ni i seriepremiärerna för respektive lag?
Seriepremiär Division 2 - Skepplanda BTK fredag 10/4 

klockan 14.00 på Forsvallen
Seriepremiär Division 4 - Kållered SK söndag 19/4 klockan 

17.00 på Kållered Sportcenter.

LEIF MARTINSSON



Frisk och stark

Vi bjuder på start- och 
kortavgift vid köp av valfritt 
12 månader autogirokort!
Online training ingår.
VÄRDE 394 KR

Köp
online!

 Regelbunden träning stärker immunförsvaret.  

 Du blir starkare och mår bättre

 Du minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar

 Du minskar risken för diabetes typ 2

 Du minskar risken för utbrändhet

 Du håller lättare vikten

 Ditt humör blir bättre

 Du sover bättre

 Få mer energi
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Johnny Gillberg, tränare för Backa-
torps herrar. Bild: Backatorp IF

Serievinst för Kärra  
KIF:s F03/04 i Futsal
Futsalmatchen för Kärra KIF:s flickor 03/04 
för några veckor sedan blev en nervkittlande 
avslutning på inomhussäsongen och Futsalse-
rien.

Duktiga Hönö IS bjöd på ett riktigt bra 
motstånd. Både Kärra och Hönö låg väldigt 
jämnt poängmässigt och för Kärras del var de 
tvungna att antingen vinna eller få ett jämnt 
resultat för att ta hem serievinsten. Det börja-
de bra och Kärra fick in första målet, men se-
dan vände Hönö och gick till halvtidsvila med 
2-1. Efter mycket pepp och stor kämparanda 
lyckades Kärra  vända på matchen och satte 
2-2. Det var chanser åt båda håll ända in i 
slutminut, men resultatet blev slutligen 2-2 
och glädjen hade inga gränser bland tjejerna 
i laget. Mycket starkt arbete av både spelare 
och ledare. Kärra tackar även Hönö IS för en 
väldigt bra och jämn match.

Med den här fina framgången så tar Kärra med 
stormsteg in nästa säsong utomhus och fotboll.

Malin Morup tränare:
- Vi vill med glädje presentera våra duktiga 
F05/06-tjejer som år 2020 slagits ihop med 
damjunior. F05/06-tjejerna har precis som 
damjuniortjejerna utvecklats mycket i inom-

husspelet under säsongen. Laget ser nu fram 
emot utomhus och fotboll, där vi kommer att 
spela i damjuniorserien division 3 under sä-
songen 2020. 

Kärra KIF damjuniorer är ett glatt gäng tje-
jer i spannet 2006-2001 som är supertaggade 
för utomhussäsongen. 

- Vi har dessutom tre inbokade utomhus-
cuper och ett träningsläger till Spanien i höst 
framför oss, säger Malin. Sjävklart att ha över-
nattningsläger i klubbhuset, laga mat ihop, ha 
föreläsare och hitta på en massa roliga akti-
viteter tillsammans, som till exempel grupp-
träningspass på Nordic Wellness. Varje match 
inleds som vanligt med häng och go musik i 
vårt eget damjuniorrum, säger Malin

Spelar du fotboll, har spelat sedan tidigare 
och känner att du vill vara med i vårt gäng 
med fokus på fotboll, men även massor med 
glädje och gemenskap? Tveka inte att höra av 
dig för att komma och provträna. Kontakta i 
så fall Malin Morup: 0707-169951.

Utomhussäsong 2020: Nu kör vi!!!

B/K

Johnny Gillberg tränare 
Backatorps IF:s herrar
Hur har försäsongen varit?
Jo tack bara bra.Vi har kört på sen mitten på Jan. 

Hur mycket tränar ni?
Vi tränar 2 ggr i veckan.

Hur har det gått spelmässigt i tränings-
matcherna?
HM var så där kul!!!! Dödens grupp 
Hbfc,Velebit,Torslanda. I skrivande stund har 
vi spelat 2 tränings matcher.1 vinst mot Härr-
yda o 1 förlust mot Hönö.

Hur stor är truppen?
Lite tunn cirka 12-13 spelare. Men vi har duk-
tiga juniorer i klubben.

Nya spelare in?
Nej.

Spelare som lämnat?
Ja.

Vad är er målsättning i seriespelet?
Topp 5 och att vi har kul på vägen.

När och vem är premiärmotståndare?
Västanå borta 18 April.

LEIF MARTINSSON

Leif Sjöqvist tränare för 
Hisingsbacka FC:s juniorer
Hur har försäsongen varit så här långt?

Försäsongen har varit helt ok. Vi har kört 
minst tre träningar i veckan. Vi har spelat 8 
träningsmatcher. deltagit i Hisingsmästerska-
pet och DM.

Hur mycket och vad tränar ni mest på?
Vi tränar minst tre ggr/vecka och de stora 

delarna är teknik/fys, possession och så själv-
klart att få ihop delarna i spel.

Hur har det gått spelmässigt i tränings-
matcherna?

Ömsom vin ömsom vatten.  Vunnit alla 
matcher utan två men de var desto surare. 1-6 
mot Stenkullen i DM och finalen i HM mot 
Zenith 2-4. Förluster som väckte frågor som 
vi inte riktigt har svar på än.

Kommer ni med ett lag till seriespel eller 
två?

2 lag

Vad är målsättningen i seriespelet?
Målsättningen handlar inte så mycket om 

placering som att vi vill sätta spelet och få spe-
lare att mogna och utvecklas till seniorspel.

När och vem är premiärmotståndare?
Den 5/4 startar vi hemma mot Kärra kl 

17.00 i Div 1. Den 26/4 drar vi igång mot 
Assyriska borta 16.15 (Om nu inte Corona 
förstör det).

LEIF MARTINSSON

Leif Sjöqvist, tränare för Hisingsbacka FC:s juniorer. Foto: www.folkspel.se

Serieseger i Futsal för Kärra KIF:s F03/04

Backatorp P06 vann  Tångahallens futsal cup 2020 i Vårgårda. Bild: Backatorps IF
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4-årsjubileum hos 
SEAT Frontbilar 21/3–19/4!

Nu kan du köpa din nya bil via videosamtal och få fri hemleverans! 
Eller kom och besök oss på plats, bilhallen har öppet som vanligt. Välkommen!

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: Leon 5D 4,0–7,0, Tarraco 5,8–9,5; Arona 3,9–6,1. Utsläpp CO2 g/km: Leon 5D 111–157; Tarraco 169-214; Arona 106–139. Miljöklass EU6 AG. 
**SEAT Privatleasing 36 mån., baseras på 1.500 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2020). Ev. övermil och 
onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Erbjudande gäller 21/3-19/4 2020. 

SEAT Leon   5D TSI 115hk
Inklusive vårpaket!

Privatleasing fr. 2.295:-/mån** 

Ord.pris fr. 2.495:-/mån inkl. 1.500 mil/år, garanti, fri service & assistans

Kampanjpris fr.  169.900:-  Ord.pris fr. 184.800:-

Rikligt utrustad med bl.a.: Parkeringssensorer fram + bak, 
Digitalt kombiinstrument, Keyless, Media system +, trådlös smartphoneladdare, 
Full Link, Komfortpaket

SEAT  Arona Style  TSI 95hk
Privatleasing fr. 1.995:-/mån** 

Ord.pris fr. 2.195:-/mån inkl. 1.500 mil/år, garanti, fri service & assistans

Kampanjpris fr.  159.900:-  Ord.pris fr. 174.900:-

Uppgradera till FR-paket +500:-/mån
inkl.: 115hk, Automat, Parkeringssensorer bak, Farthållare

SEAT Tarraco  Xcellence
TDI 190hk DSG 4drive
Privatleasing fr. 4.395:-/mån** 

Ord.pris fr. 4.995:-/mån inkl. 1.500 mil/år, garanti, fri service & assistans

Kampanjpris 354.000:- Ord.pris 421.500:-

Rikligt utrustad med bl.a.: Metaliclack Xcellence-paket, 
7 säten, Elektrisk dragkrok, Parkeringsvärmare, Sätesklädsel i läder

ÖPPETTIDER
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

Tagenevägen 32A, Hisings Kärra
Tel: 031-577 400    
frontbilar.se/digitaltjubileum 

Missa inte våra 
verkstadserbjudanden!

25% rabatt
på service / reparationer / tillbehör / reservdelar
Gäller bokningar för mars och april 2020.

PRIVATLEASING

SPARA
 7.200:-

per år

PRIVATLEASING

Kombi
+100kr
  /mån**

PRIVATLEASING

FR-paket
+500kr
  /mån**

Stöd Kärra HF:s flickor 11 
med att köpa Bingolotter

 � I dessa coronatider har alla det 
tufft, inte minst idrottsföreningar.

Kärra HF.s F11 har en trupp med 37 spe-
lare. Här finns mycket mycket energi, hög 
träningsnärvaro och bra laganda. De älskar 
att träna och spela matcher och vara tillsam-
mans i hallen för att titta främst på damla-
get. De har sett fram emot kvalet och tycker 
det är jättetråkigt att det inte blir av och just 
nu inte får träffas och träna tillsammans. 
Många hörs av och tränar spontant, spring-
er eller leker med boll på fotbollsplanen.

Nu tar de ett nytt grepp. Samtidigt som 
de  delar ut Backa/Kärra Tidning i Gerre-
backa och Mysternaområdet i Kärra den 26 
mars har de med ett informationsblad om 
att de säljer Bingolotter och hoppas att du 
som får informationen vill ge ditt stöd till 
föreningen genom de här tjejerna.

Du kan beställa lotten via: karrahf08@
gmail eller skicka sms till 073-62 10 67. 
Uppge namn adress och antal lotter så leve-
reras det hem till din dörr. Enkellott 50 kr, 
dubbellott 100 kr.

Köper du Bingolotter så stödjer du Kärra 
HF och lagkassan för flickor 11. 

B/K



Mekonomen Tagene

Upp till 50% rabatt!  
på service och reparationer 

VÄRVA EN KOMPIS 

BÅDA FÅR 50%

på bokat paket

Hjulinställning 

495:- 
ord.pris 995:-

Öppettider
Vardagar 07.00  – 17.00

AW Verkstad AB
Tagenevägen 9, Hisings Backa
031 – 57 91 80

* Se mekonomen.se för fullständiga villkor

Alltid vid service på vår verkstad
 Nybilsgarantin gäller
 Stämpel i serviceboken / Digital servicebok
 1 års assistanförsäkring ingår *

En korrekt hjulinställning ökar 
både säkerhet, komfort och 
minskar slitaget på dina däck. 
Dessutom sparar du bränsle 
när rullmotståndet  minskar 

Dubbeldeal! Boka tid och uppge:
Inom 1 vecka (v.14) = DD1 så får man 50% på arbetskostnaden*

Inom 2 veckor (senast v.15) = DD2 så får man 25% på arbetskostnaden*

Inom 3 veckor (senast v.16) = DD3 så får man 15% på arbetskostnaden*

* Gäller på service och reparation!

031–57 91 80 

BOKA NU

fa@anfrab.se
Tagenevägen 9, Hisings Backa, Sverige
031-712 72 82

Anfrab däckverkstad
Däckhotell och däckverkstad
Vi ligger i Mekonomenhuset (port 3) på tagenevägen 9

Dubbeldeal
Värva en kompis som inte är nuvarande kund hos 
däckhotellet och ni båda får 50% på bokat paket.

Boka online på:
www.timecenter.se/mekonomen

Uppge DD + regnr på kompisens bil vid bokning online.
Gäller på våra paket ”brons, silver eller guld”

Fredag 07.00-14.00


