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KRÖNIKAN

Våren har äntligen anlänt
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GULD KÖPES!

Så som livet och grönskan 
vaknar om våren,

så besegrar Jesus mörkret 
och döden under påsken.

Backa pastorat önskar Glad påsk!

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

foto: pixabay

 � Nu är garanterat våren på gång. Det finns många tecken på det. Ljuset och värmen börjar 
så sakta smyga på oss. Och som vi längtat. Med den eländiga pandemin hängande över oss 
behövs våren mer än någonsin.

NU HAR DET KOMMIT en ny aktör till Kärra Centrum. Kato 
Sushi. Det är efterlängtat. I den gamla pressbyråns lokalen 
kommer Kato Sushi att öppna under andra halvan av april. 
Lokaltidningen har träffat de nya ägarna och driftansvarig.

 
KAMERABEVAKNING blir allt vanligare på olika platser för att 
skapa trygghet och säkerhet. Familjebostäder håller nu på att 
sätta upp kamerabevakning vid Lisa Sass gata i Hisings Backa. 
Anledningen är att det har vandaliserats och det har hängt för 
mycket personer som inte hör hemma i området, Familjebo-
städers säkerhetschef. 

 
APOTEKET är en viktig instans för så många. På Selma La-
gerlöfs Torg finns Kronans Apotek. De har så klart haft och 
har det extra tufft under pandemin. Lokaltidningen har träffat 
apotekschefen Anna.

 
BOSTADSMARKNADEN lyfter igen, trots att pandemin härjar 
för fullt. Vi har pratat med Daniel Kjörling från Svensk Fast-
ighetsförmedling om bostadspriserna och marknaden på Hi-
singen.

 

APPLÅDER OCH BERÖM måste man bara ge plantskolan Kärra 
HF som fostrar landslagspelare på löpande band. Jenny Carl-
son, Jonathan Carlsbogård och Emil Mellegård var med och 
spelade hem OS biljetter till OS i Tokyo. Så imponerande. 
För insatserna spelarna gjorde och för Kärra FF som förening. 
Snacka om att föreningen jobbar rätt med sin satsning på barn 
och ungdomar.

 
Trevlig läsning!

LEIF MARTINSSON



MAX 2 ST/HUSHÅLL

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

FÄRSK LAXFILÉ

89k�  

MAX 2 ST/MEDLEM

KYCKLINGBRÖSTFILÉ 
Sverige/Guldfågeln. Fryst. 1000 g.

1 KG

59)=�  
MEDLEMSPRIS

MATLÅDOR I GLAS
Coop. Med lock och i olika storlekar från 0,25 till 1,6 liter. 
Ugnsäker upp till 450 grader, mikrosäker. Tål maskindisk. 
Frystålig ner till - 40 grader.  Ord. pris från 29:90/st.

FRÅN

19)=�  
MAX 2 ST/MEDLEM

SILL
Coop. Välj mellan olika sorter. 250 g. Jfr-pris 40:-/kg 
utan sås/spad.

5k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

BRIE – HEL TÅRTA
Wernersson Ost. 500 g. Jfr-pris 50:-/kg.

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

VETEMJÖL Kungsörnen. 2 kg. Jfr-pris 5:-/kg.

2 KG

10k�  

500 G

25k�  

BONDLIMPA/BONDLIMPA LINGON
Sydöstbagarn. 1000 g. 

20k�  

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

Bäckebol

AKTUELLA ERBJUDANDEN 24/3–28/3

KLIPPET!
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Insändare

Måtte vi slippa överklagande

Läste om planerna på en utbyggnad av Kärra Centrum i se-
naste numret av Backa/Kärra Tidning. Det kommer säkerligen 
att ta tid. En detaljplan är framtagen, som ska ut på samråd, 
men där finns en uppenbar risk att det kommer in överklagan-
de. Av egen erfarenhet vet jag att överklagande kan vara ett 
gissel som måste tas hänsyn till och kan stoppa upp hela pro-
cessen, vilket jag inte hoppas. I den bästa av världar vore det 
perfekt om inga överklagande kommer in. Då stiger hoppet 
om att Kärra Centrums utbyggnad blir inom en snar framtid.

KÄRRABO

Mobila fartkameror behövs

Såg med glädje att mobila fartkameror har kört igång. Det 
är en jättebra ide., för det körs alldeles för fort på vägarna. 
Där jag bor i Backa är det skrämmande att se hur vissa förare 
dundrar fram. Med risk för att något allvarligt kan hända. Nu 
hoppas jag att de mobila fartkamerna kommit för att stanna 
här i Backa och för den delen på alla andra ställen i Göte-
borg. Är övertygad om att det kommer att göra effekt.

JANNE I BACKA

Bra med Sushi till Kärra Centrum

Läste med glädje i förra numret av Backa/Kärra Tidningen 
att en sushirestaurang snart ska öppnas i Kärra Centrum. Det 
kommer att bli perfekt. Själv älskar vår familj sushi och vet att 
många andra som bor i Kärra också gör det. Det här är bra för 
Kärra Centrum.

SUSHI FANTAST

Kommentar Backa/Kärra Lokaltidning: Ja, det är en glädjande 
nyhet att det blir sushi i Kärra Centrum. Missa inte reportage 
om Kato Sushi som de heter, i det här numret.

Gärna kameror på hållplatser och 
busskurer
Läste i Göteborgs Posten den 18 mars 2021 att de finns 
planer på att sätta upp kameror på hållplatser och busskurer. 
Att folk känner sig otrygga är en stor anledning till att frågan 
diskuteras. Enligt GP krävs det en finansiering på åtta miljoner 
kronor för att sätta upp kamerorna, som trafiknämnden ska 
hämta från kommunstyrelsen. Jag hoppas att det här förslaget 
går igenom. Själv åker jag kollektivt regelbundet, från Backa 
in till stan och tvärtom,  och under höst och vinter då det är 
mörkt har jag känt mig rädd och osäker vid hållplatserna jag 
kliver på och av. Med kameror skulle jag känna mig tryggare.

ANETTE I BACKA

Närhälsan Kärra vårdcentral

Trygghetsspalten Backa/Kärra
 � Ett säkert vårtecken, är när det börjas med att sopa våra gator och då kan det vara bra att i 

alla fall börja planeringen för däckskifte.

Med hänvisning till polisen.se så står det så här:
1. Du måste använda vinterdäck/dubbdäck vid vin-

terväglag under perioden 1/12-31/3

2. Du får använda dubbdäck under tids-
perioden 1/10—15/4.

3. Det är förbjudet att använda dubbdäck un-
der perioden 16/4-30/9 om det inte är el-
ler förväntas bli vinterväglag.

Om du Om du inte använder vinterdäck under vinterväglag 
kan du beläggas med böter om 1200.-

Om du Om du inte byter dina dubbdäck i tid så kan det 
kosta dig 500.-.

Förr fick vi alltid ta hänsyn till påsken men det slipper vi 
således nu.

Automatisk Trafik Kamera
På allmän begäran kan jag meddela att vi har en (1) Automatisk 
Trafik Kamera, ATK.  Vi har haft den stående i vårt område vid 
fem tillfällen. Då den endast kan användas efter att vi har skyltat 
upp området och i och med detta varnat för den, så är vi nöjda med 
det resultat som den genererar.  På en plats och således under en 
hel dag rapporterade den 25 stycken fortkörare. Inte så många sett 
över en hel dag kan man tycka, men givet att den är synlig och dess-
utom omgärdad med varningar så är vi nöjda.  Betänk att antalet 
böter inte är det primära utan det viktigaste är att få ner hastighe-
ten. Min kollega nämnde för mig att den är så synlig att det i stort 
är omöjligt att inte se den. Detta faktum kan ju i så fall göra mig 
bekymmersam då jag kan undra vad man gör i bilen om man inte 
ser framåt eller har koll. Kan svaret ligga i ordet  ”Mobiltelefon” ?. 
 För övrigt är beloppet för att använda telefon när man kör bil 
1500 .-.

Vi ställde frågan på Facebook var läsarna tyckte att vi skulle 
ställa upp vagnen och vi fick ett par hundra svar. Till stor det 
var det seriösa svar men även ett och annat som antingen var 
med glimten eller som vänligen men bestämt antydde om att 
vagnen och för den delen även hela Polismyndigheten borde 
åka till Renova. Vi fortsätter, trots det, med arbetet med att 
försöka påverka hastigheterna på våra vägar.

Cyklister och mopedåkare - Tänk på farten
Tänk på att både cyklar och mopeder kommer fram nu när det 
börjar bli varmare ute. En del av de som kör är nybörjare vilket 

lägger ansvaret så mycket mer på oss som har varit med ett tag. 
Det är inte lätt alla gånger att hantera en cykel eller moped när 
inte omdömet är med. Risken att en moped dessutom har en 
högre hastighet än den lagstadgade är stor och därmed minskar 
utrymmet för uppmärksamhet och hantering. Tänk på att det 
är barn som kör och att de är oskyddade.

Varning för avaktivering av larm
Jag fick till mig att Polisen i Skåne stoppade fordon som för-
modligen var på väg att lämna landet. I fordonen och efterföl-
jande husrannsakan så hittade man flera hundra katalysatorer.  
Dessa brottslingar undkommer alltför ofta upptäckt och de 
opererar över stora ytor i Sverige.  Just nu var det katalysatorer 
som var det som de ville ha och nästa gång är det något annat 
som tex air-bags, däck/fälgar eller någon annan del av bilen. 
Det förekommer att man trots larm kunnat avaktivera larmet 
och sedan ostört arbetat under natten med att plundra fordon.  
Det sägs att man kan fånga upp signalen mellan nyckel och bi-
len när ni låser den vid ett köpcentrum, för att sedan använda 
koden på er uppfart. Tekniken är inte bara brottsförebyggan-
de utan även en möjlighet för brottslingar att försöka ligga på 
framkant och utveckla sin verksamhet. 

Flera tips om hantering av narkotika kom-
mer in
I övrigt märker vi att det kommer in fler tips när det gäller han-
tering av narkotika. Vi försöker följa upp den information som 
kommer in, antingen att vi åker ut till platsen, ringer upp och 
ger en återkoppling eller för att få lite mer info. Fortsätt med 
att bry er och tipsa.

Motorfordpn i terrängen vid Mysterna
I skrivande stund fick jag reda på att personer på helgerna åker 
upp till området vid Mysterna och kör med motorfordon i ter-
rängen.  Eftersom jag själv inte sett det kan jag bara säga ett 
det inte känns bra, om det stämmer. Vi kommer naturligtvis 
att följa upp det med besök på platsen. Det är ju inte bara att 
man kör sönder naturen utan även att vägen blir omöjlig och 
farlig att nyttja för andra.

HÅKAN BREDINGE, KOMMUNPOLIS HISINGEN  
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE  

SOCIALFÖRVALTNINGEN HISINGEN

Bra rutiner på Kärra vårdcentral

Vill gärna upplysa om att under pandemin så är jag väldigt 
nöjd med hur Kärra vårdcentral hanterar det. Jag är där och tar 
prover ett par gånger i månaden och känner mig trygg vid de 
gångerna. När man kommer dit så trycker man på en klocka så 
kommer en ur personalen ut och frågar om man har några syn-
tomer. Typ förkylning. Har man inte det får man gå in och ta 
på sig ett munskydd och därefter anmäla sitt ärende. I väntan 
på sköterska, läkare så sätter man sig i väntrummet med bra 
avstånd ifrån de besökare som är där. Det är så det ska fungera 
och det gör det bra på Kärra vårdcentral.

PROVTAGARE

Lokala nyheter läses av många!
Annonsera där kunderna finns – boka din annons redan idag

litelokalt.se



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

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

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 

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

Öppettider:  Frukost & Café mån–fre 08–17  
(frukost 8–10.30) • Café lör–sön 9–17 • Lunch och 
á la carte mån–sön 11–16.30.

Väl mött önskar Personalen på  
Coop Kök & Café Bäckebol!

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

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH  
& CATERING

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

Dagens lunch serveras mån-fre 11.00–16.30 för 89:- 
(medlem 84:-). 

Helglunch lör-sön för 99:-, samt á la carte (11-16.30). 

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

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

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

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

Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

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

FRÅN VÅRT UTBUD

Nyhet!

Middagsmys för 2 personer 
3-rättersmeny, från 249:- hämtas 
fredag och lördag. Finns på Facebook 
(Kök & Café Coop Forum Bäckebol) och 
är beställningsbar från onsdag varje vecka.

Matlådor 55:- köp 4 betala för 3.

Färdiga baguetter, sallader  
och pajer från 49:- finns inne på  
Stora Coop.

Färdigmat att njuta!
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Snart öppnar Kato 
Sushi i Kärra Centrum

 � Boende i Hisings Kärra har i många år 
längtat efter att det ska komma en ny aktör 
som flyttar in lokalen i den gamla pressby-
rån. Nu är det på gång. Under andra halvan 
av April öppnar Kato Sushi.

- Det ska bli otroligt kul att öppna och kun-
na erbjuda alla Kärrabor möjligheter att äta 
sushi, säger Oskar Nilsson driftansvarig för 
restaurangen i Kärra.

Lokaltidningen träffar Oskar Nilsson, driftansvarig och res-
taurangansvarig, tillsammans med delägarna Ulrika Söderlund 
och Magnus Billborg, mitt i renoveringen av lokalen. Det är 
bråda dagar med att fixa till allt inför öppningen. De är på god 
väg och hoppas slå upp dörrarna för restaurangen under andra 
halvan av april.

Lokalen har fått en totalrenovering, med bland annat för-
kök, restaurangdisk, liten bar. Här ska man kunna sitta och äta 
den i lugn och ro i en fin miljö. Inomhus eller på utsidan när 
vädret tillåter.

Mycket jobb har gjorts och en del återstår. För Ulrika, Os-
kar och Magnus har det varit långa och hektiska dagar, men de 
har initialt fått god hjälp av Chet Linfors som med sin erfaren-
het och värdefulla tips betytt mycket.

Inte heller Kato Sushi har undgått att covid 19 påverkat le-
veranser av bland annat material. 

- Pandemin har gjort att det har dröjt med en del interiör-
material, men nu är det på väg, säger Magnus.

Maten av högsta kvalité
Lokalen är ljus och fin. och restaurangen kommer att vara fullt 
utrustat när allt är klart. Glasen på både in och utsidan släp-
per in ljuset. Där kommer det också att sättas upp menyer som 
lockar förbigående..

- Vi har investerat en hel del på att få en restaurang i topp-
klass. Till öppningen ska allt vara klart., säger både Ulrika och 
Magnus.

Maten, som lagas i förköket av tre kockar, andas kvalité rakt 
igenom med de bästa råvarorna och från de bästa leverantörer. 
Det borgar för smakupplevelser av högsta klass.. Sushi passar 
bra in hos göteborgarna som älskar fisk och skaldjur. Menyn 
har också ett vegetariskt brett utbud. Till det finns det A La 
Carte med asiatiskt inslag.

Sushi är nyttig och hälsosam mat som är prisvärd.
- Man mår bra av att äta sushi och så är det fruktansvärt 

gott, säger Oskar.

Det kommer att finnas fullständiga rättigheter med bland 
annat japanskt och lokalt öl, men också vin och drinkar för de 
som önskar det.

Take away blir också ett givet inslag i konceptet, inte minst 
passar det bra i pandemitider.

Kaffeautomat och lättare frukost finns att köpa exempelvis 
när man är på väg till bussen låter perfekt.

- Vi tror att det det passar bra in. Många som åker kollek-
tivt passerar oss och då kan man enkelt köpa sin kaffe eller en 
lättare frukost hos oss.

Läget är perfekt
Det är ingen slump att restaurangen kommer att heta Kato Su-
shi.  Kato betyder nämligen Kärra på japanska.

Ulrika, Magnus  och Oskar tror stenhårt på sushin i Kärra 
och läget med placeringen av lokalen kunde inte varit bättre.

- Läget är perfekt mitt i centrum och det var avgörande för 
oss när vi tog beslutet att öppna här.

Kato Sushi erbjuder också en inbjudande uteservering, när 

vädret tillåter, med sol på dag och en bit in på kvällen och sö-
derläge. Det kommer att bli en höjdare för gästerna .

- Här kan man sitta och njuta av maten i solen ut mot cen-
trumet. Vi räknar med 21 platser utomhus, säger Oskar.

I Kärra Centrum finns i matväg klassiska Kärra Kök och 
Bar, Pizzerian, konditoriet och nu kommer Kato Sushi som 
kommer att bidra till fler möjligheter för alla matsugna.

- Vi både hopppas och tror att Kato Sushi kommer att till-
föra torget och de boende i stadsdelen en hel del.

Båda delägarna gillar Hisings Kärra skarpt och har noga 
kartlagt kundunderlaget.

- Vi har gjort en nogrann research på Kärra som stadsdel 
och bland de som bor där och fått tummen upp. Det har gjort 
att vi blivit ännu mer övertygande om att det här är rätt.

Kato Sushi i Kärra är ett välkommet tillskott till Kärra.
Med sin goda och nyttiga mat.
Med en inbjudande uteservering
Det är ett svårslaget koncept Kato Sushi erbjuder.

LEIF MARTINSSON

Oskar Nilsson, Ulrika Söderlund och Magnus Billborg öppnar snart Kato Sushi i Kärra Centrum.

Sushi -god och nyttig mat.



HISINGS BACKA - ÖVRALIDSGATAN 19
3 rok, BOAREA: 80 kvm, AVGIFT: 5 301kr/mån
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10 

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

HISINGS BACKA - STEGLITSEGATAN 10A
Tomt,  TOMTAREA: 511 kvm  
Mäklare: Johan Pålsson | Tel: 0708-23 82 12

HISINGS BACKA - ÖVRALIDSGATAN 25
3 rok, BOAREA: 80 kvm, AVGIFT: 5 131kr/mån
Mäklare:Alexandra Jacobsson | Tel: 0708-76 16 27

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

TUVE - BRUNNEHAGEN 66
4 rok, BOAREA: 118 kvm

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

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

TUVE - BRUNNEHAGEN 13
3 rok, BOAREA: 80 kvm, AVGIFT: 5 135kr/mån
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10 

HISINGS BACKA - CEDERFLYCHTS GATA 11
4 rok, BOAREA: 93,4 kvm, AVGIFT: 6 450kr/mån

Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00

   

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

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

Starta din bostadsaffär  
med Läge+

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

din befintliga bostad innan du köpt ditt nya boende.

Här nedan hittar du ett urval av de bostäder som vi har till salu via Läge+ i Backa, Kärra och Tuve.
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Bevakningskameror införs på 
Lisa Sass Gata i Hisings Backa

 � Efter att det pågått vandaliseringen och 
det varit stökigt vid entrén på Lisa Sass 
Gata 16-18 i Hisings Backa inför Familje-
bostäder nu kamerabevakning.

- Det här beteendet accepterar varken 
hyresgästerna eller Familjebostäder och 
därför vidtar vi åtgärder med bland annat 
kamerabevakning, säger Robert Jademyr 
säkerhetschef på Familjebostäder.

Det har varit stökigt en längre till på Lisa Sass gata med 
vandalisering och nedsmutsning som påverkar boendemil-
jön negativt.- Det vill vi så klart ändra på. Familjebostäder 
har länge arbetat med att säkra skalskydd så som dörrar och 
fönster, vi har ordningsvakter som rör sig runt fastigheterna 
på eftermiddagar och kväll och vi lagar löpande det som 
blivit förstört. Nu sätter vi också in bevakningskameror, sä-
ger Robert.

Familjebostäder har en tid sett att vandalisering, trapp-
häng eskalerat och därför blir det kameraövervakning på 
entreér samt miljörum och brandtrappa.

- Syftet är att förebygga skadegörelse samt att få bort obe-
höriga som uppehåller sig i trapphuset då vi i dag inte till-
låter obehöriga att “hänga” i våra allmänna utrymmen. Med 
kamerornas hjälp kan det utgöra underlag vid bevisläge i 
händelse av brott, säger säkerhetschefen. 

Kamerabevakning börjar finnas mer och mer på olika 
platser i Göteborg och Sverige.

- Ja, och särskilt vid garage i bostadsområden har det ökat 
markant, säger Robert.

Vandaliseringen på Lisa Sass gata består bland annat av 

brännmärken på väggarna, sotar med tändare vilket utgör 
en stor brandrisk. Radiatorer och eldosor som förstör. 

- Det har varit och är ett ständigt lagande och lappande 
och med kamerornas hjälp hoppas vi få ett slut på det, säger 
säkerhetschefen.

Nedskräpning och droger
Ordningsvakter finns också vid Lisa Sass gata och det gör 
att det blir svårare för de personer som vill hänga eller van-
dalisera i området. Det finns gäng som håller till vid trapp-
huset och entrén.

- Vi har fått signaler om att en del av personerna går på 
Skälltorpsskolan, och vi pratar med skolan om det här.

Trygga trappan är ett koncept som Familjebostäder arbe-

tar efter och betyder att där får man inte stå och hänga på 
obehörig plats.

- Det är till och med åtalbart om man gör det.
Förutom de här händelser som pågår så finns det ned-

skräpning  och droger som förstör boendemiljön.
- Det är ingen trevlig miljö och vi arbetar för att få bort 

det, säger Robert.
Enligt Brottsbalken 4 kap 6 & 2 st: Obehöriga perso-

ner får inte vistas i entréer, trapphus, miljörum eller tvätt-
stuga Det är förbjudet för obehöriga att vistas där. Den som 
utan lov uppehåller sig i dessa utrymmen och som trots till-
sägelse vägrar att lämna huset riskerar att polisanmälas för 
olaga intrångÄven vandalisering och nedskräpning polisan-
mäls.

I Mars/april räknas Robert med att allt ska vara på plats. 
Det är många hyresgäster som ser fram emot det.Nedskräp-
ning och droger finns med i bilden bland de personer som 
håller till på Lisa Sass Gata.

- Polisen har en klar bild över vilka ungdomar det är, sä-
ger Robert.

Kamera, ordningsvakter och annan utrustning kostar så 
klart en slant.

- Det handlar om att kunna bo tryggt och säkert,  så hy-
resgästerna får generellt vara med via hyresavin  och bidra 
till kostnaderna som vi får med de åtgärder vi sätter in, sä-
ger Robert.

Trygghet och säkerhet är svåra frågor.
- Familjebostäder arbetar kontinuerligt för att våra hy-

resgäster ska känna sig trygga och säkra där de bor, säger 
Robert.

Med kamerabevakning, ordningsvakter så stiger de för-
hoppningarna markant.

LEIF MARTINSSON

Familjebostäders säkerhetschef Robert Jademyr.

Lisa Sass gata i Hisings Backa.
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FORD PRIVATLEASING
FÖR ETT FRIARE LIV

FOCUS ECOBOOST HYBRID

2 295 kr/mån

FIESTA ECOBOOST

1 795 kr/mån

KUGA PLUG-IN HYBRID

3 795 kr/mån

PUMA ECOBOOST HYBRID

2 495 kr/mån
Bränsledekl. bl. körning: Fiesta Titanium: 5,1-5,6l/100km, CO2: 116-128g/km, Focus Active 5,0-6,1l/100km. CO2 116-139g/km, Puma Titanium: 5,6-6,1l/100km. C02 127-138g/km,
Kuga Plug-In Hybrid: 1,4 l/100km. CO₂ 32g/km, (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti 5år/10000 mil. *Mån.kost. gäller Fiesta Titanium 95hk (ord. Pris 194 050kr). Ford Focus
Active 125hk mildhybrid (ord pris 265 900kr), Puma Titanium 125hk mildhybrid (ord pris 235 700kr), Kuga Titanium Plug-In Hybrid 2,5l 225hk (ord pris 447 200kr). Baserat på
1000mil per år, max period 36mån. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Hedin Bil garanterar
restvärdet. Gäller lagerbilar ordertecknade av kund senast 31/3 -21. En rörlig leasingavgift, uppläggningskostnad 695kr samt 60kr i admin avgift tillkommer. Priset gäller endast
vid finansiering via Ford Finans. Bilarna på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar.

FORD HEDIN BIL TAGENE
Tagenevägen 26. Tel. 031-751 75 10
Mån–fre 8-18, lör–sön 11-15 

Följ oss på 
sociala medier 
och få en gratis 

pysselpåse!
Hämtas i butik. OBS! 

begränsat antal. 

PÅSKPYSSLA 
MED ALBIN!
@backebolcenter

SE FILMEN

Starta mobilkameran och 
håll den mot QR-koden 

eller besök Bäckebolcenters 
sociala medier!

backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK 
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID
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Byggnytt på Selma 
Lagerlöfs Torg

Taket på nya äldreboendet som byggs är nu på plats. Arbe-
tet med att anlägga sedumtak kvarstår. Murningsarbeten på 
fasaden färdigställs och invändigt pågår målning, arbete med 
ytskikt och montering av inredning.

Det runda huset börjar ta form och arbetet med att resa 

stommen pågår för fullt. Huset närmast parken har också bör-
jat ta höjd och där reser man en våning per vecka.

Planering för sanering och rivning pågår för det nuvarande 
handelshuset där bland annat Backahus äldreboende och Apo-
teket har sina verksamheter.

B/K

Det runda huset börjar ta form. Bild: Framtiden Byggutveckling AB.

Taket på nya äldreboendet är på plats. Bild: Framtiden Byggutveckling AB.

Mobil fartkamera på Hisingen
Polisen Hisingen har och kommer få tillgång till Automatisk 
Trafiksäkerhetskontroller, mobil fartkamera. Dessa har och 
kommer ställas upp på utvalda vägar runtom på Hisingen för 
att minska hastigheten på vägarna.

B/K

Mobil fartkamera vid Ingebäcklyckan i Hisings Kärra. 
Bild: www.polisen.se

Hisings Kärra Discgolf  
ett säkert vårtecken
Äntligen är våren på ingång. Alla längtar vi efter värmen och 
ljuset och nu börjar vi få det. Ett säkert vårtecken är Hisings 
Kärra Discgolf som ligger mitt i Kärra.

Den står bara och väntar på alla spelare. Har du inte prö-
vat. Gör det. Det är kul, man får röra på sig och man får vara 
utomhus. Dessutom är det gratis att spela.

B/K

Ingen bra dag på jobbet...
Mycket har vi sett när det gäller bussar och körvägar, men det 
här tar nog priset. Bussen hittade plötsligt en ny hållplats vid 
ett bostadsområde i Hisings Kärra. Hur bussen hamnade där 
är okänt, men det är ingen ny linje... så mycket vet vi.

Tack till Fredrik Eriksson som tog bilden.

B/K

Göran och Alex är laddade inför säsongen.



selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

BÄCKEBOLS KYRKSAL: 
Promenad, ute-kaffe och boule

Måndag, tisdag och onsdag i små grupper.

Vårpromenad 5 km
i små grupper var tredje torsdag.

Samling utanför Bäckebols kyrksal 
(samma hus som apoteket). 

Församlingspedagog Carl-Henrik Karlsson, 
tel. 0737-73 89 74

FISKHUSET:
Snart påsk! Vi har redan 

börjat förbereda våra 
goda sillinläggningar...

Öppettider påsk:
Tis – ons 10 – 18

Skärtorsdag 9 – 18
Långfredag 10 – 14

Påskafton 9 – 14
Glöm inte att det går bra att 
beställa och hämta utanför 

butiken!

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

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

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

BLOMGÅVAN:
Äntligen påsk! 
Våra öppettider 
under påskveckan:
Mån – tors 10 – 18
Långfredag STÄNGT
Påskafton 10 – 14
Välkomna och glad påsk 
önskar Åsa & AnnaPIZZERIA PÄRLA:

Nu är vi anslutna 
till foodora.se.
Varmt välkomna!
Mån – fre 11 – 21
Lör – sön 12 – 21

HEMKÖP:
Risifrutti

Flera sorter, gäller även 
Mannafrutti, laktosfri, 165 – 175 g, 

jfr-pris 28,57 – 30,30/kg

5:-/st
Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 12.

AFRODITE BEAUTY / SELMAS NAILS:
Tidsbokning: 0730 - 93 20 15

bokadirekt.se/afroditebeauty

30% på ögonfransförlängning

Munskydd, blå, 50 st 99:-

SALONG INFINITY:
Påskerbjudande: 

Vid köp av Nõberu vax 
får du minisaltvattenspray 

på köpet!

MJ GULD:
Vi köper ditt guld

Batteribyte 

från 80:-
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Kronans Apotek har haft fullt 
upp sedan Covid 19 drog in

 � För drygt ett år sedan slog Covid-19 till. Viruset kom som chock mer eller mindre för de allra flesta. Några som kände av extra mycket var 
Kronans Apotek på Selma Lagerlöfs Torg.

- Vi fick det tufft direkt förra året i mars. Det blev lite panik bland kunderna som snabbt vill få ut sina recept för en lång tid, säger Anna Ols-
son apotekschef.

Under ett drygt år har det varit stundtals varit hektiskt för 
Kronans Apotekets personal. Det var varit fullt upp med 
kunder som dels ville få ut sin receptbelagda medicin för en 
längre tid, men också inhandling av munskydd, handsprit 
blev det en strykande åtgång på. Även de vanliga receptfria 
medicinerna som alvedon, nässpray och D-vitaminens hyl-
lor såldes som aldrig förr. Febertermometern likaså. 

- Det var panik bland många kunder när covid 19 slog 
till. Här fanns en rädsla och oro och flera mediciner och 
andra varor tog snabbt slut. Vi fyller kontinuerligt på i hyl-
lorna och i lagret, men i början av pandemin hann inte le-
verantörerna med, så därför tog flera mediciner slut snabbt, 
säger apotekschefen.

Tufft när pandemin slog till
Personalen som är 7 till antalet på Kronans Apotek på Selma 
Lagerlöfs Torg har fått slita hårt och gjort ett fantastiskt ar-
bete. 

- Ja, det har varit jättetufft för oss som arbetar här, främst 
i början av pandemin, säger Anna.

I dag, ett år senare har apoteket hämtat sig.någorlunda. 
- När en sådan här sak händer är det svårt att gardera sig 

fullt ut. Dels på medicinen, men också på alla frågor som 
dyker upp. Vi har försökt att svara på dom så gott vi kan och 
vi har hänvisat till apotekets hemsida där det finns mycket 
och bra information., säger Anna.

Avstånden är viktiga att hålla inne i apoteket, där det ock-
så så klart finns handsprit. Vid kassorna finns det plastskär-
mar som avgränsar närkontakten med kund och personal.

Har det funnits någon som varit smittad och besökt 
apoteket?
- Det kommer in några gånger i veckan personer som anti-
gen har testat positivt för covid eller har precis testat sig och 
bör då stanna hemma. För att det är viktigt att veta hur de 
ser ut i apoteks branschen.

Det är också viktigt att ingen som är i riskgruppen chan-
sar, om man känner sig det minsta dålig, och kommer ned 
hit och hämtar medicin. Då ska man be en utomstående 
som är frisk att göra det., säger Anna.

Man kan med fördel boka sin medicin på nätet och sedan 
hämta ut den utanför apoteket.

- Vi kommer då ut och lämnar över medicinen.
På Kronans Apoteks hemsida finns mycket fakta om co-

vid 19 att läsa och ta till sig.
Ett par nyheter kan Anna berätta om som kommer inom kort:
- Från och med 1 april kommer man att kunna vaccinera 

sig på apoteket. Man bokar sig på mittvaccin.se och får en 
tid att komma ned till apoteket, där det finns en avskärmad 
del där sköterskorna ger vaccinet.

Topsning inför en resa är en annan nyhet som kommer 
innan sommaren.

- Det betyder mycket för de som tänkt resa kan få en tops-
ning för att se om hen är frisk och därmed få ett kvitto på att 
man inte är smittad.

Anna och hennes kollegor ser fram emot att få flytta in 
i nya lokaler runt årsskiftet. I det runda huset som just nu 
byggs på Selma Lagerlöfs Torg.

- Det känns bra att komma in i nya fräscha lokaler. Vi 
kommer att ligga på gatuplanen i det runda huset och det 
blir enkelt att besöka oss, säger Anna.

Apoteket Kronan på Selma Lagerlöfs Torg är ett stort re-
ceptapotek.

Med en duktig personal.
Med en hög servicegrad.
Med kundens bästa för ögonen.
Nu hoppas de att vaccinet gör verkan och så ser de fram 

emot flytten till årskiftet.

LEIF MARTINSSON

Anna Olsson apotekschef .

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.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

Stöd vårt arbete i coronakrisen.

Swisha valfri gåva till 900 80 12

När oron 
sprider sig 
är det viktigt 
att veta att 
hjälpen också 
gör det.

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se



ICA SUPERMARKET   |   BLOMMIGA BUTIKEN   |   KÄRRA PIZZERIA & GRILL   |   CANDY   |   KÄRRA KÖK & BAR
KÄRRA HÅRTEAM  |  KÄRRA CAFÉ & KONDITORI   |   APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET

KÄRRA CENTRUM

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

Veckans 
erbjudande 

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00

Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

CANDY

de ska va gott o leva

z

CANDY, Kärra Centrum 8,tel 031–57 99 88. 
Öppet: Mån–Fre 08–21, Lör–Sön 09–21 

Paketutlämning: Mån–Fre 08–20, Lör–Sön 09–20

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

Välkomna in!

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

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

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

Tel. 574030

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

Vi sponsrar

Kärra Café  
och Konditori

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

PASSA PÅ!

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

Vi finns på Facebook!

KÄRRA

KÖK & BAR

Påskfint i butiken!
Öppettider i påskhelgen

Skärtorsdag 10–18 • Långfredagen 10–15 • Påskafton 10–15
Påskdagen och Annandag påsk Stängt

Välkomna! Marie och Sofia med personal.

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

Påskbakelser, olika sorter 39 kr

Bakelse + kaffe 52 kr

Välkommen!

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

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

Vi fortsätter att erbjuda god tandvård med hög 
patient säkerhet. Du som är symtomfri är välkommen 
att boka tid. Har du blivit kallad men känner dig 
krasslig? Boka om tiden via vår webbplats eller ring 
oss så hjälper vi dig.

Folktandvården Kärra
vgregion.se/folktandvarden − 010-441 81 70

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

Kärra

Erbjudande!

Handla för 200:–  

och du får köpa Libero 

blöjor Up&Go 4–8 och 
Comfort 3–6 för  

99:-
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Hallå där Daniel Kjörling Svensk 
Fastighetsförmedling Hisingen

 � Bostadsmarknaden och priserna ökar sakta men säkert, även i 
tuffa pandemitider. Vad tror du det kommer sig?

Under pandemin har hemmet och fritidsbo-
staden fått större betydelse – hemmet är inte 
längre bara en plats för trygghet, äta och 
sova. Det är nu även arbetsplats, skola, gym, 
fritidslokal. Det gör att man tittar mer på sitt 
boende och gör det än mer viktigt och då 
är det många som vill flytta. Det har också 
gjort att många ser att man kan arbeta på 
distans vilket gör att man kan överväga bo-
städer längre bort från arbetsplatsen, kanske 
närmare naturen. 

Vad är det viktigaste man tänka på när 
man ska köpa eller sälja en bostad?
Att det skapar ett hållbart boendeliv – inte 
bara socialt utan även långsiktigt ekono-
miskt. Räntan är med all sannolikt fortsatt låg 
men du vill inte låsa alla dina inkomster i ett 
boende.

Ränteläget hos bankerna är gynnsamt. 
Kan “alla” få lån om man vill köpa en 
bostad?
Nej, inte alla. Det finns idag höga trösklar 
för att komma in på marknaden, både vad 
det gäller egen insats och i amorteringskrav. 
Det gör det svårt för t.ex. unga.

Om man är ung och vill köpa en bo-
stadsrätt. Vad är ditt råd?
Börja spara för en kontantinsats tidigt och var 
inte rädd för att börja sin bostadskarriär i bil-
ligare områden. Det handlar mycket om att 
komma in i på marknaden.

Hur ser prisökningen på Hisingen ut jäm-
fört med övriga Göteborg?
Om vi tittar på Hisingen som helhet så föl-
jer prisutvecklingen övriga staden. Det som 
sticker ut från statistiken är att villapriserna 

har gått upp med ca 13% och bostadsrätts-
priserna ca 4% under 12 månader.

Vad säljs mest - villor eller bostadsrätter i 
Backa och Kärra?
Det säljs fler bostadsrätter än villa/radhus. 
Generellt behövs det ner nyproduktion av vil-
lor och radhus. Det mesta som byggs nytt 
idag är bostadsrätter och hyresrätter.

Vilken målgrupp är det som köper res-
pektive säljer?
Vi ser en fortsatt stor inflyttning från övriga delar 
av landet. Men även att Kärra och Backabor 
säljer sina villor/radhus och köper bostadsrät-
ter i samma områden.  Man trivs helt enkelt 
väldigt bra i sitt eget område. Med de nya 
uppskovsreglerna blir det även mer ekonomiskt 
gynnsamt att göra uppskov med kapitalvinsten 
och på det sättet inte behöver ta så stora lån 
från banken. Husen som sedan säljs köps ofta 
av familjer som är uppväxta i områdena.

LEIF MARTINSSON Daniel Kjörling

Premiär för Ladan 
med nyrenoverade 
lekstugan
Ladan i Hisings Backa har varit en samlings-
plats för familjer och ungdomar sedan 1969 
då stadsdelen köpte gården.Sedan 2012 drivs 
gården som en ideell förening vid sidan av för-
skoleverksamheten på Backa Västergård.

Under två veckor har har Ladan målat, 
snickrat och letat blocketfynd och i förra 
veckan kunde man premiärleka i nyrenovera-
de lekstugan och lekstallet i Hoppet!
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Boka tid, ring eller mejla  

Medborgarkontoret Backa 
coronasäkrar verksamheten
Just nu kan du inte besöka Medborgar-
kontoret Backa som vanligt. Det beror på 
spridningen av covid-19 (coronaviruset). 
Du är varmt välkommen att kontakta oss via 
telefon för att få hjälp med dina frågor och 
boka in tid för besök. Det går också bra 
att mejla oss.

Våra telefontider: Måndag kl. 10-12 
och kl. 13-15 Tisdag kl. 10-12 Onsdag 

kl. 10-12 och kl. 13-15 Torsdag kl. 10-12 
och kl. 14-16 Fredag stängt Telefonnum-
mer: 031-366 80 07

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

Webbsida: goteborg.se/medborgar-
kontoretbacka
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Flytta till nybyggd bostadsrätt 
mitt på torget i Selma stad  

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

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

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

Anmäl intresse – få förtur vid säljstart

SNART SÄLJSTART
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Pålarna slås ner för de första 
hyresrätterna längs Litteraturgatan

 � Det händer mycket längs Litteraturgatan. Selma stad ställde några 
frågor till Anna Wetterberg på Framtiden Byggutveckling, en av pro-
jektledarna för kvarteren med hyresrätter som ska byggas här. Först 
ut är byggnationen av kvarter 5 och 9.

Vad händer just nu vid Litteraturgatan?
Rivningen av p-däcket i kvarter 5 blev klart 
häromveckan, därefter har det varit terrasse-
ring inför pålning. Förhoppningen är att själ-
va pålningsarbetet ska komma igång nu!

Längs med Markurellgatan, bland annat i 
anslutning till det som ska bli kvarter 9, har 
ett arbete pågått med att lägga en ny fjärrvär-
meledning. Det arbetet är i slutfasen, ambitio-
nen är att de ska vara klara i april.

Hur många bostäder ska ni bygga här?
Totalt längs Litteraturgatan räknar vi med att 
få till ungefär 750 bostäder, fördelade på 11 
kvarter. Tre av kvarteren, med ca 200 bostä-
der, kommer att vara bostadsrätter som Eg-
nahemsbolaget bygger. Resterande åtta kvar-

ter blir hyresrätter som ska ägas och förvaltas 
av Poseidon. Utöver bostäder tillkommer det 
lokaler i bottenvåningen på flertalet av kvar-
teren och mellan kvarter 3 och 4 kommer ett 
litet lokalt torg att anläggas. I anslutning och 
mellan torget och Krumelurberget kommer 
en förskola med sex avdelningar att byggas 
av Lokalförvaltningen.

Kvarter 5 och 9 är först ut och i dessa kom-
mer vi att bygga parkeringshus med totalt ca 
560 parkeringsplatser och 62 bostäder.

Hur ser tidplanen ut under 2021?
I kvarter 5 startade rivningen i januari i år, 
nu i mars kommer pålningen att dra igång 
och i april/maj kommer stommen att börja 
resas.

Kvarter 9 har produktionsstart i septem-
ber, innan dess i augusti kommer förberedan-
de arbeten att göras i form av en ny infart till 
parkeringen söder om kvarter 9, för att skapa 

avstånd mellan arbetsplatsområdet och parke-
ringen.

Vad kan man förvänta sig som boende i 
de nya kvarteren längs Litteraturgatan?
Målet har varit att skapa variation längs med 
Litteraturgatan, bygga bort parkeringarna och 
ge förutsättningar för mer liv och rörelse på 
gatan. Poseidon har tagit över Hjalmar Berg-
mans, Baron Rogers och Markurellgatan och 
tanken är att dessa ska utformas på de gåen-
des villkor, med trevliga platsbildningar för 
att skapa fler mötesplatser i området. Ännu 
en ambition i området är att förenkla varda-
gen utan bil, därav fokus på gångstråk och cy-
kelbanor, fler platsbildningar och lokaler för 
verksamheter i området för lokalt umgänge 
och mobilitetsåtgärder.

När kan de första flytta in i kvarter 5 och 
9?
Kvarter 5 planeras vara inflyttningsklart i juli 
2022 och kvarter 9 i juni 2023.
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Översiktsbild Litteratursgatan - utbyggnad.

Anna Wetterberg på plats på byggar-
betsplatsen.

Illustration: OkiDoki Arkitekter



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

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

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

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

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

Dacia Sandero 
Drive Edition Tce 100

2 099 kr/mån

Smart, smartare
Sandero!

Privatleasing

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

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

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

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

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

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

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

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

Försäkring och service ingår
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Hisingsbron redo att öppna för trafik
 � Den 9 maj blir det premiär när 

Hisingsbron slår upp portarna för 
gående, cyklister, bilar och bussar.

Efter flera års planering och 
byggnation är Hisingsbron snart 
redo att öppna för första gången.

Förberedelserna inför öppningen i vår, när 
gående, cyklister, bilar och bussar kan börja 
trafikera bron, pågår för fullt. Inte minst är 
det de omfattande testerna av lyftspannet och 
maskineriet som ska genomföras och avslutas. 
Beläggningsarbeten och linjemålning ska fär-
digställas och samtidigt pågår montering av 
räcken, barriärer, belysning och kontaktled-
ningsstolpar.

– Vi ser fram emot att få lämna över bron till 
göteborgarna, säger Mikael Nummedal, trafik-
kontorets projektchef för Hisingsbron. Om 
inget oförutsett händer under våren så lämnar 
vi över bron till göteborgarna den 9 maj.

”Om inget oförutsett händer under våren så 
lämnar vi över bron till göteborgarna den 9 maj.”

Spårtrafik till hösten
I sommar väntar ett spårstopp när spåren ska 
läggas om från den gamla trotjänaren Göta-
älvbron till Hisingsbron. Under spårstoppet 
pågår arbetet för fullt på den del som kallas 
för kollektivtrafikbron och det kommer att ar-
betas intensivt med att riva Götaälvbron för 
att ge plats åt kollektivtrafikbron och alla an-
slutningar mellan det nya spårvagnsspåret och 
det befintliga spåret.

För att inte hindra biltrafiken efter trafik-
påsläppet är det fokus på att hinna med allt 
arbete som ska göras inom spårområdet för 
spårvagnarna på bron innan 9 maj. I mitten 

av augusti ska spåromläggningen vara klar 
och kollektivtrafikbron vara färdigställd så att 
spårvagnarna kan börja trafikera Hisingsbron.

I mitten av augusti ska spåromläggningen 
vara klar och kollektivtrafikbron vara färdig-
ställd så att spårvagnarna kan börja trafikera 
Hisingsbron.

Fortsatta arbeten
Eftersom Götaälvbron ska rivas när Hisings-

bron är klar kommer det fortfarande vara ett 
arbetsområde runt bron. Detta innebär att 
hiss och trapptorn till Hisingsbron öppnas 
först när området vid trapptornen inte längre 
behövs som arbetsområde.

Vid trafikpåsläppet den 9 maj kommer gång- 
och cykelbanan på den östra sidan av bron att 
öppnas, med reducerad bredd vid passagen för-
bi byggnationen av Platinan och byggplatsen 
för Kaj 16, före detta kvarteret Kromet. Den 

västra gång- och cykelbanan påverkas av Hi-
singsbrons fortsatta byggnation och kommer 
att öppnas efter spårstoppet i sommar.

Uppfarten från Hjalmar Brantingsgatan på 
norra älvstranden kommer att ha provisorisk 
trafikföring till efter spårstoppet eftersom alla 
arbeten inte kan färdigställas innan spårtrafi-
ken har flyttat till Hisingsbron och Götaälv-
bron rivits.

www.stadsutveckling.goteborg.se

Bild: www.goteborg.se

Polisen informerar:

Bedrägeri  
– skydda dig

 � Det finns flera saker du kan göra för att minska risken att utsättas 
för bedrägerier. Exempelvis ska du inte lämna ut dina inloggnings-
uppgifter eller lösenord, särskilt inte via internet eller telefon.

Varning för bedrägerier  
kring vaccination
Nu är det många som vill vaccinera sig mot 
covid -19 och det utnyttjar bedragare. Det 
finns två saker du ska komma ihåg om någon 
tar kontakt med dig angående vaccination:

Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om 
någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.

Ingen från vården kommer oväntat att ringa 
upp och kräva att du identifierar dig med din 
bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

Om någon tar  
oväntad kontakt med dig:

•  Logga inte in

•  Lämna inte ut siffror

•  Lägg på luren

Nu är det många som vill vaccinera sig mot 
covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje 
vecka får polisen in anmälningar om bedrä-
geriförsök, som ofta sker via telefon. Bedra-
garna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt 
som de anpassar efter omvärlden, men det 
finns två saker du ska komma ihåg om nå-
gon tar kontakt med dig angående vaccina-
tion: 1. Det kostar ingenting att vaccinera 

sig. Om någon vill ha betalt handlar det om 
bedrägeri. 2. Ingen från vården kommer 
oväntat att ringa upp och be dig identifiera 
dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett 
anledning. Gör så här om någon tar ovän-
tad kontakt med dig Det kan vara svårt att 
genomskåda bedragare, särskilt om de har 
personlig information om dig. De kan ver-
ka trovärdiga och påstår ofta att det är bråt-
tom för att vi ska bli stressade och ta felak-
tiga beslut. Om någon tar oväntad kontakt 
med dig: Logga inte in, lämna inte ut siffror, 
lägg på luren. Fundera gärna i förväg på hur 
just du ska agera om någon oväntat ringer 
dig och vill att du ska logga in eller lämna 
ut siffror. 

Om du drabbas Kontakta din bank di-
rekt om du kan ha blivit utsatt för bedrä-
geri. Polisanmäl och ta hjälp av människor 
i din närhet. Ring 112 vid pågående brott. 
Ring 114 14 om det inte är akut. Läs mer 
på polisen.se. 

Prata gärna med andra om vad du har läst 
så hjälps vi åt att stoppa de här brotten. Läs 
mer om olika typer av bedrägerier på poli-
sen.se/bedrageri
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Här är tips hur man skyddar sig mot andra bedrägerier
Bankärenden via internet
Många banker erbjuder idag banktjänster 
över internet. Flera olika säkerhetslösningar 
används, dels lösningar som koddosor, så 
kallade skrapkort eller liknande, dels identi-
fiering via certifikat.

Fakturabedrägeri
För att minska risken för fakturabedrägeri är 
det bra att tänka på hur du agerar när en 
telefonförsäljare ringer.

Id-kapning
Med id-kapning menas att någon köper va-
ror eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll 
på dina id-handlingar och var försiktig med 
dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om 
någon tar en kreditupplysning på dig och 
polisanmäl så snart som möjligt.

Investeringsbedrägeri
Att ekonomiskt investera i något innebär 
alltid en risk, men att vilseleda någon att in-
vestera i till exempel företag, värdepapper, 
valuta eller råvaror som inte existerar eller 
saknar värde är brottsligt och kallas investe-
ringsbedrägeri.

Kortbedrägeri
För att minska risken för kortbedrägeri bör du 
vara försiktig med att lämna ifrån dig kort eller 
kortnummer, även när du handlar på internet.

Lägenhetsbedrägeri
Den bostadsbrist som råder på många orter 
utnyttjas av bedragare. Bedrägerier som är 
kopplade till lägenhetsuthyrning pågår året runt.

Nätfiske, phishing
Var misstänksam om du får e-post eller sms 
där du exempelvis uppmanas att klicka på 
en länk och ange dina personliga koder. 
Följ aldrig sådana instruktioner. Det finns 
inga seriösa företag eller banker som skulle 
skicka ett sådant meddelande.

Näthandel

Att handla på internet medför flera risker. 
Någon kan ta dina kontouppgifter och du 
kan bli lurad på den vara eller tjänst du köpt.

Oseriösa hantverkare
Har du blivit erbjuden husrenovering eller 
asfaltering av garageuppfarten för en billig 
penning? Var säker på att du anlitar seriösa 
hantverkare innan du ingår avtal.

Romansbedrägeri
Att inleda en kärleksrelation med någon i 
syfte att lura personen på pengar är brotts-
ligt och kallas romansbedrägeri. Romansbe-
drägerier drabbar både kvinnor och män i 
alla åldersgrupper.

Telefonbedrägerier
Bedrägerier via falska telefonsamtal drab-
bar många som förlorar sina pengar genom 
att de luras att lämna ut kortuppgifter och 
koder eller logga in på sin bank. Bedragare 
riktar ofta in sig på äldre personer och an-
dra utsatta grupper.

Utpressningsvirus
Utpressningsvirus, så kallad ransomware, är 
en skadlig programvara som låser datorer 
och mobila enheter eller krypterar elektro-
niska filer. För att återfå kontrollen krävs att 
du betalar en lösensumma inom en viss tid 
genom en onlinebetalningsmetod.

Vanliga bedrägerier
Vi har listat några av de vanligaste bedrä-
gerierna. Här får du råd och tips om hur du 
undviker att bli lurad.

Vägpirater
Var vaksam om du stannar vid vägrenen. 

På sommaren ökar antalet kriminella perso-
ner som lurar till sig kontanter eller bensin 
med hjälp av falskt guld utmed bilvägarna. 
De ger sken av att behöva hjälp, men rådet 
är att inte stanna om du är osäker.
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Trygghetsboende
Selma Lagerlöfs Torg

Området och lägenheterna

Vid Selma Lagerlöfs Torg i Hisings Backa bor man trevligt och bekvämt, med närhet till de centrala delarna av Göteborg. Här finns 
all service ni kan behöva såsom mataffärer och en av stans bästa fiskaffärer.

Botrygg bygger 63 stycken Trygghetsanpassade lägenheter för er som har fyllt 70 år. Som i samtliga av Botryggs nyproduktionsob-
jekt är det genomgående höga materialval på såväl ytskikt som inredning. Det är hiss till alla våningsplan och entréerna från 
innergården är handikappanpassade. Parkeringsplats finns att hyra i garage i källarplan. 

Gemensamhetslokaler med trygghetsvärdar

Vi har två stycken gemensamhetslokaler. De gemensamma rummen kommer fungera som ett komplement till era egna lägenheter. 
Här finns två trygghetsvärdar på plats fem dagar i veckan. Tillsammans med trygghetsvärdarna finns det möjlighet för dig som 
boende att vara delaktig i planerandet av aktiviteter. Allt är frivilligt och du som boende bestämmer själv hur mycket eller lite du 
vill nyttja lokalerna och delta i aktiviteterna. 

Sök din Trygghetslägenhet via boplats.se

Alla tillgängliga lägenheter finns på boplats.se. Om du behöver hjälp med att använda boplats.se eller om du har 
några frågor om bostadsförmedlingen kan du ringa 031-100 250, telefontid måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Besöksadress:
Fabriksgatan 38-42
412 51 Göteborg

Kontakt:
Tel: 010-516 30 00
info@botrygg.se
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Team Resurs – en viktig 
resurs för så många

 � Team Resurs är ett nystartat bolag som vänder sig till ideella för-
eningar, mindre organisationer och privatpersoner. De är en pålitlig 
och prisvärd organisation.

- Vårt mål är att erbjuda tjänster som kan 
utveckla och underlätta för våra kunder för 
att de istället skall kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet, säger Mikael Hjertquist.

Värdeord är samarbete, utveckling och 
inkludering.

Medarbetarna i Team Resurs har olika 
funktionsvariationer, därför så är inklude-
ring extra viktigt i teamet.

- Vi jobbar alltid som ett team och strä-
var efter att bilda breda samarbeten mellan 
våra medarbetare och kunder. Med våra oli-
ka kunskaper skapar vi viktiga resurser för 
andra.

Team Resurs  
erbjuder följande tjänster:

Administration och ekonomi:
Här kan vi sköta allt eller delar av er bokfö-
ring. Vi hjälper exempelvis till med:

•  Olika former av ansökningar

•  Styrelseorganisering

•  Allmänna administrativa delar

Praktiska tjänster
Om du som organisation eller privatperson 
behöver hjälp med praktiska tjänster så har vi 
resurser för det. Tjänsterna kan vara:

•  Trädgårdsarbete

•  Måleri

•  Förrådsröjning

Mediatjänster
För en förening eller organisation har det bli-
vit allt viktigare att synas utåt på både digi-

tala plattformar och genom fysiska trycksaker. 
Team Resurs erbjuder en bred skala tjänster 
inom detta område.

Exempelvis:

•  Porträttfoto

•  Foldrar

•  Infofilm

Föreläsningar
Team Resurs håller också i inspirationsföreläs-
ningar. Genom våra föreläsningar vill vi sprida 

kunskap och nya insikter som ni sent kommer 
att glömma. Föreläsningarna riktar sig till sko-
lor, föreningar, vård och omsorg.

Exempel på föreläsningar:

•  Att ha ryggmärgsbråck

•  Att vara elev med funktionsvariation

•  Upplevelser kring assistans

Läs gärna mer på www.teamresurs.nu. Följ 
också @teamresurs på Facebook och Insta-
gram.
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Två av Team Resurs administratörer, Marica och Dragan.

Kjell på Team Resurs jobbar med våra praktiska tjänster.

Världen  
som nu föds 
på nytt!

”Världen som nu föds på nytt pånyttföder 
glädjen. Här på jorden vandrar nu den 
uppståndne Herren. Öst och väst och syd 
och nord, eld och vatten, luft och jord 
sjunger påskens psalmer.

Hör hur fågelropen höjs! Hav och strand 
sig gläder. Se hur mark och träd tar på sina 
sommarkläder. Genom tjäle, köld och död 
tränger solens eld och glöd. Det är påsk på 
jorden.”  (Psalm 517 ur ”Den svenska 
psalmboken”.

Psalm 517 skrevs av en av Nordens 
mest kända präster – Nicolaj Frederik 
Severin Grundtvig. Han levde mellan 
1783 och 1872 i Danmark. Grundtvig 
är folkhögskolans grundare, Danmarks 
mest betydande psalmdiktare och ver-
kade som präst i Köpenhamn.

Med en mycket vacker diktning kom-
binerar Grundtvig kyrkans viktigaste 
budskap – den uppståndne Jesus Kristus 
på Påskdagen – med naturens ”upp-
ståndelse”. Dessa två uppståndelser går 
hand i hand eftersom den kristna påsken 
alltid infaller på våren. Sedan kyrkomö-
tet i Nicea (som låg i Mindre Asien nu-
varande Turkiet) år 325 firas Påskdagen 
på den söndag som följer på första full-
månen efter vårdagjämningen. Påskda-
gens tidigaste respektive senaste datum 
är 22 mars och 25 april. I år firar vi 
Påskdagen den 4 april.

När våren kommer och ljuset blir 
starkare sker också naturens ”uppstån-
delse”. Grundtvig diktar: ”Hör hur få-
gelropen höjs!”. Genom att solenergin 
blir starkare och dagarna längre sker en 
könshormonsförändring hos bland an-
nat fåglarna. På vintern är de flesta få-
gelarter sterila medan de genom ljusets 
inverkan blir fertila och kan para sig och 
få avkomma. Temperaturen är inte avgö-
rande utan det är snarare ljuset som på-
verkar den hormonella förändringen. På 
våren förbereder sig också växtligheten 
och åkrarnas gröda på tillväxt. ”Se hur 
mark och träd tar på sina sommarklä-
der” diktar Grundtvig.

I år infaller ett högtidligt jubileum: Kär-
ra kyrka 100 år! Bland Backa pastorats 
kyrkor är några äldre och några yngre. 
Bland de äldsta återfinner vi Säve kyrka 
och Tuve kyrka med rötter från 1200-ta-
let. Backa nuvarande kyrka är invigd 
1868, men i dess omedelbara närhet 
låg en 1200-talskyrka. En obelisksten 
på Backa gamla kyrkogård markerar 
dess position. Rödbo kyrka (tidigare 
Rödbo kapell) uppfördes år 1929. Pas-
toratets yngre kyrkor är Brunnsbokyrkan 
och Glöstorpskyrkan.

Under åtminstone 800 år har kristna 
firat Påskdagen i det som idag utgör 
Backa pastorat. Genom århundradena 
har människor i vår bygd på det goda 
hisingslandet firat kyrkans allra största 
högtid – Påskdagen! Människor har sett 
såväl naturens ”uppståndelse” och i sina 
hjärtan tagit till sig kristenhetens starkas-
te budskap: ”Kristus är uppstånden! Ja, 
han är sannerligen uppstånden!”

Jesu Kristi seger över döden är värd 
att firas nu och alltid!

JOHN THULIN 
PRÄST I DISTRIKTET SÄVE,  

KÄRRA, RÖDBO

Kyrkospalten
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Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). Bl. körning l/100 km TSI 95 5,2. 
CO2-utsläpp g/km: Ibiza TSI 95 117. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1000 mil/år inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, 
sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2021). Möjlighet att utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage 
debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.Vi reserverar oss för ev. feltryck, ändringar och avvikelser. Gäller lagerbilar så långt lagret räcker. 

Ibiza

SEAT Ibiza 110hk AUTOMAT
Privatleasing fr. 2.195:-/mån** 
Ord. fr 2.495:-/mån**
Pris fr. 190.900:- 
Gäller lagerbilar, omgående leverans!

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

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

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

SEAT

ÖPPETTIDER 
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

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

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

Frontbilar – Bäst i Sverige

Längtar du efter sol och värme?
 � Många svenskar har redan köpt en charterresa till i sommar och höst – trots det osäkra flygläget framöver.

– När väl världen börjar öppna upp igen är en reseboom att 
vänta, säger Anna Hagberg på Ving till Aftonbladet. den 20 
februari 2021

Förra året var en utmanande tid för resebolagen som en följ 
av coronapandemin. Många flyg har ställts in och parkerats 
och få destinationer har varit nåbara.

Men efter förra årets minskade resmöjligheter märks nu ett 
ökat sug till solen.

Längtan bland svenskar av att få resa igen och upptäcka 
världen är stor, enligt resebolagen Tui, Apollo och Ving.

– I slutet av förra året och vid årsskiftet märkte vi ett trend-
brott där bokningarna ökade, mycket på grund av positiva vac-

cinbesked, säger Anna Hagberg, informatör på Ving till Af-
tonbladet.

B/K

Cala Mayour på Mallorca lockar alltid.Saint Julian på Malta lockar alltid.
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Damallsvenskans avslutning blir en rysare

Kärra HF:s damer i huvudrollen
 � En dramatisk upplösning väntar på söndag i damallsvenskan när det ska avgöras vilket lag som flyttas direkt upp till SHE. Kärras damer 

är ett av lagen som kan göra det. Aranäs är det andra. Båda med 32 poäng, men Aranäs har ett ynka plusmål mer och är därför i serieledning.

- Jag har aldrig upplevt en sådan otroligt 
jämn tabellplacering med målskillnad mellan 
ettan och tvåan i handboll, säger Kärra HF:s 
klubbchef Magnus Björklund, väl medveten 

om att söndagen lär blir en rysare av stora 
mått.

I helgen spelades näst sista omgången och 
det mesta pekade på att Kungsbackalaget 
skulle vinna sin match och ta platsen direkt 
upp till högst ligan. De mötte OV Helsing-
borg, men föll tungt. Kärra gjorde sitt jobb, 
trots att flera spelare saknades, mot Esklistu-
na (b) och vann med 29-24. Ett styrkebe-
sked.

På söndag avgörs det  alltså. HK Ara-
näs möter Tyresö Handboll hemma, medan 
Kärra åker till Uddevalla för match mot GF 
Kroppskultur. Vinner båda lagen sina match-
er är det målskillnad som gäller.

Vid 17:30 tiden på söndag vet vi om Kärra 
eller Aranäs går direkt till SHE eller om det 
blir kvalspel mot Skövde HF för något av la-
gen.

- Vi är laddade för vår match mot ett form-
starkt GF Kroppskultur. Det gäller att vi gör 
vårt jobb så kan det absolut gå vägen, säger 
klubbchef Björklund. 

Målgörare Kärra HF mot Eskilstuna: 
Lovis Jansson 7, Olivia Sahlin 5, Cissi Schön 
4, Vanja Andersson 4, Emmie Svensson 4, 

Jennifer Johansson 3, Meja Bernvid 1 och 
Ida Reinholdsson 1.

B/K

Tabellen damallsvenskan inför  
sista omgången som spelas på söndag.

Kärra HF:s damtrupp. På söndag avgörs det om de går direkt upp till SHE eller om det blir kvalspel mot Skövde HF.  Stående frv Johan Petersson,Jennifer 
Johansson,Vanja Andersson, Maja Lindström, Kajsa Svensson,Matilda Hjälmedala, Ebba Hansen, Mattias Kasberger, 
Mitten Ella Larsson, Cecillia Shön, Oliva Sahlin, Moa Eggers, Elin Wiksfors, Ida Rehinoldsson, Anna Boström, Lovis Jansson. 
Sittande Martin Johansson, Mona Saffari, Lina Barksten, Åsa Björklund, Jan-Åke Jonsson. 
 
Saknas på bilden gör Ellen Lannemets och Meja Bernvid.

Herrallsvenskan även nästa 
säsong för Kärras herrar

 � Sista matchen för säsongen för Kärra HF:s herrar spelades i helgen 
då Kärra mötte Hammarby IF i Lillekärrshallen. Hemmalaget höll jämna 
steg i cirka 40 min innan HIF sprang ifrån och vann matchen med 33-26.

Kärra HF herrar slutar därmed på näst sista 
plats i Allsvenskan och hade tillsammans med 
AIK och Tyresö ramlat ur om inte pandemin 
ställt in lägre serier. Nu blir det AIK som en-
samt åker ur.

Kärra får därmed spela vidare i herrall-
svenskan även nästa säsong.

Målgörare Kärra HF: Isak Boström 7, Leo-
nard Gegaj 6, Marcus Grüner 3, Tobias Jade-
man 3, Joel Järlfors 2, Victor Höghielm 1, Si-
mon Torbjörnsson 1, Marcus Aggenfjord 1, 
Olle Gustavsson 1 och Isak Karlsson 1.

B/K



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

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

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

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

 

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

Lease & Care – privatleasing från 3 495 kr/månad 

inklusive service och 12 månaders betalskydd. 
 

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

Nu är ID.3 här. 

Provkör en ny era. 

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär 

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

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

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

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.  
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Plantskolan Kärra HF levererar landslagspelare
 � Handboll på högsta nivå har vi sett från TV soffan de senaste veckorna. Sverige har både på dam och 

herrsidan spelat OS kval, så bra att båda lagen nu är klara för OS i Tokyo. Extra glädjande är att vi har tre 
lokala profiler som funnits med och bidragit starkt. Jenny Carlson, Jonathan Carlsbogård och Emil Melle-
gård. Samtliga fostrade i Kärra HF. 

Först ut var herrarna i OS-kvalet. Tre kvalmatcher spelades och det gick 
hur bra som helst. Sverige fixade OS-biljetten utan större problem.

Jonathan Carlsbogård är numera en av nyckelspelarna i den blå-
gula landslagströjan, trots endast 14 landskamper, efter sitt formidabla 
VM i januari och formen satt i även i OS-kvalet.

Emil Mellegård, kallades hastigt in till OS kval, sedan Magnus Wan-
ne tvingats hoppa av. Mellegård tog för sig och visade upp ett kantspel 
av högsta klass. Båda är naturligtvis högaktuella för OS i Japan.

När damerna spelade OS kval i helgen med start på fredagen fanns 
debutanten Jenny Carlson med.

Jenny Carlson ska uppmärksammas och applåderas extra mycket 
med tanke på alla motgångar med skador och sjukdomar som hon haft 
i sin karriär. 25-åringen har aldrig gett upp utan kämpat på och nu 
kom belöningen. Debut i svenska landslaget. Mittnian visade där att 
hon blir att räkna med på allvar när OS-truppen ska spikas. 

Tre spelare från plantskolan Kärra HF i svenska handbollslandslaget 
är stort och fantastiskt och återigen visar föreningen hur duktiga de är 
på att utveckla spelare. 

- Det värmer enormt att se de här spelarna som började i vår handboll-
skola och nu har gått hela vägen till landslaget. Det är också ett kvitto på 
att föreningen jobbar rätt, säger en stolt klubbchef Magnus Björklund.

LEIF MARTINSSON

Göteborgs 
Fotbollsförbund

 � Nuvarande restriktioner gäl-
ler åtminstone till 1 april 2021 
och utbildningsdagarna 27-28/3 
skjuts upp

Svenska Fotbollförbundet, SEF, EFD och 
Riksidrottsförbundet träffade den 12 mars 
representanter för Folkhälsomyndigheten för 
diskussioner om förutsättningar för publik på 
arenorna, samt för hur fotbollen kan komma 
igång med matchspel på alla nivåer.

Folkhälsomyndigheten (FHM) ser positivt 
på fotbollens seriösa arbete med att förhindra 
smittspridning. Man uppskattar också dialo-
gen med fotbollens representanter. Situatio-
nen är dock fortsatt allvarlig och det går inte 
säga när lättnader eller förändringar kan bli 
aktuella. FHM var tydliga med att man ser all-
varet vad gäller barn- och ungdomsidrotten, 
och att man så snart situationen tillåter vill att 
matcher och tävlingar ska kunna tillåtas.

Sammanfattning – nuläge
Yrkesidrottslag får både träna och spela 
matcher.

Personer födda 2002 och senare får 
träna, både inomhus och utomhus, men inte 
spela några matcher.

De som är födda 2001 och tidigare (och 
som inte är yrkesidrottare) får träna, men inte 
spela några matcher.

Läs mer detta på Svenska Fotbollförbundets 
hemsida. Där finns även uppdaterade riktlinjer.

Nuvarande restriktioner gäller 
åtminstone till 1 april 2021
Vänd er även till din kommun eller planägare 
för att uppdatera vad som gäller för just er 
anläggning.

För verksamhet inom Göteborgs Fotbollför-
bunds gäller tills vidare följande:

Matcher fotboll/futsal:Inga matcher tillåtna 
med undantag för yrkesidrottslag.

DM för damer och juniorer skjuts upp tills vidare.
Seriespel i de kvalificerande serierna skjuts 

upp till 1-2 maj. Bokade matchtider fram till 
och med 30 april kommer i Göteborgs kom-
mun att föras över på hemmalaget. För lag 
i övriga kommuner rekommenderas man se 
över sin planbokning.

Övriga serier startas när restriktionerna tillå-
ter och då med ett speciellt Corona-regelverk.

Spelarutbildning: Utbildningsda-
garna 27-28/3 skjuts upp
Ledarutbildning: All planerad tränarutbildning 
genomförs tills vidare digitalt.

Domarutbildning: Föreningsdomarutbild-
ning erbjuds digitalt.

Övriga träffarSpelordningsmöten genom-
förs digitalt.

Föreningslyftets träffar fortsätter digitalt.
Årsmötet är framflyttat till 13/4 kl 19.00 

och kommer att genomföras digitalt.
Kansliet är i tjänst som vanligt men perso-

nalen är fortsatt uppmanad att jobba hemi-
från. Om ni vill besöka kansliet vill vi att ni 
överenskommer om det innan.

GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

Kärra KIF med landslagets fotbollsskola.

Jonathan Carlsbogård. Foto: www.handbollslandslaget.se

Emil Mellegård. Foto: www.handbollslandslaget.seJenny Carlson. Foto: www.handbollslandslaget.se

Kärra KIF med landslagets fotbollsskola
Kärra KIF är glada att även i år kunna erbjuda alla barn/ungdomar 
chansen att få testa på vår härliga Landslagets Fotbollsskola som går av 
stapeln V25 & V26. All info hittar ni på våra hemsidor laget.se.

Här är också länken till anmälan:  https://start.landslagetsfotbolls-
skola.se/sv/show_club/10780 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@kar-
rakif.se

B/K

Sommargolf på 
Hisingens Golf  
& Friskvårdscenter
Nu drar sommargolfen på Hisingens Golf & 
Friskvårdscenter igång på allvar utomhus.

Du kan spela 5 golfsporter eller boka simu-
latorgolf i Loungebar via Sweetspot. Vi har 
fullt serveringstillstånd både på rangen och 
på våra uteserveringar intill greenområdet på 
golfbanans sjätte hål.

B/K



Varuhuset för 

hela familjen!

Titta gärna in på vår nya hemsida!Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se  

Mån – tors 10 – 19, Fre 10 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • Reservation för slutförsäljning • www.kladkallaren.se

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren

Veckans meny finns på kladkallaren.se
Lunchöppettider vardagar 11.00 – 14.30, helger 11.00 –15.00
Caféöppettider mån – tor 10.00 – 18.00, fre 10.00 – 17.00, lör 10 – 16.30, sön 11.00 – 16.30

Lunchrestaurang & Cafe Dagens lunch 
från 89 kr
Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

JORDSÄCKAR 40/50 LITER
Rölunda Gård. Plantjord, Täckbark, Barkmull, Naturgödsel.

VÄXTNÄRING
Botana. 1 liter.

TRÄDGÅRDSGÖDSEL
Botana. Olika sorter, 1 kg.

ALTAN-/FASADRENT
Gro well. Olika sorter.

AKRYLFÄRGER
Daler-Rowney  75 ml 24:90 kr. 750 ml 99 kr

MÅLARDUKAR
Daler Rowney. Olika storlekar.

PENSELSET 10-PACK
Daler-Rowney. Akvarell/Vattenfärg

FYLLT PÅSKÄGG
Hulténs. 316g. 29:90kr.

PÅSKÄGG
Tomma påskägg. Fr.7:90kr

Vi erbjuder nu ett sortiment med konstnärsmaterial! 
Färg, målarduk, penslar och pennor, papper, block och 
annat hobbymaterial som kan stilla din kreativa ådra. 

Roliga prylar för 
trädgårdsmästaren

Material för den 
konstnärlige!Förpackat godis

till påsk

Hos oss hittar du en mängd produkter som hjälper dig 
när du ska plantera och odla i trädgården. 

Inget påskfirande utan godis! Påsken 
är verkligen tiden för pastelligt pynt, 
roligt pyssel och smarrigt godis.

4 för

100
KR

19 KR
/ST

90
FRÅN

29
KR/ST

90

49
KR/ST

90

24
KR/ST

9099
KR/ST

FRÖER
Nelson Garden. Olika sorter.

7 KR
/ST

90
FRÅN

4 KR
/ST

90
FRÅN

Nelson Garden
Vi har ett nytt stort sortiment i 
varuhuset från Nelson Garden.

19 KR
/ST

90

TRÄDGÅRDSHANDSKAR
Nelson Garden. Olika färger.

29 KR
/ST

90
FRÅN

129
KR/ST

49 KR
/ST

90

Följ med i vårt växthusbygge. Över 2 000m2 försäljningsyta - Klart i sommar!

Gratis 
munskydd

Hämtas i kundtjänst.
1 st per person  

och besök

Vi erbjuder

till alla våra kunder 
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LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

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

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

Ring Robban: 0708–97 98 98 

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

Unga rör sig mycket mindre 
nu än innan pandemin

 � Unga människor rör sig mycket 
mindre i dag än före pandemin. 
Covid-19 har också påverkat kvin-
nors fysiska aktivitet mer än mäns.

Det är två slutsatser av den pågående forsk-
ningen kring hur coronarestriktionerna har 
förändrat våra motionsvanor.

Grethe Fochsen är utredare på Folkhälso-
myndigheten och följer den internationella 
forskningen om hur pandemin påverkar våra 
levnadsvanor.

Hon har bland annat tittat på aktuella siff-
ror över stillasittande och daglig motion:

– Där tycker jag att forskningen är ganska 
samstämmig, att man ser en ganska kraftig 
nedgång i den fysiska aktiviteten på befolk-
ningsnivå. Särskilt bland barn och unga, där 
ser vi en nedgång i fysisk aktivitet i alla åldrar, 
säger hon.

Skiljer sig Sverige någonting där?
– Vi tycker nog att det är samma trend. Det 

vi ser internationellt ser vi också i Sverige, sä-
ger Grethe Fochsen.

Stor förändring hos unga
I ett annat pågående forskningsprojekt har 

Alexandra Weilenmann, professor i interak-
tionsdesign vid Göteborgs universitet, och 
hennes medarbetare försökt ta reda på hur 
hemarbete och restriktioner har påverkat hur 
mycket svenskarna har rört sig under pande-
min.

Alexandra Weilenmann ser också en tyd-

lig tendens, som stämmer överens med Folk-
hälsomyndighetens resultat:

– Om man tittar på åldersgrupperna så ser vi 
att den yngsta gruppen som vi har i vårt materi-
al, som är 18–24 år, där har det skett den största 
förändringen. De går mindre, det ser ut som att 
de har förändrat sig en hel del, säger hon.

App för hemarbete
För att undersöka det här har gruppen 

bland annat utvecklat en app, ”work from 
home movement” som kopplas till stegräkna-
ren i deltagarnas klockor eller telefoner. 

– Man kan säga att man donerar sina steg 
till forskningen, säger Alexandra Weilenmann.

Äldre kvinnor drabbas
Det här är en pågående studie, men fors-

karna har redan en del preliminära resultat 
från de cirka 1 000 personer som deltar.

Och det är inte bara barn och unga vuxna 
som skiljer ut sig i statistiken.

Bland annat verkar det vara så att kvinnor 
har slutat röra på sig i högre grad än män. 
Minskningen syns i alla åldersgrupper, men är 
allra tydligast hos kvinnor över 65, samtidigt 
som männen i samma ålder verkar ha ökat sin 
dagliga träningsdos rejält.

– Där skulle man ju vilja veta vad det beror 
på. Är det så att kvinnor är bättre på att följa 
restriktionerna än män? Eller har de andra ty-
per av arbeten eller dagliga aktiviteter som gör 
att de påverkas mer av pandemin? frågar sig 
Alexandra Weilenmann.

SVT NYHETER
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Centrum
Centrum, Majorna–Linné

MÅNDAG 29 MARS

17–17.45  Odinsplatsen, Burggreveg. 
ÅVS

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

Slottsskogen

TORSDAG 8 APRIL

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

Lundgrensg.
18–18.45  Doktor Fries Torg,  

Doktor Bondesons gata
19–19.45 Landala Torg, korvkiosken

MÅNDAG 19 APRIL

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

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

TISDAG 27 APRIL

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

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

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

skolgården

TISDAG 4 MAJ

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

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

MÅNDAG 17 MAJ

17–17.45  Doktor Fries Torg, 
Doktor Bondesons gata

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

MÅNDAG 24 MAJ

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

Slottsskogen

ONSDAG 26 MAJ 

19–19.45  Utlandagatan 43

TORSDAG 27 MAJ

17–17.45  Bankebergsg. / Kennedyg.

MÅNDAG 31 MAJ

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

lastzon

Hisingen
Lundby, Norra Hisingen,  
Västra Hisingen

TISDAG 30 MARS

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

området
19–19.45  Kärra C, Lillekärr Södra 49, 

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

MÅNDAG 12 APRIL

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

parkering
19–19.45 Polstjärneg. 10, ÅVS

TISDAG 20 APRIL

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

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

ONSDAG 28 APRIL

17–17.45  Hjuviksv. / Torslanda 
Hästeviksväg, ÅVS

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

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

Amaryllisblomman

ONSDAG 5 MAJ

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

TISDAG 11 MAJ

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

TISDAG 18 MAJ

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

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

MÅNDAG 24 MAJ

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

TISDAG 25 MAJ

17–17.45 Kyrkbytorget
18–18.45  Sunnerviksg. 38, 

Jättestensskolan
19–19.45  Toredalsg. / Skänningeg.

ONSDAG 26 MAJ 

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

Flygvädersg.

TISDAG 1 JUNI 

17–17.30  Hisingsparkens kolonier  
Klaremossev. / Västerhagen

18–18.45  Gunnesby koloniträdgårdar, 
parkering Kringlekullen

19.15–20  Torslanda Kyrkväg 1,  
Torslanda kyrka

Nordost
Angered, Östra  Göteborg

ONSDAG 31 MARS

17–17.45  Angereds C, Hjulplogsg.,  
grönsaksaffären

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

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

TISDAG 13 APRIL

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

Stadsvaktareg.

ONSDAG 21 APRIL

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

TORSDAG 6 MAJ 

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

ONSDAG 19 MAJ

17–17.45  Angereds C, Hjulplogsg.,  
grönsaksaffären

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

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

TISDAG 1 JUNI

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

ONSDAG 2 JUNI

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

Hammarkulleg.
19–19.45* Stekastigen, ÅVS

Väster
Askim, Frölunda, Högsbo,  
Västra Göteborg 

TISDAG 6 APRIL

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

ÅVS
19–19.45  Välens koloniförening, 

ÅVS Hagkroksv.

ONSDAG 14 APRIL

17–17.45  Frölunda torg, 
Näverlursg., ÅVS

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

TORSDAG 22 APRIL

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

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

TORSDAG 29 APRIL

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

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

MÅNDAG 10 MAJ

17–17.45  Spektrumsg., ICA Åkered 
ÅVS

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

TORSDAG 20 MAJ

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

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

TORSDAG 27 MAJ

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

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

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

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

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

ÅVS = Återvinningsstation

KLIPP UT OCH SPARA

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

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

Lämna till välgörenhet



Sveriges
bästa träning

299:-
/ MÅN

GULD+/STADSKORT

INGEN BINDNINGSTID

Läs mer på nordicwellness.se

KAMPANJ 

JUST NU!

270 KLUBBAR

Gäller endast nya medlemma, begränsat antal. Startavgift tillkommer. 
Lokala avvikelser kan förekomma.


