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Tusentals produkter för din
trädgård och mer är påväg.

1750
KR/ST

PIZZAGRILL 13”
Cozze. Gasoldriven.

Kolla priset!

375
KR/ST

Kolla priset!

699
KR/ST

SKOTTKÄRRA 85 L

SKOTTKÄRRA 90 L

Galvaniserad, Hörby Bruk

Hörby Bruk.

4 för

100
40 LITER/SÄCK

Varuhuset för
hela familjen!

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

Varuhuset för
hela familjen!

Plantera hemma
med oss i vår

500

150

FRÅN

FRÅN

30

KR/ST

KR/SET

25
KR/ST

KR/PACK

FRÅN

175

20

KR/ST

KR/ST

5

40

KR/ST

KR/ST

SPRAYFLASKA

VATTENSLANG 20 M

PLASTKRUKOR STORPACK

FRÖER

1 liter.

Gardena.

Nelson Garden.

Nelson Garden.

SEKATÖRSET 2 DELAR

SLANGVINDA 20 M

Green it.

Gardena. Inkl. kopplingar och munstycke.

BENMJÖL 1 KG/
BLODMJÖL 0,5 KG Botana.

Flora fantastica.

BLOMSTERLÖK

30

30

KR/PACK

KR/ST

Kolla priset!

750
KR/ST

MINIPENSÉER 10-PACK

FYLLT PÅSKÄGG

Svenskodlad.

Hulténs. 300 g.

15

6990
KR
/KG

KR/ST

FRÅN

50
KR/ST

GLASVAS

CAFÉSET

Återvunnet glas.

Två stolar + bord.

FRÅN

60
KR/ST

KRUKVAGNAR
Exklusive kruka.

MINIPÅSKLILJA

LÖSGODIS

Svenskodlad.

Gottmix.

Vegetarisk helgbuffé 119 kr

Serveras endast lördag och söndag, både kall och varm mat.

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

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

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

Hos oss får du kompetens, omtanke & valfrihet

Göteborgs bästa familjeföretag
inom optik sedan 1965

Kom in och välj bland flera märken eller boka synundersökning på hemsidan redan idag!

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

ANGERED CENTRUM 031 330 91 70
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BACKA / KÄRRA

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

ELDSJÄLARNA - VÅRA
VARDAGSHJÄLTAR

CAFE VIKTORIA
KONDITORI HAR
ÖPPNAT PÅ SELMA
LAGERLÖFS TORG

FOTBOLLEN HAR
RULLAT IGÅNG

LYCKAD PREMIÄRÖPPNING FÖR
FLEXIBEL FRISKVÅRD
& HÄLSA I KÄRRA

ERBJUDANDE

Beställ pizza från appen
och få en dricka på köpet!

BACKA ZANZIBAR - EN
INSATS UTÖVER DET VANLIGA

Dricka
0 kr

 Kärraplatsen 11
www.karrapizza.se

Beställ från appen
– få dricka på köpet !

loc

als!

* Erbjudandet gäller vid köp genom appen t.o.m 30/4.

pporta din

Su

– välkommen
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H
um!
till Kärra Centr

 031-57 40 30

S ca n n a
för meny

Handla

 Öppettider:

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

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

på

Tel. 0705-60 63 06

hemmaplan!

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Pristagarna i årets eldsjälsgala. Foto: www.folkspel.se

Nu behövs eldsjälarna mer än någonsin
 Folkspel har nyligen genomfört Årets Eldsjäls galakväll. Inför den
skrev Hans Sahlin, vd på föreningslivets egen lotteriaktör, en blogg
om eldsjälens betydelse. Att den kommer att vara viktigare än någonsin framöver då vi ska ge alla de flyktingar som kommer från kriget så goda förutsättningar som är möjligt till en fungerande vardag.
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Instämmer.
Nu behövs vardagshjältar och ideella krafter mer än någonsin.
Jag publicerar den nedan då den egentligen säger allt.
LEIF MARTINSSON
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 23/3–27/3
Med reservation för slutförsäljning.

Bäckebol

KLIPPET!
FLÄSKYTTERFILÉ

59)=
/kg

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FLÄSKYTTERFILÉ

Sverige/Nybergs Deli. Färsk. I bit. Ca 1 kg.
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MAX 2 ST/HUSHÅLL.

HUSHÅLLSOST

Arla. I bit. 17-26%.
Ca 1100-2200 g.

5 FÖR

99k

49)=
/kg

Ves

MEDLEMS-

KLIPP!

FÄRDIGRÄTTER

Dafgårds. Frysta. Välj mellan olika
sorter Husman. 380-420 g.

2 FÖR

20k

/st

BRÖD

Sydöstbagarn. Välj mellan Bondlimpa, Emmas kavring
och Lantbröd majs. 650-750 g. Jfr-pris 26:67-30:77/kg.

75k
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:- SÅ FÅR DU KÖPA:
KAFFE CLASSIC Arvid Nordquist .
Välj mellan olika sorter. Gäller ej Amigas, Reko, Solid eller
ekologiskt. 500 g. Jfr-pris 75:-/kg.

15k/kg
MEDLEMSPRIS
ÄPPLE ROYAL GALA
Italien/Coop. Klass 1.
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Insändare

TRYGGHETSSPALTEN

Positiva nyheter
Läste förra numret av lokaltidningen om kvinnan i Kärra som
vann på en trisslott. Jättekul och jag blev så glad av att läsa det
eftersom det är så mycket tråkigt som man läser om och ser på
TV. Tänker på kriget i Ukraina, på el och bensinpriset.
Nu ska matpriserna också höjas. Bara elände mest hela
tiden. Därför var det extra roligt att läsa om vinsten som hon
fick.
Det gjorde mig glad.
KERSTIN

tit i höjden något vansinnigt. Nu har jag inte råd att köra bil
till jobbet utan får börja med kollektivåkningen igen. Med ett
bussbyte tur och retur. Det känns inte alls bra. Nu ska regeringen dela ut en rad bidrag till bilisterna på grund av de höga
drivmedelskostnaderna. Vore det inte bättre att ni sänkte bensinskatten rejält istället? Först tar ni in bensin/dieselskatt, sedan delar ni ut bidrag. I mitt tycke helt fel väg att gå.
F-BANNAD PÅ DEN HÖGA BENSINSKATTEN

Kontinuerligt vägarbete saknas i Kärra

Ta det lugnt cyklister
Hej igen.
Dags att byta till sommardäck. Du skall ha dina vinterdäck på fram till den 31 mars om det är vinterväglag.
Efter den 1 april får du ha dubbdäck till och med den
15 april om det är vinterväglag. Detta innebär att du i
princip kan ha dina sommardäck på bilen året runt om
du undviker det berömda vinterväglaget. Det är dock
inte att rekommendera då sommardäcken blir alldeles
för hårda på vintern och därmed förlorar i säkerhet. För
var det påsken som styrde däckbytet men nu är det lite
enklare med fasta datum. Det är bara de små orden ” får
” och ”skall” som måste hållas isär.
Det är oroligt i vår omvärld vilket naturligtvis påverkar oss i Sverige. Vi kan tänka att det kommer att komma väldigt många människor till vårt land vilka flyr undan kriget.
Hur påverkar det oss och vilka skyldigheter och rättigheter har du och jag att hantera det, både på det mänskliga planet men även det rent legala. Det kan nog vara bra
att vara förberedd för en massa situationer som vi inte
kan råda över eller kanske inte ens vågar föreställa oss.
Mörkt och tungt?
Visst är det, men vi får hjälpas åt.
Vår och sommar innebär också att mopeder och andra tvåhjulingar hittar ut. Det är en vädjan från oss att
ni som kör håller er till de regler som finns. Den vädjan
går framför allt till er föräldrar som har barn i mopedåldern. Jag får under hela sommarsäsongen ta emot klagomål och synpunkter från människor som råkar illa ut
eller på annat sätt ser hur mopederna framförs. Inte alla
men tyvärr alldeles för många. Varför tar ni inte bara
dom? Undrar säkert vissa av er. Jo vi försöker men vi har
en lagstiftning som tar höjd för att vi inte får utsätta någon för risken att skada sig. Inte föraren, inte tredje man
och inte heller polismannen. Man kan säga att ju grövre
brott den som kör gör sig skyldig till desto mer våld eller kraft kan vi använda för att få stopp på ekipaget. Att
någon kör utan hjälm eller för på fel vägbana gör inte att
vi kan starta ett efterföljande med risk för att någon kan
skadas. Är dock brottet grövre är det självklart att vi kan
höja graden av våld. Rätt självklart när man tänker rationellt, men det gäller att komma ihåg när man hamnar i
situationen. På juridiskt språk kallas detta för ”proportionalitetsprincipen” som helt enkelt säger att vi inte får
använda mer våld än det som behövs för att nå framgång
i ett ingripande och inte heller får insatsen/risken bli för
hög i förhållande till brottet och därmed straffet. Med
detta resonemang i bakhuvudet startar vi inte efterföljande av mopeder. Det får inte hända en olycka.
När det gäller mopeder så är det väl så att många går
alldeles för fort. Tyvärr är det också så att många föräldrar vet om att barnens mopeder är trimmade men väljer
att strunta i det.
Det finns anledningar till begränsningarna. Skulle
oturen vara framme gäller det att kunna se sig i spegeln
och leva med vetskapen om att ni inte ville eller hade
kraften att säga nej.
Så var aktiva och stå på er när trimningen kommer
på tapeten.
Glöm inte att tipsa oss om ni vet var det hanteras narkotika eller misstänker var det finns gömställen.
HÅKAN BREDINGE,
KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON
TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Uppmanar alla cyklister att ta det lugnt. Dels för deras egen
skull, men också andras. När det goda vädret anlände för några
veckor sedan, exploderade det med cyklister. Och det är inte
alltid enkelt att när man som i mitt fall, promenerar, vara på
sin vakt när de trampar förbi. Har varit nära flera gånger att
bli påkörd. Därför ta det lugnt och ta hänsyn. Då är det inga
problem.
POWER WALKARE I BACKA

Jag kan inte vara ensam om att ha kört i hålor på vägarna i
Kärra. Flera gånger. Tänker på vägen Lillekärr Södra där det
ständigt finns flera hål i vägen. Det finns flera andra vägar i
Kärra och andra delar av stan där det är likadant. Bara undrar
varför vägarna inte underhålls bättre. Vi betalar ju vägskatt och
där ska väl vägunderhåll ingå.
JANNE

Dagens ris
Till pastoratet Backa, Kärra, Säve då man som medlem i Svenska kyrkan inte har rätt att hyra församlings hemmet om man
väljer en borglig begravning.
FD. MEDLEM I SVENSKA KYRKAN MADELEINE

Så här står det på deras hemsida:
Församlingshemmet har en lokal som kan hyras i samband med
dop, kyrklig begravning (minnesstund) eller vid kyrklig vigsel.
Föreningar, kommun och företag kan i vissa fall hyra våra lokaler,
vid intresse kontakta oss på 031-17 98 00.

Tummen upp för nya konditoriet
Äntligen har vi fått ett konditori på Selma Lagerlöfs Torg. Har
saknat det. Har varit där flera gånger och det är så fint och med
en trevlig personal.
TACKSAM BACKABO

Svar: Backa/Kärra Lokaltidning håller med och du kan läsa
mer om Café Viktoria Konditori inne i tidningen.

Bäckebol alla dagar i veckan
Bor i Backa och är så glad att vi har Bäckebol Köpcenter. Här
finns allt som jag behöver.när jag storhandlar. Men det viktigaste är att det är nära. Med tanke på våra höga kostnader för
bensin/diesel så har jag börjat tänka mig för när jag verkligen
behöver köra bil. Tidigare åkte jag runt till flera platser och
shoppade. Det fungerar inte längre.
RANSONERANDE BILFÖRARE

Sänk skatten på drivmedel
Tidigare åkte jag alltid kollektivt för att ta mig till arbetet, men
i slutet krånglade det titt som tätt med förseningar och annat
strul. Därför har jag de tre senaste åren, använt bilen och det
har fungerat mycket bättre. Tills nu. Bensinpriserna har skju-

SPF Seniorerna BackaKärra

Backa pastorat svarar:
Backa pastorat har haft kontakt med familjens begravningsrådgivare och förklarat bakgrunden till beskedet. Backa pastorat beklagar att familjen fortfarande är besviken över beskedet.

Årets ros till alla eldsjälar
Folkspels årliga eldsjälsgala arrangerades förra veckan. Ett fantastiskt initiativ av Folkspel som uppmärksammar våra viktigaste samhällsbärare, alla våra eldsjälar. De här ideella krafterna som alltid ger, aldrig tar,
Galan symboliserar alla som bidrar med oavlönade insatser.
Bara inom idrottsrörelsen beräknas 800 000 ledare ta emot
145 000 barn på daglig basis.
Det är bara att applådera alla vardagshjältar som finns i vårt
avlånga land.
B/K

Veckans roligaste:
Mannen kom hem efter arbetet och rusade in i sin bostad och
skrek upprört till sin fru: Jag har blivit rånad. Vad har hänt frågade frun förskräckt.
Jag var och tankade bilen...
B/K

ATG läggs ned i Kärra

7 april torsdag

Månadsmöte Kl 11.00 Albogården (Backa Hembygdsgård)
Anders Stenbäck berättar: Att växa upp som missionärsbarn i Malaysia

12 april tisdag

Promenad i Värdens Park.
Samling busshållplatsen Backakyrkogata Kl 11.00
B/K

Sedan några veckor kan man inte spela på ATG i Ica Supermarket.
- Anledningen är att vi har för låg omsättning och har
haft dispens från ATG, men nu får vi inte det längre, säger
butikschefen John Kempe.
B/K

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

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

Färdigmat att njuta!

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

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

FRÅN VÅRT UTBUD
Buffémenyer: Charkbricka • Medelhavsbuffé
Bohusländsk buffé • Ostbuffé • Ceasarbuffé
Vegetarisk buffé • Texasbuffé
Övrigt: Tillval till buffémenyer • Italiensk paj
Kycklingpaj • Laxpaj • Landgångar • Räksmörgåsar
Tilltuggsbitar
Smörgåstårtor (6, 8, 9, 10, 12 eller 15 bit):
Västkusttårta • Italiensk tårta • Räktårta.
Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

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

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

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

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

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

Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

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

8

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

MARS 2022

Bakverk av alla de slag hittar du här.

Vuksan och Bojana driver Café Viktoria Konditori.

Göteborgs mest spännande konditori
har öppnat på Selma Lagerlöfs Torg
Tidigare låg Jerkstrands konditori på Selma Lagerlöfs Torg,
men i och med ombyggnationen av torget, så var konditoriet tvungen att rivas. Det var tufft för ägarna Bojana och
Vuksan, men samtidigt hade de Cafe Viktoria i Bollebygd,
så de var inte sysslolösa. Båda har stor erfarenhet i branschen
och har ägt 5 olika caféer.
Nu två år senare kan de glädjas åt att öppna familjeföretaget Café Viktoria Konditori i nya fina lokaler.
Med ett perfekt läge på torget.
- Vi är så glada att vi äntligen kunna öppna och få igång
verksamheten igen och träffa kunderna, säger de båda ägarna Bojana och Vuksan.
Lokaltidningen var på besök för ett tag sedan och blev
mer eller mindre knockad och imponerad. Interiören är fantastisk med ekinspirerad inredning. (Art Wood). Bakom det
står Bojana som har ett stort intresse för inredning och små
detaljer som passar in perfekt. Det har hon gjort med bravur.
- Jag har fått sätta min prägel på inredningen och fått det
precis som jag velat, säger Bojana och maken Vuksan intygar
lite leende att det är så.
Det finns 40 platser i den 130 kvm stora, ljusa och luftiga
lokalen, med härligt stora fönster.
En elkamin lyfter mysfaktorn ytterligare. De fräscha och
stora toaletterna är perfekta och en av dom är handikappsvänlig.
Kaffet är något alldeles extra
Här finns det mesta som man kan önska sig på ett konditori.
Färskt bröd från Le Boulangerie Frankrike, varje dag, smörgåsar, bakelser och bakverk av olika slag, sallader och egengjorda smörgåstårtor är bara något av allt gott som finns.
Dessutom finns det flera olika glutenfria kondisbitar och
bakelser att välja på, samt frukost.
Kaffet förtjänar ett omnämnande.
- Det är italienskt och finns med tre olika bönor, säger
Bojana.
För de små lär de egentillagade pannkakorna bli en favorit.
Att sitta här och ta en fika är en ren njuting. för själen.
- Den 1 april öppnar uteserveringen och det ser vi fram
emot.
Namnet Viktoria Cafe konditori kommer från dottern
Viktoria som arbetar där främst på helgerna. Även sonen
Alexander finns med på ett hörn när det gäller den tekniska
biten.
Öppettiderna är generösa. På vardagar 9-18 och lördag
och söndag 9-16.

Den ekinspirerade inredningrn imponerar.

Selma Lagerlöfs Torg har fått ytterligare en viktig och efterlängtad aktör i Café Viktoria Konditori.
Med en interiör i toppklass
Med en trevlig personal
Med goda bakverk
Med utsökt italiensk kaffe
Allt med stor värme, kärlek och omtanke.
LEIF MARTINSSON

Inflyttning
från september
2022

Upplev din
nära framtid
Välkommen på visning av Bostadsrättsföreningen Selma Park!
Drömmer du om en egen nyproducerad lägenhet? Nu pågår försäljningen av
våra nya bostadsrätter på Selma Lagerlöfs Torg, med nära till allt för det goda
vardagslivet. Bostadsrättsföreningen Selma Parks tiovåningshus erbjuder ljusa,
välplanerade lägenheter på 1–2 rum och kök. Alla lägenheter i huset har stor
balkong eller uteplats – många dessutom med en fantastisk utsikt!
Läs mer och boka din visningstid på
egnahemsbolaget.se/selmapark

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
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KYRKOSPALTEN

Ljusorden
är på riktigt
”En militär specialoperation”. Vladimir
Putin talar om kriget han för i Ukraina
och här gällande ett speciellt anfall riktat
mot staden Mariupol. Det låter så kliniskt.
Orden är bara kalla. Iskalla. Och jag
undrar nästan om det är en människa
som talar?
Kontrasten är oerhörd jämfört med den
man och familjefar som berättar där han
går i den oerhörda förödelsen av raserade hus och människor som dött: ”Jag
satt med min dotter i rummet, men som
ni kan se är det inget hem längre, inget
rum. Kanske är det helvetet. Jag orkar
inte mer. När vi hittade min fru såg vi
att hon saknade delar av huvudet. Jag
hoppas att min fru är i himlen nu och att
hon har det bra där hon är nu”. Dottern
hittades och man trodde att hon var död
tills hon plötsligt hördes gråta. Hon överlevde ryssarnas bomber och illdåd. (Ryssarnas krig i Ukraina skildrat i Agenda
6/3.) Lidandet kommer oss så nära. Det
är så hemskt.
Bärande ord i kyrkan är trygghet,
hopp, kärlek. Kanske kan dessa ord
uppfattas som just bara ord. Utan någon täckning i det verkliga livet. Men
inte minst när livet visar sig från sin mest
fasansfulla sida är orden om trygghet,
hopp och kärlek betydelsefulla. Vi sjunger många psalmer om tröst och trygghet,
som ”Tryggare kan ingen vara än Guds
lilla barnaskara”.
Även när det känns som att marken
under våra fötter rämnar fortsätter vi att
sjunga och läsa Bibelns ord om tröst
och trygghet hos Gud. Psalmer och ord
som burit många människor när ondskan
på olika sätt kommit nära inpå. Hoppet
handlar just om att livet och kärleken skall
segra.
Även om vi människor på många sätt
är olika, är vi också födda med samma
behov. Vi behöver trygghet, hopp och
kärlek. Från det vi är små och alla dagar
framåt. I ett krig är det lätt att se den allra
fulaste sidan av människan. Men också
den finaste sidan kan vi se. Hur människor bryr sig om varandra och verkligen
visar kärlek.
Kyrkans främsta tecken är för alltid
korset. När Jesus dog på korset var allt
svart för Jesus vänner. Människorna frossade i hat och grymhet. En total brist på
empati och medkänsla hos så många.
Men allt skulle vända. Genom död till liv.
Uppstånden på den tredje dagen. Mitt i
denna värld, som är både härlig och förfärlig, finns Jesus Kristus. Med trygghet,
hopp och kärlek. Ljusorden är på riktigt.
”Du som gick före oss längst in i ångesten, hjälp oss att finna dig, Herre, i
mörkret.
Du som går före oss ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd, Herre, i
världen”.
(sv psalm 74. Text: O Hartman)
BENGT LJUNGBERG
PRÄST I BACKA FÖRSAMLING
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Karin Gustavsson till höger pratade med några nyfikna besökare.

Stark premiäröppning för
Flexibel Friskvård & Hälsa
 Premiären i början av Mars för Flexibel Friskvård & Hälsa i Kärra
blev lyckad.
- Jag är jättenöjd. Det kom flera sällskap som var nyfikna på anläggningen, samt att de bokade upp sig på kurser, säger ägaren Karin Gustafsson.
Flexibel Friskvård & Hälsas verksamhet är
precis som den låter. Att ge deltagarna en
bättre hälsa och livskvalitet.
De premiäröppnade i Kärra Centrum
i början av mars och det gick hur bra som
helst. I sin 180 kvm nyrenoverade lokal kom
det gott om nyfikna besökare.
Flera i sällskap. Flera passade på att testa
på. Exempelvis Marek Hom som slog sitt
eget rekord på 142 kg i marklyft. Denna
gång lyfte han hela 150 kg. Andra bokade
upp sig på kurserna som finns.
- Flexibel Styrka grundkurs som innebär
10 pass under 5 veckor var intressant för
många att delta i, säger Karin.
Utbudet de har är: Träning med coach
i små grupper, träning på egenhand, yoga,
workshops och kurser. Även massage finns
det planer på att ta upp.
Flexibel Friskvård & Hälsa kommer definitivt att bli en viktig aktör i Kärra. För
människors hälsa.
Karin:
- Träning, hälsa och friskvård ligger helt
rätt i tiden. Vi lever allt längre, men den all-

männa hälsan blir allt sämre. Hela 51 % av
befolkningen klassificeras av övervikt.
Andra sjukdomar som är direkt kopplade
till livsstilen och som allt fler drabbas av är
diabetes typ 2, högt blodtryck och höga nivåer av blodfetter. Sist men inte minst, allt
fler personer känner sig stressade och allt fler
drabbas av utmattningssyndrom, det som
ofta brukar kallas ”att gå in i väggen”, eller
att ”bränna ut sig.
Att sköta sin hälsa, inte minst när man
kommer upp i åldrarna, blir allt viktigare för
många. Då finns Flexibel Friskvård & Hälsa
där för dig.
Öppettiderna är generösa 6-22 alla dagar.
Ledorden som Flexibel Friskvård & Hälsa
har är klockrena:
Ta i.
Ha kul.
Bli stark.
Den utmaningen borde passa de allra flesta.
Att få en bättre hälsa och livskvalitet är
svårt att säga nej till.
LEIF MARTINSSON

Gott om folk var det på premiäröppningen.

Marek Hom slog sitt personbästa i
marklyft.
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Supporta dina locals och handla lokalt!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
VIKTORIA CAFÉ & KONDITORI | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | AFRODITE BEAUTY | ALLOPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

KRONANS APOTEK:
Har du problem med din allergi?
Kom in till oss för rådgivning!
Öppettider: Mån – fre 10 – 18
Lör 9.30 – 13.30

VIKTORIA CAFÉ
& KONDITORI:
Vi har öppnat på Selma
Lagerlöfs Torg – välkomna!
Tel: 031-52 51 18
Öppettider. Mån – fre 9 – 18,
lör – sön 9 – 16

30 min med Bach, Brahms och
André. Efteråt kaffe och smörgås
i församlingshemmet.

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

BACKA KYRKA:
Lunchmusik
Tisdag 5 april 12.00,
Backa kyrka.

80:-

FISKHUSET:
Nu bjuder vi på Fiskhuset
in till Fiskruset, vår egen
variant av After Work!
Den 25 mars erbjuds
flera goda rätter, som
kan sköljas ner med
lokalproducerad öl och
gott vin från Italien. Vi
har öppet en timme extra
dagen till ära. Rusa in
till oss på Fiskruset, god
mat och dryck den 25
mars kl. 15 – 19!

SALONG INFINITY:
Nu kan du boka din
behandling på Bokadirekt.

BLOMGÅVAN:
Nu rullar vårnyheterna in!
Välkomna till
Åsa & Anna på Blomgåvan

HEMKÖP:
Kylda såser

Garant, flera sorter, 200 – 220ml,
jfr-pris 45,45-50,00/l

10:-

/st

Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 12.

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Fakta bostadsrättföreningen Selma Park
Område: Selma Stad, Hisings Backa
Ägandeform: Bostadsrätt
Bostadstyp: Lägenhet
Bostäder: 111. Höghuset 58
lägenheter, låghuset 53 lägenheter
Antal våningar: 10 våningar i
höghuset och 5 våningar i låghuset.
Rum: 1–5
Yta: 32–117 m²
Pris: 1 520 000–4 050 000 kr
Månadsavgift: 1874–6851 kr
Parkering: 60 platser i ett renoverat P-hus i närområdet.
Tillträde: Höghuset från september 2022 och låghuset från hösten/
vintern 2022.
För mer information:
www.egnahemsbolaget.se
Perfekt läge har Egnhemsbolagets nya bostäder.

Förverkliga din dröm om
ett nytt hem i Selma stad

 Selma stad är en plats för livets alla delar
och har allt för det goda vardagslivet. Här
finns bland annat en ny mataffär, fiskhandel,
butiker, skola, bibliotek, parkstråk, busshållsplats och plats för att umgås med vänner. En stadsdel fylld av liv från morgon till
kväll. Allt samlat på en plats.

Här finns också Egnahemsbolagets nya bostäder som snart
är färdigbyggda. Två bostadshus, med totalt 111 lägenheter
där försäljningen pågår för fullt. Ett av bostadshusen är på
tio våningar och det andra på fem våningar. Nu är även visningslägenheten klar och visningarna har startat.
- Intresset är jättestort och nu blir det visningar varje vecka
med start 22 mars. Inflyttning från september 2022, säger
Annika Unger säljare på Egnahemsbolaget.
Trivsamma lägenheter
Lokaltidningen fick nöjet att se visningslägenheten tillsammans med Egnahemsbolagets säljare Annika Unger och projektledare Maria Maxén, och fick direkt en bra känsla.
- Det här är lägenheter som passar både den lilla och stora
familjen, säger Maria.
Lägenheterna i höghuset är på 1-2 rum och kök. Det andra huset har lägenheter i alla storlekar på 1-5 rum och kök.
Inredningen håller en god grundstandard med smakfullt
neutral kulörsättning.
Lägenheterna är smart planerade och trivsamma. Ljusinsläppet och det stilrena i lägenheterna är tilltalande. Med öppen planlösning och bra förvaringsmöjligheter.
Köken är moderna med vita, släta luckor. De har induktionshäll med inbyggnadsugn och micro i högskåp. Alla lä-

Köken är stilrena och moderna med vita, släta luckor.

Ljusa, luftiga och stilrena lägenheter erbjuds.

genheter är också utrustade med diskmaskin. Golven i lägenheterna är i vacker ekparkett med klinker i våtutrymmen.
Badrummen är helkaklade och har tvättmaskin och torktumlare, i de mindre lägenheterna finns istället kombimaskin.

Läget för Egnahemsbolagets båda bostadshus är optimalt.
- Du bor mitt i det nya området alldeles i anslutning till
torget, där det mesta finns och vill du in till stan så tar det
inte många minuter, säger Annika.
Intresset är som sagt stort.
- Vi har gjort en marknadsundersökning och inte oväntat
är det främst Backabor som visar det största intresset.
Här kan du förverkliga drömmen om ett helt nytt hem.
Med lägenheter i toppklass.
Med ett perfekt läge.
Med en närhet till allt.
Det konceptet är svårslaget.

Balkong och uteplats
Alla lägenheterna i föreningen har en egen balkong eller
uteplats, förutom några av vindsvåningarna.
-Hörnbalkongerna i höghuset är något extra, som gör lägenheterna ännu mer attraktiva med en magnifik utsikt ju
högre upp man kommer, säger Maria.
- Då man kommer upp några våningar finns det heller
ingen insyn utifrån, vilket boende oftast uppskattar.
I bostadshusen finns det hiss, förråd och en föreningslokal med övernattningsmöjlighet. Mellan husen kommer det
också att anläggas en grön och mysig innegård.

LEIF MARTINSSON

Styrke-, konditionsträning
och yoga för alla oavsett
erfarenhet och förmåga.

KÄRRA
CENTRUM

Vi erbjuder grundkurs, enskild träning och gruppass.
Varmt välkommen!

Flexibel

Välkommen att handla
och mötas på torget!

Friskvård & Hälsa

flexibelfriskvardhalsa.se • @flexibelfriskvardhalsa
0760–00 09 25, 0736–52 57 55

Glad Påsk önskar

Folktandvården
Kärra
010-441 81 70

Vi har fullständiga rättigheter!
Välkomna!

Kärra Café
och Konditori

Ta hand om ditt
leende i Påsk!
Borsta tänderna med två centimeter
fluortandkräm två gånger om dagen och glöm
inte att låta dina tänder vila minst två timmar
mellan måltiderna.

Snart öppnar vår uteservering på
Kato sushi - kom och avnjut en härlig
måltid, kaffe eller dryck i vårsolen!

Erbjudande!

Fikabröd med kaffe

40 kr

Toast med kaffe

40 kr

Semla original + kaffe

49 kr

Handla för 200:–
och du får köpa Libero
blöjor Up&Go 4–8 och
Comfort 3–6 för

99:-

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

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

Sc an na
för meny

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

ERBJUDANDE
Nu är det påsk i blommiga butiken!
Välkomna in!
Marie och Sofia med personal

CANDY
de ska va gott o leva

CANDY, Kärra Centrum 8,tel 031–57 99 88.
Öppet: Mån–Fre 08–21, Lör–Sön 09–21
Paketutlämning: Mån–Fre 08–20, Lör–Sön 09–20

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

Beställ pizza från appen
och få en dricka på köpet!

Dricka
0 kr

* Erbjudandet gäller vid köp
genom appen t.o.m 30/4.

Öppettider:

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

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

z

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

149 kr

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

KÄRRA

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

KÖK & BAR

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Fakta: Alla vinnare
Årets Eldsjäl 2022:
Årets Eldsjäl alla kategorier: Felix Brink.
Årets Eldsjäl Ledare: Felix Brink.
Årets Eldsjäl Inkludering: Charlotta Volkert.
Årets Eldsjäl Hälsa: Ante Andersson.
Årets Idrottsförening: Bodens BK.
Årets Specialpris: Erik Granqvist.
Årets Eldsjäl 2022, pris och prestige gick till Felix Brink, en helt enastående och outtröttlig brottningsledare i Varberg. Prisutdelare var Idrottsminister Anders Ygeman.

En eldsjälskväll att minnas
 Värme, beundran och en afton att minnas. Årets Eldsjäls galakväll är genomförd.
– En helt fantastisk tillställning och ett fint minne för livet, säger en av de inbjudna gästerna, handbollsprofilen och EM-hjälten Andreas Palicka.
Anrika Cirkus på Djurgården i Stockholm var smakfullt
smyckad denna vackra vårdag i huvudstaden. En efter en anlände gästerna till en afton som saknats, till det vi kallar årets
viktigaste galakväll. Som under två år med pandemi inte varit sig lik, till ett evenemang ideella Folkspel är oerhört stolt
över.
Nu, 16 mars 2022, var det åter dags att hylla eldsjälar som
de förtjänar, att på plats beundra de ideella krafter som gör
vårt föreningsliv möjligt.
En efter en droppade profilerna in till det mingel som var
inledningen till något riktigt fint.
Där kom Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, diskushjältarna Daniel Ståhl och Simon Petersson.
Precis som simhoppsprofilen Anna Lindberg, Inger Ljung
Olsson, från Go´kväll, tiokamperskan Bianca Salming och
författaren Frida Boisen.
Där fanns 89-årige jazzvirtousen Ronnie Gardiner, som representerade Strokeförbundet.
Där fanns självklart alla finalister i Årets Eldsjäl 2022, precis som vinnaren av Årets Stora Specialpris, Erik Granqvist.
Där fanns många, många fler
I den inledande akten väntade en smakfull meny bestående
av en soppa på jordärtskokor röding och pannacotta.
Vid ett av borden stiligt uppklädda deltagare i utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0, ett samarbete mellan Folkspel och
Riksidrottsförbundet – som i samband med galan hade sin
examen efter ett år fyllt av såväl förväntan som förkovran.
Från scenen ledde Clara Henry för andra året i följd gästerna på sitt karaktäristiska och härligt avslappnande vis.
För artisteriet stod två folkkära proffs. Klara Hammarström
och Martin Stenmarck.
Gemensamt för alla var att de tillägnade kvällen våra eldsjälar.
– Det var första gången jag var med. Hela tillställningen
präglades verkligen av känslan att hylla alla ideella ledare, höra
vad de utvalda finalisterna bidragit med. Det samt motiveringar till olika vinnare fick mig att torka tårar fler gånger, säger handbollsprofilen Johanna Ahlm.

Några av dem kom då vinnaren av Årets Specialpris, Erik
Granqvist, berättade om hur han utsattes för övergrepp i
omklädningskultur som ung, en utsatthet han berättade om
30 år senare i syfte att ingen ska behöva uppleva något liknande.
– Oerhört starkt och gripande, säger Erica Johansson, en
av många stjärnor med sitt ursprung i det svenska föreningslivet.
Dock inga större vardagshjältar än de som skapat och skapar förutsättningar för främst barn och ungdomar.
De som oftast sliter i det tysta och som sällan har någon
egen vinning i sitt engagemang. De som vi vackert och med
största respekt benämner som eldsjälar.
De som med passion och ansvarstagande är med och ser
till att vårt unika föreningsliv fungerar.
Varje dag. Året runt.
Årets Eldsjäls Galakväll är deras afton. Årets Eldsjäls Galakväll handlar om att de ska få skina och beundras.
Årets Eldsjäls Galakväll är till för dem och anledningen
till att vi alla var där.
Och tog del av kvällens avslutande huvudnummer, som
bestod av att Årets Eldsjäl alla kategorier presenterades. Prisutdelare var Idrottsminister Anders Ygeman, som i sitt anförande sa, apropå hur föreningslivet ska återhämta sig efter
en långvarig pandemi där alltför många medlemmar lämnat.
– Genom att börja idrotta igen. Ta tillbaka ledare, ta tillbaka barn. Sverige vore inte samma land utan alla ideella
insatser. Det ser vi inte minst när vi har krig i Ukraina och
människor flyr och ser fantastiska insatser vid gränspasseringar, i föreningar runt om i Sverige.
Vår Idrottsminister läste sedan upp motiveringen för Årets
Eldsjäl 2022, pris och prestige som gick till Felix Brink, en
helt enastående och outtröttlig brottningsledare i Varberg.
Sedan kamerorna slocknat bjöd BingoLottos programledare, Stefan Odelberg, in till en brottningsmatch med en
nybliven vinnare.
Hur det gick?
Kolla söndagens omgång av BingoLotto.
B/K

Handbollsprofilen och EM-hjälten Andreas Palicka var
på plats..

För artisteriet stod två folkkära proffs.
Klara Hammarström och Martin Stenmarck.

Vinnaren av Årets Specialpris, Erik Granqvist.
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Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14
Selmalagerlöfstorg
1 422
48 HisingsBacka
Öppet
måndag – fredag
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Foto: Magnus Aronsson, Johannes Frandsen, Jenny Sigeman (IKON)

Funderar ni på att gifta er?
– nu har vi släppt vigseltider fram till september 2023
Vill ni gifta er i Backa kyrka, Kärra kyrka, Säve kyrka eller
Tuve kyrka kan ni boka tid direkt på Backa pastorats hemsida.
Välkommen att kontakta bokningen, telefon: 031-17 98 00,
om du har några frågor eller vill boka en tid i någon av våra övriga kyrkor.

Läs mer på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/backapastorat/boka-brollop
eller skanna QR-koden för att komma direkt till bokningssidan.

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

GULD KÖPES!

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

GÖR VERKLIGHET AV DIN DRÖM – MÖT VÅREN 2023 I EN NYBYGGD LÄGENHET
I Brf Bohus Ängar i området Nordtag i Ytterby finns något för alla. Här bor du granne med naturen och med närhet till havet samtidigt
som du har bekvämt avstånd till staden och dess bekvämligheter. Här erbjuder vi ett bekvämt och trivsamt boende i välplanerade
lägenheter i varierande storlekar med generösa uteplatser eller balkonger.
Intresset för Brf Bohus Ängar 2 är mycket stort. I veckan passerade vi 70% sålda lägenheter och ytterligare 3 är bokade.
Möt våren 2023 i en nytt boende, i kvartal 1 nästa år kommer husen stå redo för inflyttning!
Har du någon fråga eller vill du boka en visning? Hör av dig till våra mäklare Pernilla eller Lisa på Bjurfors Nyproduktion.
Pernilla Tilly Meijer tel 031 – 733 20 27 pernilla.t.meijer@bjurfors.se
Lisa Wessberg tel 031 – 761 79 55 lisa. wessberg@bjurfors.se

LÄS MER PÅ HOKERUMBYGG.SE/BOHUS-ANGAR-2
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Kulturföreningen
Backa-Zanzibars
projekt
 År 2006 var vi, Mari och Karl Spendrup, på semester i byn Uroa på
Zanzibar. En dag tog vi en promenad på bygatan.
En man kom fram till oss, presenterade sig
som lärare och ville visa oss byn. Visningen
avslutades med att han berättade om och stolt
visade oss byns sjukstuga. Vi bestämde oss för
att gå in. En medelålders vänlig kvinna tog
emot oss, presenterade sig som sjuksköterskan
Sijui Omar Khamis och berättade om verksamheten. Snart förstod vi att Sijui var mycket kunnig, men utrustningen var torftig. Det
enda som var helt var en febertermometer. Allt
annat var trasigt. Vi berättade att vi gärna ville
försöka hjälpa till på något sätt, men vi lovade
ingenting. Vi bad Sijui att skriva en prioriteringslista på vad som var viktigast. Punkt 1 var
ett förlossningsrum. Oj, tänkte vi, det kan vi
aldrig få ihop till! Sijui förklarade: ”Kvinnorna
föder sina barn hemma på ett stengolv, möjligen på en tunn madrass. Jag är barnmorska
och får gå från hus till hus och hjälpa till.”
När vi lämnat sjukstugan talade vi om vilket slöseri det var att ha en kompetent sjuksköterska, men nästan ingen utrustning för att
göra ett bra jobb.
Insamling startades
Hemma i Backa tog vi kontakt med en förening samt några vänner, startade insamlingar
och Mari tillverkade smycken som vi sålde på
marknader. Vi började föreläsa på föreningsmöten och i skolor om sjukvården i Uroa.
Pengarna rullade in. Svenska kyrkans församling i Backa tar sedan 12 år tillbaka upp
kollekt två söndagar om året till förmån för
sjukvården i Uroa. En högstadieskola genomförde operation dagsverke och jobbade ihop
över 30 000 kr. En kvinna som var mycket
engagerad i projektet drabbades av svår sjukdom och avled senare. Hon testamenterade en
stor del av sin kvarlåtenskap till projektet. Till
detta kommer månadsgivare och organisationers stöd.
2008 var vi tillbaka i Uroa. Förlossningsrummet med utrustning stod klart. Förlossningssängen hade hälsoministeriet bidragit
med, men övrigt material hade bekostats med
våra pengar. Några tusenlappar var tillräckligt.
Hur var det möjligt att så lite pengar räckte
till så mycket? Förklaringen var att i Sverige
kan priserna vara upp till tio gånger högre än
på Zanzibar.
Vi sporrades av framgången och med hjälp
av vänner växte verksamheten och Kulturföreningen Backa-Zanzibar bildades 2012. Från
början hade sjukstugan inte tillgång till vatten

och det som köptes eller hämtades i brunnar
måste kokas innan det blev drickbart. Under
de kommande åren bidrog föreningen med
pengar så att sjukstugan fick vatten indraget.
Detta fick dock fortfarande kokas. Tidigare
fick patienter som skulle ha medicin ta med
sig vatten hemifrån så de kunde svälja tabletterna. Brunn grävdes och generösa göteborgare bidrog så att ett vattentorn kunde byggas.
Det blev självtryck ner till flera tappställen i
byggnaden.
Solen rengör vattnet
2012 introducerade vi Solvatten i Uroa. Civilingenjören och uppfinnaren Petra Wadström
hade konstruerat denna effektiva vattenrenare. Dunken fylldes med tio liter vatten. Den
genomskinliga delen lades i 90 grader mot solen. Efter två till fyra timmar var alla bakterier och virus oskadliggjorda, vattnet var rent
och kunde drickas. Målet var att varje familj
skulle få en Solvattendunk. När 400 dunkar
delats ut 2017 drabbades hela Zanzibar av en
koleraepidemi. Många människor dog, men
tack vare Solvatten var det ingen i Uroa som
avled. De som insjuknade saknade Solvatten,
men blev friska på sjukstugan med hjälp av
noggrann hygien och Solvatten. På Zanzibars
hälsoministerium hörde man att invånarna
i Uroa klarat epidemin bättre än alla andra.
Några tjänstemän besökte byn och upptäckte
vilken effekt Solvattendunken hade haft. Ett
par år senare klorerades allt dricksvatten på
ön.
Genom åren har vi arrangerat resor till ”vår”
by. Drygt 150 göteborgare har antingen följt
med på våra resor eller rest på egen hand för
att besöka sjukstugan och se med egna ögon
vad de själva och andra bidragit med. Resultatet har blivit en avsevärt förbättrad hälsa för
Uroas invånare.
Målet är att sjukvården i Uroa ska klara sig
på egen hand. Vi är på god väg, men ännu är
det en bit kvar.
Detta projekt har givit oss vänner för livet
och många nya intressanta kontakter.

Ska det göra ont nu? Hiv/aidstester tas regelbundet.

 Flyttar sin verksamhet till Folkets Hus från den 4 april.

Uppträdande med KUL-Kören och Tore Sunesson som sjunger in Våren Torsdagen den 14
april kl 10.30 Folkets hus. 60 kr inkl kaffe.
David Carbe sjunger och spelar och sprider
lust och glädje

Filmvisning

Från vår resa på Öland och med besök hos
Lill Lindfors
Torsdag den 21 april kl 10.30

Barnhälsovården är utvecklad med bl.a. viktkontroll och omfattande vaccinering.
Sedan projektet lyckats samla in medel till kylanläggning har man möjlighet att
förvara vaccin och mediciner på plats.

MARI OCH KARL SPENDRUP

Föreningen Kul-Turen
Våren sjungs in

Dessa båda kvinnor hade kolera. Nu fick de dela på en Solvattenbehållare för att
undvika återfall.

Vårresa Till Kullabygden med besök hos Björn och Inger Hellberg.

Vi tar oss ner till Kullens fyr, Mölle och Höganäs och lite runt omkring där och så höjdpunkten med mötet med Björn och Inger Hellberg.Max 55 pers.
Dag och Tid: 18 Maj kl 07.30-ca 21
Pris: Cirka 600 kr inkl bussresa, inträde,
guidning och förmiddagskaffe. Lunch tillkommer.
B/K

Business Lease från:

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

5595 kr/mån

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

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

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

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

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

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

Bilab i Kungälv AB | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

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

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

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

Team
Transportbilar
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”CK” hälsas välkommen till tränaruppdraget för
Kärra HF:s damer nästa säsong, av klubbchefen
Magnus Björklund.

Christer “CK” Karlsson ny tränare
för Kärra HF s damer
Den mycket meriterade elittränaren Christer ”CK” Karlsson tar
över Kärra HF damer från säsongen 2022-23. ”CK” med
över 30 år som elittränare i följd, har en enorm meritlista och
kunskap som Kärra HF kommer ha stor glädje över lång tid.
-Efter mycket arbete har vi landat i den rekrytering som vi
verkligen gått hårt för att få. I Christer får vi en lagbyggare
av ädlaste sort, ett proffs ut minsta detalj och en mycken god
människokännare säger Thomas Willram Kärra HF elitkommité.
-Vi har en tydlig ambition sedan sex år tillbaka att bygga
en verksamhet år för år, sten för sten, som om några år ska
utmana Svensk damhandbolls toppskikt. Detta ska göras med
den fantastiska flickverksamhet vi bedriver ihop med spelare
som vill spela i en förening där kamratskapen och sammanhållning ihop med hård träning är vägen till framgång avslutar
Thomas.
Avtalet är skrivet till att börja med på två år.
B/K

... och “Matte” tar över herrarna
Mattias Kasberger blir den som ska leda Kärra HF herrar de
närmaste åren. Mattias, en genuin Kärra-produkt som utöver
ungdomsspel & seniorspel varit ungdomstränare och de tre senaste säsongerna varit assisterande & huvudtränare för Kärra
HF damer
.-Vi är mycket glada att vi kunnat knyta ”Matte” till oss och
med det nya lag som ska byggas upp, med klubbkänsla och
moral i förarsätet. Vi är övertygade att ”Matte” är rätt tränare
att leda oss i framtiden säger Daniel Ahlqvist i Kärra HF herrelit.
Avtalet är skrivet på 2 + 1 år.
B/K

Backa HK Damer klara för division 2.

Backa HK:s damer
till division 2
 Backa HK:s damlag har tagit sig från division 5 till division 2 nästa säsong, på bara några
år. Imponerande är bara förnamnet. Årets säsong i trean har har de visat klass rakt igenom
och vinner serien välförtjänt. Och nästa säsong väntar division 2.
- Tjejerna har gjort det fantastiskt bra och det känns riktigt
skönt att vi nu kliver upp en division, säger tränaren Niclas
Bergström.
Målsättningen för årets säsong var att vinna serien och ta sig
upp till tvåan och det lyckades.
En stor anledning är att det varit en stark laginsats, en härlig
stämning, samt att de haft kontinuitet i truppen. Det kommer
man långt på.

Nu väntar division 2 och planeringen har redan börjat. En
bra trupp ska fyllas på och träningsdosen ökas
- Förhoppningvis ökar intresset för oss och vi får till oss några spelarförstärkningar. Då tror jag absolut att vi kan klara oss
bra i tvåan, säger guldtränaren.
Backa/Kärra Lokaltidning, läsare och många andra applåderar Backa/HK:s duktiga damlag för sina fina insatser.
LEIF MARTINSSON

Jenny Carlson till Frankrike
Landslagets Jenny Carlsson är klar för spel i franska Brest
Bretagne. Jenny som började sin karriär i plantskolan Kärra
HF har gått hela vägen fram till landslaget. Med tanke på
alla hennes skador så är det en osannolik resa hon gjort.
Senast spelade hon i danska Holstebro Handball och nu
väntar Frankrike. Samt landslagsspel.

... och hon har fått en bra start

Mattias ”Matte” Kasberger hälsas välkommen till
tränaruppdraget för Kärra HF:s herrar nästa säsong,
av Daniel Ahlqvist i Kärra HF herrelit.

Debuten för Jenny Carlson I franska ligan med Brest Bretagne gick utmärkt. Jenny blev tvåmålsskytt i 35–20-segern
hemma mot Bourg de Peage. Nästa match klev den tidigare Kärraspelaren fram rejält och dundrade in nio mål,
när Brest Bretagne körde över Dijon Handball.
Som om inte det var nog tog Jenny plats i veckans lag i
franska ligan.
B/K

Landslagets Jenny Carlson till Frankrike.

Kärra KIF
www.karrakif.se
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GÖTEBORG DIVISION 5A 2022
9 april kl 13.00
14 april kl 19:45
21 april kl 19:45
30 april kl kl 14:15

Kode - Kärra Kode IP 3 Konstgräs
Kärra KIF - IF Warta Klarebergsvallen 2 Konstgräs
Kärra KIF - Surte IS FK Klarebergesvallen 2 Konstgräs
Inter Linné IF - Kärra KIF Lemmingvallen 2 Konstgräs

6 maj kl 18:45
13 maj kl 19:00
20 maj kl 19:00
26 maj kl 13:00

Kärra KIF - Neutrala UF Klarebergsvallen 1 Gräs
Romelanda UF - Kärra KIF Romevi 1 Gräs
Kärra KIF - Floda BoIF Klarebergsvallen 1 Gräs
Älvängen IK - Kärra KIF Älevi 2 Konstgräs

3 juni kl 19:00
9 juni kl 19:45
17 juni kl 19:00
23 juni kl 19:00
29 Juni kl 19:45

Kärra KIF - Hisingen FC Klarebergsvallen 1 Gräs
Croatia Göteborg - Kärra KIF Gamlestadsvallen 2 Konstgräs
Bergsjö IF - Kärra KIF Bergsjövallen 1 Gräs
Kärra KIF - Kode IF Klarebergsvallen 1 Gräs
IF Warta - Kärra KIF Sälöfjordsvallen 1 Gräs

KKIF-dagen
4 juni

Kärra

Fotbollsskola
v.25 och v.26

12 augusti kl 18:45
19 augusti kl 18:30
28 augusti kl 16:15

Surte IS FK - Kärra KIF Surte 1 Gräs
Kärra KIF - Inte Linné IF Klarebergsvallen 1 Gräs
Neutrala IF - Kärra KIF Bravida Arena

3 september kl 13:00
10 september kl 13:00
17 september kl 13:00
24 september kl 14:15

Kärra KIF - Romelanda UF Klarebergsvallen 1 Gräs
Floda BoIF - Kärra KIF Flodala IP 1 Gräs
Kärra KIF - Älvängen IK Klarebergsvallen 1 Gräs
Hisingen FC - Kärra KIF Backavallen 1 Konstgräs

1 oktober kl 13:00
9 oktober kl 16:15

Kärra KIF - Croatia Göteborg Klarebergsvallen 1 Gräs
Kärra KIF - Bergsjö IF Klarbergsvallen 1 Gräs

Fotbollslekis

Kärra KIF
fyller 80 år
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Fotbollen har rullat igång
Lokaltidningen har kollat läget hos våra lokala seniorlag

KÄRRA KIF HERRAR

HISINGSBACKAS DAMER

Hallå där!
Rino Wiger, huvudtränare
Fler tränare/ledare?

Daniel Singh Johansson - Assisterande
tränare

Truppen?

Truppen är preliminär, men det kommer
fyllas på och säkert falla bort någon: Malin Gustafsson, Frida Olsson, Josefine
Thorin, Agnes Penton, Annelie Vinberg,
Beatrice Seil, Ellen Karlsson, Emma Nilsson, Hannah Diestra, Isabella Holmqvist, Jessica Hultgren, Johanna Pevny,
Josefine Pettersson, Josefine Svendsen,
Julia Nilsson, Lovisa Waldeck, Nathalie Axelsson, Patricia Lydeen, Princesse
Mukakabere, Sofie Hernstig, Tanya Sing
Johansson och Yasmine Benzoubir.

Hur har försäsongen sett ut?

Försäsongen har varit väldigt upp och
ner, där många kom sent igång och vi
var väldigt hårt drabbade av sjukdom
inledningsvis. I takt med att vårsolen har
börjat värma så har också träningsnärvaron ökat markant och vi ser positivt på
fortsättningen.

Nya spelare?

Vi har dels fått in jätteduktiga Josefine Pettersson, men också duktiga Beatrice Seil
har bestämt sig för att göra comeback.
Vi har några till som just nu provtränar
men där inget är avgjort.
Stommen i laget är mer eller mindre
samma som förra året och det är inte
många som har lämnat.

Hallå där!
Farshad Timqvist, tränare
Övriga tränare/ledare?
Carlos Town assisterande tränare och Robert Pavia materialförvaltare.
Truppen?
Adam Gabrielii, Adam, Goncalves, Ahmed Ramzi målvakt, Alexander Andersson, Anders Fossum, Daniel Kjellèn målvakt, Daniel Melbin, Felix Bengtsson, Gustav Lind, Jesper Konkell, Linus Ho, Linus
Thorbjörn, Marcus Aggenfjord, Marcus Olofsson, Marcus Tormodsson, Philip Karlsson Mathiasen, Robin Shirwani, Simon Andersson, Victor Berg, Vishnu Nair.
Hur har försäsongen sett ut?
Vi har tränat 3 gånger i veckan och där inkluderar ett rent fyspass
(brottning). Vi har fokuserat mycket på försvarsspel i början på försäsongen på hur vi bygger upp vårt uppspel men ju mer vi närmar oss
seriestart har vi börjat fokusera på anfallsspel.
Nya spelare in?
Ahmed Ramzi målvakt, Vishnu Nair och Alexander Andersson. Eventuell fyller vi med några andra spelare
Spelare som lämnat?
Gustav Kristensson, Jonsered , Fredrik Pahlm, slutar, Linus Balder slutar, Oliver Blum slutar, Oscar Kahlman, C-lag, Simon Lindström Clag, Sixten Bülling, Alingsås FC, Niklas Hansson, Fässbergs IF och
Arvin Hamidi, slutar.

Uppflyttade spelare från egna leden?

Det är att fortsätta utvecklas samtidigt
som vi ger en plattform där alla är välkomna oberoende av förkunskap. Om
fotboll ska vara för alla, så måste vi stå
för det. Rent konkret hoppas vi förbättra
fjolårets placering och siktar mot övre
halvan, det viktigaste är dock att fortsätta
utvecklingen som ett lag tillsammans.

När och mot vilka har ni seriepremiär?

Vi startar med derby mot IF Warta på
Sälofjordsplanen den 13e april.
LEIF MARTINSSON

Carlos Town assisterande
tränare i Kärra KIF.

Uppflyttade spelare från egna leden?
Inte än men det finns några som har spelat träningsmatcher med Atruppen och där kan de vara aktuella i framtiden.
Målsättning i serien?
Föreningen har inte ställt några krav att vi ska upp och känns bra sen
är det självklart allt kan hända under säsongen men det känns skönt
att det är ingen press på både spelare och vi tränare som kommer jobba
med truppen.
När och mot vilka har ni seriepremiär?
Vår första seriepremiär spelar vi hemma mot IF Warta torsdag 14 april
kl.19:45
LEIF MARTINSSON

HISINGSBACKA FC HERRAR

Vi har flyttat upp några riktigt duktiga
unga tjejer, där jag tror flera av dem
kommer bidra stort redan i år.

Målsättningen inför året?

Farshad Timkvist huvudträanre i Kärra KIF.

Hallå där!
Tränare Dinank Singh & James Anderson
(delad huvudansvariga)
Truppen?
Bertil Bwira 23, Dennis Avdic 17, Jonathan Andersson 18, Ernest Draisug 18, Adam Hennioui 18, Rayan Dovlatkhah 17, Mohamed Abdi
Salah 17, Aldin Avdic 20, Lucas Gomes 19, Joab Bekit 19, Tiago Eskandari 20, Buba Sanyang 23, Mattias Georges 24, Akil Mohammed
25, Levi Kundo 19, Ibrahim Jisr Stuhlhofer 19, Henry Lai 22, Dylan
Butoyi Muringa 23, Nur Varan 19, Daniel Zamani 22, Ahmed Elabyad 22, Armin Khanzadeh 18, Mitan Hussaini 16 Navid Roshan 26,
Robert Yalda 19, Cristian Pedrini 17 Dimitri Korkotzelos 17.
Hur har försäsongen sett ut?
Gått ganska bra. Åkte ut i semifinalen i HM mot Torslanda med 0-1,
det enda målet vi släpper in i HM på 5 matcher. Ett väldigt ungt lag
där alla spelare utvecklats bra under dessa två månader.

Dinank Singh huvudtränare
Hisingsbacka FC herrar.

James Andersson huvudtränare Hisingsbacka FC herrar.

Uppflyttade spelare från egna leden?
Cristian, Rayan, Adam, Ernest, Mitan, Jonathan, Ibrahim, dimitri och
(Mohamed & levi mitt i säsongen).
Tiago, dennis, Joab, aldin lyftes upp redan ifjol ur egna leden.

Nya spelare in?
Armin, Ahmed, Daniel, Nur, Dylan, Henry.

Målsättning i serien?
Säkra kontraktet.

Spelare som lämnat?
Erik ( Stenungsund div 2) , Fayera (Angered BK div2) , Milad (Kongahälla div3), Edvin (utsikten u19/senior), Bojan (Blåvitt u19), Henry
Oulai ( Sandarna div 4), Patrick (Assyriska div 2).

När och mot vilka har ni seriepremiär?
9 april borta mot Nol IK
LEIF MARTINSSON
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Backatorps
F07/08 tog
hem guldet i
vårcupen
I helgen var Backatorps flickor 07/08 på Åland och spelade
VikingLine cup. Och som de gjorde det. Överlägsen gruppseger och i finalen vann de mot IFK Mariehamn med matchens
enda mål.
Bara att applådera spelare och ledare för en fantastisk bra
prestation.
B/K

Backatorps P06
näst bäst på
Hisingen
Klubbens duktiga pojkar 06 har spelat mycket bra fotboll i Hisingsmästerskapen för herrjuniorer. Finalen, på Bravida Arena,
mot Finlandia Pallo AIF blev dock för tuff.
Tuvelaget vann med hela 7-2. Målen för Backatorp gjordes
av Nikola Mitrovic och Elvin Borne. Laget får trösta sig med
att de är näst bäst på Hisingen bland herrjuniorer och det är
första gången i klubbens historia som de kniper en pokal i det
mästerskapet.
B/K

Två av Backatorps duktiga ungdomslag.

duktiga ungl alla våra
Applåder til
domslag.

Kärras F14 var nära att ta sig till steg 5 i USM.

Backa HK:s flickor 14 svarade för en fin prestation i USM.

Kärras flickor 14 nära att ta
sig till USM Steg 5

Fin insats Backa HK:s flickor 14
i USM

Lödde Viking HK vann den spännande gruppfinalen mot Kärra i USM F14 med uddamålet
19-18 i slutsekunderna.
Kärra slutade 2a i femlagsgruppen med 3 vinster och en uddamålsförlust, men det var bara
grupp-vinnaren som gick till Steg 5.
Bra jobbat av Kärra.

Backa HK F14 blev tvåa i helgen. 6 mål från att få spela final i maj. Förutom att de spelar som
ett lag, är modiga, hjälpsamma och glada, så är de bland de 16 bästa F14-lagen denna säsong.
De visar att man kan vara snäll och bra samtidigt. Varje steg har tjejerna fått beröm över hur
trevliga och sportsliga dem är.
Föreningen och ledarna känner stor stolthet över både 2007orna och de 2008:or som varit
med i helgen!

B/K

B/K
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Premiärer för
BK Häcken
Den 1 april är det hemmapremiär i damallsvenskan för BK Häckens på Bravida Aren då
Hammarby kommer på besök.
BK Häckens herrar möter i allsvenska premiären AIK på samma arena den 2 april.
B/K

BK Häcken värvar
Jacqueline Burns
BK Häcken har gjort klart med 25-åriga målvakten Jacqueline Burns. Den nordirländska
landslagsmålvakten ansluter som bosman och
kontraktet är skrivet över säsongen 2023.
B/K

... och herrarna spetsar
offensiven
BK Häcken spetsar offensiven med norske
Lars Olden Larsen. Den 23-årige mittfältaren
kommer senast från ryska FK Nizjnij Novgorod och korttidskontraktet gäller fram till sommaren.
B/K

Nu är det dags, Häcken
 Snart dags för allsvensk premiär. Och en säsong som kommer att tillhöra Hisingen och BK
Häcken.
Mitt tips är att klubben 2022
spelar hem sitt första SM-guld
sedan bildandet 1940.
Det finns alltid en risk att få äta upp någon
man förutspår av den enkla anledningen att
ingen vet.
Jag sticker dock ut hakan och tror att det
blir ett galet firande på Gothia Park framåt
hösten.
Häcken blir mästare den här säsongen.
Naturligtvis under ett antal förutsättningar.
Som att:
Even Hovland från Roseborg blir den mittbacksgeneral många tror.
Talangen Oscar Uddenäs (från Värnamo)
får ett genombrott likt det Patrik Wålemark
bjöd på under fjolåret.
Trion Samuel Gustafsson, Erik Friberg och
Alexander Jeremejeff håller sig friska och
hela.
Tillsammans med en trupp i övrigt, som
måste vara den starkaste BKH visat upp under
sina 82 år kan det komma att räcka långt, till
och med hela vägen.

Så här slutar allsvenskan 2022:
1. Häcken.
2. Hammarby.
3. Malmö FF.
4. Djurgården.
5. Elfsborg.
6. AIK.
7. IFK Göteborg.
8. Norrköping.
9. Sirius.
10. Kalmar FF.
11. Helsingborg.
12. GIF Sundsvall.
13. Varbergs BoIS.
14. Degerfors.
15. Mjällby.
16. Värnamo.

Grymma hockeylirare: Max Holmström, Vilgot Blackås, Jonatahan Lisborg, Tim Bergström, Anton Kjellberg och Liam Thorbjörnsson.

Kungälv HK med starkt
Hisingsinslag klara för J18 Elit
Kungälvs hockey svarade för en imponerande bedrift när de kvalade upp
till J18 Elit, via kval. Det är en fantastisk bedrift då Kungälvs Hockey
aldrig under 70 år lyckats kvala upp till högsta serien på egen hand.
Stor del i avancemanget hade de här killarna som spelade i Hisingen

Hockey fram till J18: Max Holmström, Vilgot Blackås, Jonatahan
Lisborg, Tim Bergström, Anton Kjellberg och Liam Thorbjörnsson.
B/K

Backa HK herrar

 Pandemin har gjort att nästan alla idrottslag har fått en säsong som blivit märklig. För Backa HK:s
herrar har viruset ställt till det. Uppskjutna matcher på lång rad och när det sedan fick spela så kom flera
matcher oerhört tätt.
- Säsongen har inte varit optimal alls. Frustationen har funnits där när
matcherna blivit uppskjutna titt som tätt, säger Lasse Jacobsson i Backa
HK.
Backas herrar som spelar i division 2 och gjort en ok säsong, även
om målsättningen var topp tre. Nu hamnar man i mitten.
- Det som varit positivt är att vi stått upp riktigt bra mot topplagen
och det tar vi med oss till nästa säsong, säger Lasse.

Lasse poängterar att det varit en bra stämning och träningsvillighet
i truppen.
Planeringen inför kommande säsong är så smått igång. Backa hoppas
knyta upp lite fler spelare i närområdet. Tränaren Marcus Mårtensson
och assisterande tränaren Peter Spring har kontrakt även nästa säsong.
- Det ser bra ut och vi kommer att sikta på att nå topp tre.

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

LEIF MARTINSSON
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Kärras damer
får lämna SHE
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EGEN UPPVÄRMD HALL

4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
4 DAMMSUGARE 4 STEGE 4 VATTENSLANG

 Debutanterna, i högsta handbollsserien SHE, Kärra HF:s damer
får lämna ”finrummet” efter bara en säsong.
Fortfarande fanns det en liten chans för Kärra när sista omgången spelades i måndags och
Kärra mötte Kristianstad hemma i Lillekärrshallen. Vinst där samtidigt som Heid förlorade, så hade de kunnat säkra en kvalplats med
möjlighet till spel i SHE även nästa säsong.
Nu blev det inte så för Kärra spelade oavgjort 26-26 och det betyder att damallsvenskan väntar nästa säsong. Tungt förstås,
men endast två vinster, två oavgjorda och res-

ten förluster under säsongen räcker inte för att
få spela kvar i högsta ligan. Det krävs mer, inte
minst en stor trupp och det hade inte Kärra.
Trots det har de kämpat på efter bästa förmåga.
Nästa säsong blir det de rutinerade Christer
”CK” Carlsson vid rodret.
Det känns redan nu att Kärra kan vara tillbaks i SHE ganska snart.
LEIF MARTINSSON

... och herrarna får spela
i ettan nästa säsong
 Kärra HF:s herrar har kämpat
på i bottenträsket hela säsongen
i herrallsvenskan. Då och då har
man gjort bra insatser, men i alltför
många matcher har de inte räckt till.

Alltid minst 100 släp på lager

VARIANT BIL
BILAR & SLÄP

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

Tillsammans
fortsätter
vi rädda liv
i Ukraina.
Bli månadsgivare på
rodakorset.se

Senaste matchen i helgen var sista chansen,
Vinst mot Skånela (b) i helgen var ett måste
för att nå en kvalplats. Uppgiften blev för tuff
för Kärra, även om de länge var med i matchen. När hemmalaget en bit i andra halvlek
gasade på så rann siffrorna iväg och matchen
slutade 37-32. Kärra åker därmed ur herrallsvenskan och nu får de ladda om om i division
1, med nya tränare och med all säkerhet en del
nya spelare.
LEIF MARTINSSON

Innebandy
Backadalens
damer föll på mållinjen
Oj, så nära Backadalens damer var att få spela allsvenskt kval. Sista avgörande matchen i
division 1 mot Lerum var det vinst som var
förutsättningen och då hade Backadalen varit klart för kvalet, men de föll på mållinjen
bokstavligen, med tanke på att det vid full tid
stod 3-3 förlängningen väntade. Där lyckades
Lerum avgöra efter ett par minuter och därmed blev det Lerum som knep kvalplatsen.
Blytungt såklart för Backadalen som gjort en
mycket stark säsong och ska ha mycket beröm.

Kärra IBK dam division 1
Har haft det blytungt. Inga vinster i seriespelet betyder att de hamnar sist i tabellen
och åker ur.
B/K

Kärra IBK herr div 3
Flera matcher återstår för Kärra i seriespelet, men de har en stabil mittenplacering i
nuläget.
B/K

B/K

Division 5

Backadalen herrar
division 2
Har spelat starkt den sista tiden. Fem raka
vinster och kanske kommer det ytterligare en
när de i sista omgången möter Lindome.
B/K

Kärra IBK och Hisingskärra IBK:s herrar
ser ut att hamna på en mittenplacering. Här
återstår några matcher för båda lagen.
B/K

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

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
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bästa träning!
gymkort från 299 kr/mån
INGEN BINDNINGSTID • TECKNA ONLINE
Lokala avvikelser kan förekomma

@nordicwellness

