
SÅ HÄR GÅR DET FÖR VÅRA LOKALA HANDLARE I COVID-19 TIDER  •  SÅ HÄR GÅR DET FÖR VÅRA LOKALA IDROTTSFÖRENINGAR I CORONATIDER • TRYGGHETSSPALTEN

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

FÖRSKOLAN I KÄRRA ARBETAR MED ”SOPSAMLARMONSTREN” MINSKAT TRAFIKBULLER FÖR BOENDE I BACKA RIVNINGEN AV GAMLA HANDELSHUSET HAR PÅBÖRJATS

Handla lokalt – välkommen 

till Kärra Centrum!

! @karracentrum  |  www.karracentrum.com

KÄRRA PIZZERIA & GRILL   |   KÄRRA KÖK & BAR

KÄRRA HÅRTEAM  |  CANDY   |   APOTEKSGRUPPEN

FOLKTANDVÅRDEN   |   KÄRRA CAFÉ & KONDITORI

ICA SUPERMARKET   |   BLOMMIGA BUTIKEN

BACKA / KÄRRA

DIN LOKALTIDNING I BACKA, KÄRRA, TUVE OCH SÄVE – ÅRGÅNG 15 , TIDNINGENBK.SE NORRA HISINGEN
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Lite
Lokalt

LiteLokalt.se

MED TUVE  
OCH SÄVE

hemmaplan!
Handla

på

selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

Vi säljer och servar följande märken:

VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE

50%
rabatt!*  GLAS MED TRANSITION!

Just nu erbjuder vi 50% på alla

Boka synundersökning på hemsidan redan idag
*Gäller t.o.m. 11 maj 2020 vid köp av kompletta glasögon. Går ej att kombinera med andra rabatter. 

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60             BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40             ANGERED CENTRUM 031 330 91 70    
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4-årsjubileum hos 
SEAT Frontbilar 21/3–30/4!

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

Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid fi nansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller 
först). Bl. körn. l/100 km: Leon 5D 4,0–7,0, Tarraco 5,8–9,5; Arona 3,9–6,1. Utsläpp CO2 g/km: Leon 5D 111–157; Tarraco 169-214; Arona 106–139. Miljöklass EU6 AG. **SEAT Privatleasing 
36 mån., baseras på 1.500 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2020). Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver 
leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. tryckfel, ändringar och avvikelser. Erbjudande gäller lagerbilar mellan 21/3-30/4 2020. 

SEAT Leon   5D TSI 115hk
Inklusive vårpaket!

Privatleasing fr. 2.295:-/mån** 

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

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

Rikligt utrustad med bl.a.: Parkeringssensorer fram + bak 
samt backkamera, Elektriskt panorama soltak, Keyless, Komfortpaket, 
Mediasystem + & Full Link

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

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

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

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

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

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

Kampanjpris 354.000:- Ord.pris 421.500:-

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

ÖPPETTIDER
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

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

Missa inte våra 
verkstadserbjudanden!

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

PRIVATLEASING

SPARA
 7.200:-

per år

PRIVATLEASING

Kombi
+100kr
  /mån**

PRIVATLEASING

FR-paket
+500kr
  /mån**

Vad händer under ytan?
Varje dag pågår skadligt fiske i svenska vatten.

Naturskyddsföreningen jobbar för att 
gynna skonsamt fiske och för att stärka 

skyddet i marina områden.
 

STÖD VÅRT ARBETE FÖR ETT LEVANDE HAV!
Swisha en gåva till 901 3038



BÄCKEBOL
AKTUELLA ERBJUDANDEN 22/4–26/4

VECKANS
SMARTA KLIPP

MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

MAX 2 ST/MEDLEM

KRYDDIGA KORVAR
Sverige/Scan. Välj mellan olika sorter. 240-300 g. 
Jfr-pris 50-62:50/kg.

15k�  

OST
Arla. Familjefavoriter. Välj mellan olika sorter. 23-33 %. 
Ca 375-2500 g.

49)=�  

 MEDLEMSPROGRAMMET SOM GER 

MEST  BONUSMEST  BONUS
”  Ger mest bonus, 

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

Enligt oberoende undersökning 
av Testfakta, februari 2020.

GURKA
Sverige. Klass 1. 280 g. Jfr-pris 26:97/kg.

2 FÖR

15k
FETAOST
Olympus. Gäller även laktosfri. 100-150 g. 
Jfr-pris 66:67-100:-/kg.

10k�  

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE
Zoegas. Välj mellan olika sorters 450 g. Gäller ej Hazienda eller Estanzia. Jfr-pris 72:22/kg.

2 FÖR

65k
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Trygghetsspalten Norra Hisingen
Hej!
Dags för en ny spalt, som kommer allt för ofta om man i 

det lägger att tiden går väldigt fort.
Den här månaden har i stort sätt enbart handlat om Co-

rona. Jag har förstått att närvaron i skolorna har varit jämfö-
relsevis låg. Det kan man tolka som om budskapet inte bara 
har gått fram utan även anammats.

Även vi inom Polisen har tagit höjd för att det kan bli stor 
frånvaro av personal. Ännu har det inte behövt utnyttjas nå-
gon slags krisplan även om det finns en sådan att koppla på. 
Det mest påtagliga ännu är att vår semesterplanering har 
senarelagts. Men om det skall vara det värsta som händer, så 
är det att tacka för.

Men det finns naturligtvis en plan om vi får en smitt-
spridning och då gäller det att se till att grunduppdraget kan 
utföras. Detta innebär vår utryckningsverksamhet, det vill 
säga radiobilarna. Ledningscentralen är också en verksam-
het som måste hållas igång. Det vore inte konstigt om nå-
gon av oss skulle drabbas eftersom vi träffar så många männ-
iskor i olika situationer varje arbetspass. Vi får arbeta efter 
de anvisningar som kommer, men som sagt är detta inte 
alltid möjligt dessvärre.

Påverkan på brottsutveckling?
Har Corona påverkat brottsutvecklingen? Nej inte enty-

digt vad jag kan se. Mars månad verkar inte ha påverkats åt 
något håll. April till och med den 16 verkar det vara en ned-
gång, och en relativt stor sådan. Men vi får nog avvakta med 
att göra någon slags sanning av detta.

Inbrott i hemmen ligger på en lite hög nivå. Men även 
där måste vi avvakta då dessa kommer i kluster, med en hög 
siffra under tid för att sedan gå ner under en period. Just nu 
verkar vara en lågsäsong jämfört med i början av året, då det 
var alldeles för många. Verkar jag luddig, så är det säkert så, 
men statistik skall man tolka försiktigt.

Nu kommer de mopedburna, ofta ungdomarna, fram 
och jag förstår mycket väl att de skapar en massa bekymmer. 
Det finns en hel del att arbeta brottsförebyggande kring det-
ta fenomen men det landar ofta hos oss. Det är inte helt 
bekymmersfritt att få stopp på detta med polismotorcykel 
eller bil. Det finns regler som vi måste följa som gäller vår 
möjlighet att stoppa och sedan kunna lagföra.

Tycker om att få tips
Det är inte ovanligt att det finns telefonkedjor som varnar när 

vi närmar oss området och får till följd att fordonen inte är synli-
ga så länge vi är där. Skulle vi få syn på en förare som gör sig skyl-
dig till brott är vi lite begränsade i vår möjlighet att ”jaga” ikapp. 

Jag gillar när det kommer tips på var det kan finnas olag-
liga fordon som står still i en källare eller motsvarande. Då 
kan jag åka dit och på plats kontrollera till exempel om det 
är ett stulet fordon. Det är en sann glädje att kunna lämna 
tillbaka ett stulet fordon till den rättmätiga ägaren.

Vill er förening trygghetsvandra?
Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen kan nu meddela 

att föreningar som vill vuxenvandra/föreningsvandra i sitt 
område i Norra Hisingen kan göra sig redo.

Vad är en vuxenvandring/föreningsvandring? 
En vuxenvandring/föreningsvandring är när föreningar 

vandrar i sin del av Norra Hisingen eller i den del som det 
finns en överenskommelse om. En vuxenvandring sker på 
fredagar och lördagar i minst tre timmar mellan klockan 
18-24. Tre föreningsmedlemmar ska delta och alla ska vara 
minst 25 år. Alla vuxenvandrare ska ha en gul väst på sig 
med texten Föreningsstöd på ryggen.

Ersättning
För denna insats betalar stadsdelsförvaltningen 500 kro-

nor per kväll i föreningsstöd.
Syftet är att det kommer ut fler vuxna personer på gator 

och torg. Vi vet att det har en lugnade effekt och att det på-
verkar den upplevda tryggheten samtidigt som det utgår ett 
ekonomiskt stöd till föreningen.

Om ni tycker att detta låter intressant så gör ni följande:
Läs mer på: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/

trygg-i-norra-hisingen.
Titta under Aktuellt eller kontakta Trygghetssamordnaren.

HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN 

KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE 

NORRA HISINGEN

Håkan BredingeKenneth Johansson

Jonathan Carlsbogård

Imponerad av Carlsbogårds 
framfart i Tyskland

Riktigt kul att läsa om Kärrakillen Jonathan Carlsbogårds 
succé i tyska handbollsligan i Backa/Kärra Tidning. Blev 
mäkta imponerad av hur bra han lyckats i antagligen Europas 
bästa handbollsliga för herrar. Lycka till i fortsättningen önskar 
jag honom.

KÄRRA HF MEDLEM I MÅNGA ÅR

Handla på hemmaplan

I dessa svår tider när det hemska viruset drabbat oss på ett 
eller annat sätt, så är det viktigt att vi stödjer våra lokala torg 
och handlar hos dem. Själv är jag flera gånger i veckan på 
vårt fina nya Selma Lagerlöfs Torg och gör mina inköp - med 
avstånd. .

KERSTIN I BACKA

Varför alltid dessa inbrott

Hur är det ställt med människor som inte kan skilja på ditt 
och mitt. Bor i Kärra och har det senaste året haft flera inbrott 
i min bil. Polisanmält det, men vad hjälper det. De som gjort 
inbrott i min bil har inte funnit något av värde att plocka med 
sig, men låset, rutorna har blivit förstörda, med självrisk som 
jag åker på. Vet inte hur man ska få bukt med alla inbrott som 
görs. Har pratat med grannar och de har också drabbats. 
Får polisen fast dem så hopppas jag det blir fängelse och or-
dentliga böter till de här personerna som håller på med detta. 

KÄRRABO MED BIL

Nu blir det bilen

Såg att Västtrafik ska ändra om sina zoner och därmed höjs 
vissa priser igen. Dessa ständiga höjningar av priserna tar 
aldrig slut. Nu börjar jag köra bil istället till mitt arbete, för det 
blir nästan lika billigt. Var det inte Göteborgs Stad som ville 
att fler ska åka kollektivt? Tänk då om och sänk biljettpriserna 
så får ni fler resenärer.

BESVIKEN F D RESENÄR.

Dagen ros

Vill jag ge vårdpersonalen i hela landet. De gör alltid sitt 
jobb och har i de här svåra tiderna gjort extra mycket insatser, 
dag som natt. Nu hoppas jag bara att de en gång för alla får 
bättre arbetsvillkor och en betydligt högre lön. De om någon 
förtjänar det. 

TACKSAM PATIENT

Volontärstädning i Kärra
Dessa två högar anmälde jag idag till Volontärstädningen.

För några veckor sedan hämtade dom TRE högar i området 
i Kärra, så jag hoppas och tror att detta kommer att funka.

ULF I KÄRRA

Fakta Volontärstädning
Vill du hjälpa till att städa på allmän plats? För 
privatpersoner och föreningar som vill städa i sitt 
närområde bidrar park- och naturförvaltningen med 
städmaterial (handskar, påsar och säckar). Vi hämtar 
även upp skräpet om det är stora mängder. Obser-
vera att städningen ska ske på allmän plats, inte inne 
i ett bostadsområde, källare, förråd eller dylikt.

För mer information och anmälan av er volontärstädning, 
besök www.goteborg.se/tryggvackerstad.

www.goteborg.se

B/K

Livslust  
till Blåkulla...

Livslust med Gun Mattson cyklade i påskveckan runt i 
Backa för att få mer fler seniorer på resan. Det var co-
ronafritt på Blåkulla och fullt på resan-kvasten. Max 50 
personer. Resan blev väldigt uppskattad.

B/K



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

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

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 

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

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

Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café 
Bäckebol!

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

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOSTBUFFÉ, LUNCH 
& CATERING

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

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

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

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

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

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

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

Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

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

FRÅN 
VÅRT 

UTBUD
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Hemköp Krister Blom 
1) Efter omständigheterna väldigt bra, den 
största “hamstings-vågen” har lagt sig och bu-
tiken är åter igen full av varor. Många kunder 
i riskgrupperna söker sig till butiken tidigt. vi 
har ju avsatt tiden 6:30-8:00 på vardagar för 
just dessa kunder.

2) Håll torget vid liv och närhandla så mycket 
ni kan.

3) Ta ansvar när ni är i butiken. Respektera 
att hålla avstånd både i butik och i kassorna.

Franska Skafferiet Charlie  My-
cock och Jeff Lambert
1) Då vi hade en uppstart av verksamheten i 
början på mars föll det lite i samband med co-
ronakrisen. Det har gått relativt bra ändå trots 
omständigheterna.  Kanske inte riktigt som vi 
hade tänkte oss men vi tror att det komma 
lätta framöver. Vi har haft många nyfikna gäs-
ter och en hel del besökare som uppskattar att 
vi har öppnat. 

2) Att fortsätta besöka oss som de gör nu. för-
delen idag är att uteserveringen är på plats och 
kan med glädje utnyttjas om vädret vill. På så 
sätt minskar det smittorisker då vi är noga 
med att man håller avstånd från varandra. Lo-
kalen är stor och rymmer många gäster vil-
ket även det underlättar för vår del att hålla 
alla sittande gäster med ett visst avstånd och 
detta följs noggrant efter rekommendationer 
från  våra myndigheter. Vill även tillägga att 
all servering sker vid bordet. Vill man inte sit-
ta i vår restaurang kan man med fördel köpa 
med sig mat till ett reducerat Take Away pris. 

3) Trots en jobbig start vill vi hälsa alla våra 
gäster att vår största passion är att laga god 
mat och dela med oss av den matglädjen. En 
glädjande nyhet är att du kan tillsammans 
med din goda måltid avnjuta den med en kall 
öl eller ett gott glas vin då vi nu kan meddela 
att vi har fullständiga rättigheter och kommer 
att utöka våra öppettider på kvällar och helger 
inom kort. 

Varmt välkomna…

Blomgåvan Åsa-Lena Kinnan-
der och Anna-Caisa Kinnander 
1) Vårt läge ser helt ok ut. Vi håller oss flytan-
de. Vi har väldigt mycket leveranser nu,

man skickar mer blommor när man inte kan 
ses på samma sätt.

2) Kunder kan stötta oss genom att komma 
till oss och handla.

3) Vi är så tacksamma för alla kunder som 
kommer till oss, som ringer och beställer,

De flesta är positiva och glada och det gör ar-
betet och läget lite roligare för oss alla.

MJ Guld Maria Jaako
1) Vi har öppet som vanligt.

2) Att fortsätta att komma och byta batteri 
och handla hos oss om man är frisk.

3) Välkomna, besök även våran 
webbshop www.mjguld.se

Pizzeria Pärla Kenan Maksuti
1) Vi är självklart påverkade av Covid-19 men 
känner ändå att vi har tillräckligt med kunder 
för att hålla öppet trots en viss minskning.

2)  Privat personen är väldig viktig för oss så 
fortsätt att handla hos oss. Känner ni som 
kund att ni inte vill vistas inne i Pizzerian så 
ring så kan vi hantera beställning/betalning 
utomhus.

3) Vi hoppas att alla mår bra samt att ni följer de 
rekommendationer som kommer från Folkhälso-
myndigheten. Vi vill även passa på att tacka våra 
kunder för att ni fortsätter att handla hos oss.

Fiskhuset Bert Hillberg 
1) I stort sett rullar försäljningen ok ! Påskför-
säljningen blev dock säkert på grund av epide-
min sämre än den brukar.  Men eftersom släkt 
och vänner är uppmanade att inte träffas, blir 
det ju kanske mindre fest i stugorna. Även ka-
rantän för de äldre påverkar handlandet. 

2) Vi är glada och tacksamma att ni handlar som 
ni hitintills har handlat under epidemin. Är det 
något ni undrar eller om ni har förslag på åtgär-
der ni skulle vilja att vi gör! Hör av er ! 581079

3) Vi vill hälsa att ni som inte vill gå in i buti-
ken kan beställa och hämta varorna på utsidan 
, betala kontant eller med kort. Ni betalar då 
med signaturköp  Då behöver ni inte gå in till 
betalterminalen och slå kod.  De som handlar 
i butiken drar nummerlapp på utsidan, och 
kan därmed dröja med att gå in om det skulle 
vara många i butiken.  

Det också går bra att betala med swish.

Salong Infinity
1) Läget är annorlunda mot vad det brukar att 

vara. Vi har öppet och jobbar, men har inte 
lika mycket att göra. 

2) Dom får gärna komma och göra sig fina 
i håret. 

3) Jag vill hälsa att dom är välkomna och att 
vi följer folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer. 

Livslust Gun Mattsson
1) Livslust har ju fått ställa in alla arrangemang 
för våren. Men vi har igång några promenad 
och vandringsgrupper och kommer nu att bör-
ja med veckans tipsfrågor (tipspromenad ) som 
vem som helst kan gå. Det blir med start ut-
anför Friedländers ingång D första frågan och 
sen går man runt gropen och en kortare sträcka  
och hittar fler frågor. Vi kan tyvärr inte samla 
in rätt svar men varje vecka sätter vi upp dom 
rätta svaren utanför Friedländers ingång D.

VI har också tänkt att ev starta upp med UTE-
gympa  och Pilates i början av maj om väder 
och Corona tillåter ( utanför Friedländers). 
Sen planerar vi att ha lite Musikuppträdande i 
maj och aug. Då dyker vi upp på lite oväntade 
platser och sprider lite sång och musik. Vi tror 
och hoppas på att kunna starta upp med Livs-
lust i september. Planering är igång för fullt.

2) Jag  uppskattar så om ni alla vill hjälpa till 
att ringa och skicka kort och stanna till för 
en pratstund när ni ser el känner någon äldre 
som är i riskzonen. Ensamheten är vår största 
folksjukdom och det gör sig än mer påmind 
nu i dessa tider. Kom ihåg att vi är viktiga för 
varandra. Att Leva i givandets glädje är dub-
bel glädje.

3) Vi saknar er alla volontärer och besökare 
och livet är inte sig likt utan Livslust

Selma Optik Louise Frederiksen
1) Vi har öppet som vanligt. Vår glasleverans 
flyter på bra och vi upplever inga dramatiska för-
ändringar i vår verksamhet vilket vi är väldigt 
tacksamma för. Vi tycker att vi har rustat bra för 
detta, och är fortsatt noggranna med att informe-
ra våra kunder om eventuella förändringar av öp-
pettider eller liknande. Främst via hemsidan (sel-
masoptik.se) och Google.

Krister Blom Hemköp

Charlie Mycock. och Jeff Lambert Fran-
ska Skafferiet

Maria Jaako MJ Guld

Fiskhuset

Kenan Maksuti Pizzeria Pärla

Gun Mattsson Livslust

Åsa-Lena Kinnander och Anna-Caisa 
Kinnander Blomgåvan

Louise Frederiksen Selma Optik

Salong Infinity

Backa/Kärra Tidning har kollat runt hur det går för handlarna på Kärra            Centrum och Selma Lagerlöfs torg med anledning av Covid–19 viruset

Frågorna vi ställde:
 � Hur ser läget ut för dig/er nu?

 � Hur kan privatpersoner stötta din verksamhet just nu?

 � Vad vill du hälsa dina kunder?

Selma Lagerlöfs torg
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Kärra Café och Konditori

Harun och Marin Selma Pizzeria

Apoteket Kronan

ICA Supermarket Kärra Jörgen 
Kjerstensson
1) Hej för vår del så är det stora förändringar 
då vi har ett förändrat köpbetende hos våra 
kunder. Vissa varugrupper säljer vi inget av 
medan andra ökar, visa tider som har varit hög 
frekventa med kunder har minskat det sprids 
ut mer över dagen. Sedan så tappar vi kunder 
men de kunder som kommer handlar mer när 
det handlar.  De som man märker tydligt är 
att kollegor som har online handel går bra. VI 
håller på och tittar på någon lösning så att vi 
skall kunna erbjuda detta också så småning 
om. 

2) Svar här Det som är viktigast just nu är att 
vi alla hjälps åt att handla för de männsikor 
som är i riskgruppen och då tänker jag på allt 
som finns på torget från apotekt, blommor, 
hämtmat, paket, m.m så att vi har ett levande 
torg efter coronan

3) Att man skall handla med hänsyn. Stötta 
den lokala verksamheterna. Samt gå inte ut 
om du är sjuk. 

Kärra Café och Konditori
1) Som det ser ut nu är läget kritisk. Men man 
får göra det bästa av situationen. Det är vid 
tider som dessa man låter kreativiteten flyta på 
för att hitta lösningar på olika sätt.

2) Kunder får jättegärna besöka oss och 
handla lokalt. Våran rekommendation är dock 
att man tar take away istället för att minska 
på spridningen.  Inom en kort  kommer vi 
att  kunna erbjuda våra kunder hemkörning 
av bakelser , baguetter, tårtor och m.m

3) Vi vill välkomna våra kunder till oss  och 
handla då vi rengör lokalen med jämna 
mellanrum för att hålla det så rent som 
möjligt. Det är dock väldigt viktigt att man 
håller sig hemma om man känner sig sjuk eller 
finner symptom. Hälsan går i först! 

Blommiga butiken Marie Olofs-
son och Sofie Nilsson
1) Vi har haft en bra påskförsäljning och är 
tacksamma för att alla kunder handlar hos oss 
i dessa tider.

2) Att fortsätta välja oss som sin blomsterhandel

3) Att vi fortsätter med gratis utökning av 
växter och blombud i Kärra.

Kärra Hårteam
1) Vi jobbar ungefär halvtid

2) Alla är välkomna om de är friska och över 
50 år.

3) Vi är flexibla i våra arbetstider och kan 
erbjuda tider när salongen är tom på andra 
kunder.

Folktandvården Kärra Christina 
Ekman
1) Vi utför behandlingar på friska individer 
under 70 år, 
men självklart 
har vi tider 
som inte blir 
använda pga 
dessa oroliga 
tider.

2)  Att de 
r e s p e k t e r a r 
våra riktlinjer 
för att inte 
sprida smitta

3) Välkomna till oss om du är frisk! Vi har ett 
starkt smittskyddsarbete!

Candy Farman Hamza
1) Självklart har vi påverkats av denna 
Covid-19 situation och läget för oss är inte så 
olik resterande Sveriges småföretagare. 

2) Vi har sett en stor medmänsklighet från 
lokalbefolkningen i Kärra med omnejd och är 
otroligt tacksamma för supporten vi får trotts 
denna tråkiga pandemi i samhället. 

3) Vi vill rikta stora tack till lokalfolket och 
hoppas på att vi precis som i dagsläget får 
denna fantastiska support även framöver. Vi 

finns här för Kärra på samma sett som Kärra 
finns här för oss.

Kärra Kök & Bar 
1) Vi har också tappat på våran försäljning 
som dem flesta företag i Sverige saknar många 
kunder som är riskgruppen och andra.

3) Vi vill gärna att folk besöker oss även 
veckodagarna inte bara på helgerna.

B/K

Backa/Kärra Tidning har kollat runt hur det går för handlarna på Kärra            Centrum och Selma Lagerlöfs torg med anledning av Covid–19 viruset

Kärra Centrum
2) Att boka en gratis synundersökning (för 
glasögon) är det konkret bästa du kan göra för 
att stötta oss. På det sättet kan vi sedan hjälpa 
dig med eventuella glasögon vid behov. För att 
fortsatt hålla liv i verksamheten är vi beroende 
av våra kunder. Vi är glada för de kunder vi 
hjälper i nuläget, men ser gärna att fler i Hi-
sings Backa gynnar oss som lokal näringsidka-
re. På det sättet kan vi fortsätta ha ett levande 
centrum i Hisings Backa.

3) Vi uppmanar alla med sjukdomssymp-
tom att stanna hemma, och återkallar bara 
våra kunder som är yngre än 70 år. Valet är 
dock fritt och vi förbjuder inte någon som är 
70+ att besöka oss. Eftersom vi är en relativt 
liten verksamhet och vi aldrig jobbar fler än 
två samtidigt, upplever vi att risken för smitt-
spridning är mindre här än hos större kedje-
optiker som ofta har fler personer i rörelse 
samtidigt. Vi har förstärkt våra hygienrutiner 
tillsvidare, vilket vi även skrivit om på hemsi-
dan. Hos oss är du trygg!

Selma Pizzeria
1) Tack vare vår hälsa är allt ok.

2) Kunderna är lite irriterande och rädda efter 
smittan. Folk är väldigt noga allting

3) Alla är välkomna och vi håller avstånden. 
Nu har vi också öppnat vår nya uteservering.

Apoteket kronan
1) Det är en tuff period för alla. Tyvärr tar en 
del av våra varor slut. Läkemedelsverket har 
pga detta infört en uppmaning på en begräns-
ning av läkemedelsuttag till 3månader. På så 
sätt minskar vi risken att receptbelagda läke-
medel tar slut. 

2) Visa hänsyn till personal och andra kun-
der. Håll avstånd och kom inte hit vid minsta 
symptom på en infektion. 

3) Vi vill fortsätta kunna hålla öppet apoteket 
för våra kunder. Detta innebär att vi alla mås-
te ta ansvar och följa folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Viktigaste av allt, ta hand 
om er själva och varandra❤️

B/K

Jörgen Kjerstensson Ica Supermarket 
Kärra Farman Hamza Candy

Marie Olofsson Blommiga butiken

Sofie Nilsson Blommiga butiken

Christina Ekman Folk-
tandvården Kärra

Kärra Kök & Bar
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Rivningen av det gamla handelshuset 
på Selma Lagerlöfs Torg har påbörjats
Hallå Marie Dellve Framtiden Byggutveckling AB
Rivningen av det gamla handelshuset påbörjats. Hur 
länge håller den på? 
Rivningen påbörjades i oktober 2019  ska vara färdig i slutet 
av maj 2020

Påverkas kunderna och handlarna av rivningen? 
Ja , visst påverkas omgivning när en så stor byggnad rivs. Bygg-
naden är inhägnad för att inte obehöriga ska kunna ta sig in 
och skada sig .

Nu har de stora maskinerna kommit på plats och när de ri-
ver river märks det i form av buller och damm. 

Vår rivningsfirma Normans arbetar för att den negativa på-
verkan för kunder och handlarna  blir så liten som möjligt tex 
genom att vattna och hålla området  runt om rent och fritt 
från rivningsmaterial.

När ska rivningen vara klar?  
Rivningen ska vara färdig i slutet av maj 2020

Vad ska byggas på platsen? 
Det ska byggas bostäder med lokaler i bottenvåning  och äld-
reboende.

När ska det bygget starta och när beräknas det bli klart? 
Nyproduktionen planeras påbörjas första halvan av maj 2020 
och de första hyresgästerna kommer vi att kunna välkomna 
hösten 2021.

B/K

Bild: Backa/Kärra Tidning

Bild: Jonas Lissel GöteborgsLokalerBild: Marie Dellve Framtiden Byggutveckling AB

Bild: www.marieholmsförbindelsen

Läget vid Tingstadmotet – projektledaren berättar
Johan Larsson, projektledare för trafikplat-

serna i Marieholmsförbindelsen:
 – Där är vi så gott som klara. Det som 

kvarstår är finplaneringsarbeten, plantering av 
växter, montering av räcken och beläggnings-
arbeten på de långa broarna som ansluter till 
Marieholmstunneln och Lundbyleden. 

Trafikverket bygger ju även en bullerskydds-

skärm längs E6 mellan Tingstadsmotet och 
Bäckebolsmotet. Hur går arbetet med den? 

– Vi har tagit ner den gamla bullerskärmen 
mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet 
och bygger nu den nya. Den kommer att vara 
klar till sommaren. Därefter kommer vi att fort-
sätta på sträckan mellan Backadalsmotet och 
Bäckebolsmotet.

Samtidigt som bullerskyddsskärmen byggs 
så breddas även E6 norrgående mot Kungälv.

– Ja det stämmer, vi är i full gång med att 
bredda vägen och bygga den nya gång- och 
cykelbanan och vi hoppas kunna öppna för 
trafik i juni-juli.

Källa: www.marieholmsförbindelsen

B/K

Polisen Hisingen
 � Med våren kommer också 

oseriösa hantverkare.

Dom är of-
tast engelsk-
talande och 
erbjuder olika 
tjänster så som 
att renovera 
tak, lägga sten 
eller asfaltera 
infarten till hu-
set eller liknade 
tjänster och detta för en billig peng.

Tyvärr så utförs jobbet väldigt dåligt eller 
inte alls och man får till slut betala dubbelt för 
att få det gjort rätt.

Vi får mycket samtal just nu om att man är 
ute i våra områden och knackar dörr och er-
bjuder olika tjänster.

Vi skickar med tips vad du kan göra för att 
minska risken att bli lurad.

Skanna koden för att läsa polisens 
tips för att undvika att bli lurad. 

B/K
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FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG

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 
Telefon 031–57 99 88. Öppet alla dagar!

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

på Stryk, Europa och Topptipset.

Välkomna in!

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

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

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

Tel. 574030

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

Vi sponsrar

Kärra Café  
och Konditori

Kärra

**

10%
Rabatt!

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

Erbjudandet gäller på ICA Supermarket 
Kärra tom 30/4 2020. Vi reserverar oss för 
slutförsäljning och ev tryckfel.

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

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

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

Bananbakelse

Princessbakelse

2 FÖR 60:-

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

Tack alla härliga kunder som väljer  
att handla hos oss i dessa tider!

Vi fortsätter med gratis utkörning  
av växter och blombud i Kärra.

Välkommen!
 Öppettider: Må-Fr 10-18  •  Lö 10-15 • Sö stängt

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

60 kr
Ord pris:  
35 kr/st

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

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

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

dagligvaruhandel, kaféer och matställen.

40%
för medlemmar
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Förskolan i Kärra arbetar 
med ”sopsamlarmonstren”
Vill lära vuxna att slänga sitt skräp på rätt plats

 � Prilyckegatans förskola 147 
avdelning Blåsippan gör en be-
undransvärd insats. De arbetar 
för att alla, inte minst vuxna ska 
lära sig att slänga sitt skräp på 
rätt platser. 

Nu har de satt upp sopsamlarmonster på 
återvinningsstationen som ligger vid Lille-
kärrskolan i Hisings Kärra. Med förhopp-
ning att vuxna ska lära sig att slänga sina so-
por/skräp i behållarna.

- Barnen är mycket medvetna om att man 
inte ska skräpa ned, säger Minna Thorbjörn-
son barnskötare som tillsammans med kolle-
gorna Camilla, Marja-Lena och Yvonne har 
hand om barnen på Blåsippan som är mel-
lan 5-6 år.

Sopsamlarmonstren är ett lekfullt sätt att 
ihop med barnen närma sig en förståelse 
för hur människors val i vardagen kan bi-
dra till en hållbar utveckling. Tillsammans 
med sopsamlarmonstren får barnen öva på 
att källsortera, återvinna och förebygga av-
fall. Monstren älskar att samla sopor och 
skräp och när de har samlat ihop det så sor-
terar de soporna. Allra värst tycker de om 
sopor som hamnar i naturen. 

Undervisningen som sker inom projektet 
just nu började med att Lukas var med sina 
föräldrar på återvinningstationen vid Lille-
kärr södra i Hisings Kärra och skulle slänga 
skräp, och då upptäckte Lukas att det stod 
mycket skräp utanför behållarna.

- Det tyckte jag var konstigt och fel när 
det finns plats att slänga skräpet i behållarna, 
säger Lukas.

När han kom till förskolan berättade han 
det för Minna som direkt tänkte att det här 
måste vi göra något bra av. Sagt och gjort. 
Minna, med Lukas goda minne, tog det med 
övriga barn och alla var med på noterna. De 
började göra egna teckningar, samt att de tog 
fram sopsamlarmonstren med förklaringar 
om skräpet som de sedan satte upp i mit-
ten av mars på återvinningstationen vid Lil-
lekärrskolan.

- Barnen har varit fantastiskt duktiga och 
brinner verkligen för att dels plocka skräp 
när de ser det, men också för att alla vuxna 
ska göra rätt när de är och slänger saker, sä-
ger Minna.

Engagemanget är stort bland barnen om 
att hålla rent och förbättra miljön på hela 
Prilyckans förskola. De är en av många för-

skolor som arbetar efter läroplanen enligt 
följande: 

”Förskolan ska ge varje barn förutsätt-
ningar att utveckla ett växande ansvar och 
intresse för hållbar utveckling och att aktivt 
delta i samhället”

Barnen växer med uppgiften
 När Backa/Kärra Tidning hälsar på Blåsip-

pans avdelning så är aktiviteterna i full gång 
med olika projekt. Barnen är inte blyga utan 
de vill gärna berätta om vad de gjort och gör. 

Joline tycker att vi hjälper till att rädda värl-
den om alla tar till sig och sorterar och slänger 
sitt skräp rätt. Karl gillar inte nedskräpning i 
naturen och han plockade till och med skräp 
på vägen till sopstationen när de skulle sätta 
upp affischerna på sopsamlarmonstrena.Inne 
på Blåsippans avdelning ser man flera tecken 
på att hur gruppen arbetar med miljön, åter-
vinning och att det ska vara hållbart. Bar-
nen har satt upp alla planscher på sopsamlar-
monstren på förskolan. De är precis som alla 
barnen på förskolan noga med att hålla rent 
på skolans utegård och samlar ofta ihop skräp 
och lägger det i skolans egna sopstation.

- Det är utvecklande och lärorikt för bar-
nen att jobba med sådan här viktiga saker. De 
växer med uppgiften och tar verkligen till sig, 
säger Minna.

Nu hoppas vi att alla vuxna som besöker 
återvinningsstationen vid Lillekärrasskolan, 
och även andra stationer, tar till sig barnens 
affischer som sitter där, och ser till att göra 
rätt.

Kan barnen hålla efter skräpet så borde väl 
vi vuxna också göra rätt vid återvinningssta-
tionerna.

Barnen, Minna och hennes kollegor på för-
skolan Prilyckegatan ska applåderas alla dagar 
i veckan för sina fina och viktiga insatser.

Bättre ambassadörer för Hisings Kärra är 
svårt att hitta.

LEIF MARTINSSON

Blåsippans barn på Prilyckegatan 147 i Hisings Kärra.

Sopsamlarmonstren

Affischerna med Sopsamlarmonstren finns nu uppsatta på återvinningstationen 
vid Lillekärrskolan/Lillekärrshallen.

FAKTA 
Göteborgsregionen lanserar Sop-
samlarmonstren som en del av 
arbetet med regionens gemensamma 
avfallsplan. Konceptet är framtaget 
av Hässleholm Miljö AB men har 
anpassats till Göteborgsregionens 
insamlingssystem. Göteborgsregionen 
består av 13 kommuner som har valt 
att jobba tillsammans. Gemensamt 
hittar vi smarta sätt att samarbeta över 
gränserna, för att livet ska bli så bra 
som möjligt för de en miljon männ-
iskor som bor här.

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

ALLT FÖR HEM 
OCH FRITID

ALLTID FRI PARKERING

ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 10–18

TEL:
031–242002

ADRESS:
Transportgatan 37

Välkommen till Butiksinvigning med unika öppningserbjudanden!

TERRAZZO KAKEL & KLINKER
www.gbgmosaik.se

Marmorerade Plattor 
499:-/m2

Tillgängliga storlekar:
60x60 och 80x80

Allt Vitt Kakel 
149:-/m2

Tillgängliga storlekar: 
20x20, 20x50, 25x60 och 22x66
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Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se
VARIANTBIL

Det här ingår: 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 

4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Boka tid online på www.variantbil.se

SJÄLVTVÄTT

BILAR
KÖPES

fr. 149:-Utvändig 
handtvätt

fr. 299:-Utvändig 
& invändig
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BIL, HUSBIL, HUSVAGN maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

Bild: Grundtuben.se

Bild: Grundtuben.se

Minskat trafikbuller 
för boende i Backa
Grundtuben bygger bullerplank längs E6:an

 � Snart minskas trafikbullret för de boende i Backa när Linköpingsföreta-
get Grundtuben uppför nytt bullerplank längs E6:an mellan Tingstadmotet 
och Bäckebolsmotet. Mångmiljonordern beräknas vara klar i november.

Linköpingsföretaget Grundtuben har fått 
i uppdrag av Trafikverket, via entreprenad-
bolaget Mark- och Energibyggarna, att upp-
föra nytt bullerplank i bostadsområdet Backa. 
Planket kommer placeras mellan Tingstad-
motet och Bäckebolsmotet. Syftet är att skyd-
da de boende mot trafikbuller.

– Upprustning av bullerplanket bidrar till 
en mer trivsam hemmamiljö. Det är också det 
som känns extra kul med vårt jobb, att för-
bättra vardagen för människor, säger Tonny 
Werlemalm, vd på Grundtuben.

2,5 kilometer bullerplank klart i höst
Det 2,5 kilometer långa bullerplanket ut-

med E6:an kommer bli cirka fem meter högt 
och långsidan längs motorvägen kommer kläs 
med gröna klätterväxter. Projektering och pla-
nering av bullerplanket påbörjades i februari 
och planket förväntas stå klart i november.

– Tack vare den här affären kommer vi an-
ställa upp till fyra nya personer. Det känns så-
klart extra kul att vi inte bara ror hem bra affä-
rer, utan också växer som företag, säger Tonny 
Werlemalm.

Bra samarbete mellan Grundtuben och 
Mark- och Energibyggarna

Året har börjar bra för Grundtuben. För-
utom bullerplanket i Göteborg påbörjade 
företaget i januari ett av sina största projekt 
någonsin, även det åt Trafikverket med Mark- 

och Energibyggarna som entreprenör. Ett tre 
kilometer långt bullerplank kommer under 
året uppföras längs Kontinentalbanan i Mal-
mö för att minska bullernivån när tågtrafiken 
ökar i staden.

Grundtuben AB använder en patenterad 
grundläggningsmetod för att genomföra en-
treprenader för bullerplank och övriga app-
likationer som kräver grundläggning. Helhe-
ten blir ett beständigt byggnadsverk som har 
mindre påverkan på både miljö och ekonomi. 
Företaget grundades 2008 och har sitt huvud-
kontor i Linköping. 

Källa: www.grundbtuben.se

FAKTA
Vad: Extra körfält mellan Tingstads-
motet och Backadalsmotet. Ny bul-
lerskyddsskärm mellan Tingstadsmotet 
och Bäckebolsmotet.

Varför: Ökad framkomlighet för 
trafiken samt sänkta bullernivåer för 
närboende.

Nuläge: Byggnation pågår och star-
tade hösten 2019. Projektet beräknas 
vara klart i slutet av 2020.  
Entreprenör: Mark- och energibyg-
garna

B/K

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

Kyrkan vill också vara närvarande i ditt liv. Behöver 
du prata en stund? Känner du dig ensam eller orolig? 
Hör gärna av dig till Backa pastorats samtals telefon 
031-17 98 99. Den är bemannad vardagar mellan 

kl. 10.00-12.00 och 14.00-16.00.

Påskens budskap gäller än:

Gud är  
med dig  
i både  

mörker  
och ljus

FOTO: KRISTINA STRAND LARSSON/IKON



hemmaplan!

Handla på

selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Supporta dina L
oc

al
s

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

031–58 34 84

Hej! Vill du bli fin inför våren? 
Vi har öppet som vanligt.  

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

SKANNA HÄR

BonjourNu är vi på plats

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

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

info@franskaskafferiet.se | 031 77 43 900

ÖPPETTIDER 

Alla dagar  
7 – 22 
hemkop.se

________________

Priserna gäller 
v17, 2020 med 
reservation för ev 
slutförsäljning och 
tryckfel. 

Lokala avvikelser  
kan förekomma.

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

   

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

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

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

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka

Vi har öppet som vanligt: månd - fred 10-18, lördagar 10-14.

Om du inte kan eller vill gå ut så  
ring gärna och beställ så levererar vi.

Tel 031 7427900. För betalning swishar du till 1236292767.  
Vi servar dig gärna utanför butiken också om du så önskar.

Välkomna till oss! Våriga hälsningar Åsa&Anna

50% RABATT på klockor från Facit

KLOCKOR TILL 
KANONPRISER!

VI HAR BÖRJAT MED UTESERVERINGEN!

ÖPPET: 

Måndag – Fredag 08.00 – 21.30 
Lördag – Söndag 08.00 – 21.00

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter, 800-900g, jfr-pris 36,67-41,25/kg  
Max 1 köp/hushåll/vecka 17

3 FÖR

99:-

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter, 800-900g, jfr-pris 36,67-41,25/kg  
Max 1 köp/hushåll/vecka 17

3 FÖR

99:-
Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter, 800-900g, jfr-pris 36,67-41,25/kg  
Max 1 köp/hushåll/vecka 17

3 FÖR

99:-

Ta hand  

om dig!
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VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

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

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

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka

Bild: www.vasttrafik.se

KYRKOSPALTEN

Förändringens tid
 � Vi är inne i förändringens tid. En förändringens tid där vi rent fak-

tiskt kan se den i naturens uttryck där träd knoppas, och blommor letar 
sig upp ur marken. Snart återuppstår allt för att blomma ut i full prakt.

Vi kan också märka förändringens tid runt 
om på jorden när virus sprider sig och blir till 
pandemi.

I förändringens tid är människor mer försikti-
ga och visar hänsyn till varandra. Likt vårträdens 
sakta blomning visar sig en välvilja, en medkäns-
la, där människor ställer upp för varandra.

Den medmänsklighet som alltid funnits där 
blommar nu ut genom gatuteater, musik, glada 
tillrop, eller genom handgriplig leverans av mat-
varor och andra förnödenheter.

Den visar sig också genom telefonkontakt, 
ibland kanske från helt oväntat håll.

I kyrkorna har vi firat påsk. En annorlunda 
påsk i förändringens tid med färre offentliga 
gudstjänster och färre gudstjänstbesökare. Trots 
allt har vi traditionsenligt firat påsk tillsam-
mans, firat Jesu seger över döden, ännu en gång.

Vi har i tacksamhet hyllat Jesus som valde att 
gå den svåra vägen, från liv till död, för att sedan 
återuppstå på den tredje dagen. Han valde att 
slutföra sitt uppdrag, för att vi skulle få nytt liv 
genom honom.

För mig betyder denna kärlekshandling 
mycket. Den betyder så mycket att jag bland 
annat vågade följa den inre och yttre kallelsen 
och ta steget till att bli präst.

Jesu vägval blir inte bara en kärlekshandling 
där Gud utger sin Son för dina och mina syn-
ders skull. Det blir också en uppmaning att våga 
lyssna till Guds röst och göra vägval i livet. Att 
inte enbart följa uppdraget att genom dopet bli 
en Jesu lärjunge, utan också lyssna till Guds till-
tal till oss och välja den väg som är den rätta vä-
gen för var och en av oss.

När vi genom inre bön och samtal är öppna 
och lyhörda för andens röst, får vi veta vad Gud 
har för plan. Att sedan följa den, att kanske be-

höva välja en ny väg i livet, leder till förändring 
för den som vågar ta initiativet och steget.

Att ta en ny väg kan leda till uppbrott och en-
samhet därför att omgivningen, eller närståen-
de, har invändningar mot den förändring som 
de ser när någon vågar leva i förändringens tid.

Guds kärlek till oss, vår längtan, våra dröm-
mar och våra böner, är en större drivkraft än 
människors åsikter. Denna drivkraft gör att man 
väljer den rätta vägen, en väg som leder framåt 
och mot nya sammanhang.

I dagarna har jag vågat ta steget fullt ut att 
följa min inre och yttre kallelse. Därför byter jag 
anställning och kommer att vara Guds redskap 
på en annan plats, om än med darriga ben…

Med Jesus vid min sida har jag i tillit och till-
tro valt den väg som nu har getts mig och öpp-
nats för mig. Och när jag vågade ta steget att 
följa Guds plan mot ett nytt okänt mål har allt 
fallit på plats. Trots uppbrott från det välkända, 
trygga och invanda och trots allt det jag trod-
de var omöjligt, krångligt och svårt, har det nu 
visat sig vara den rätta vägen för mig och min 
framtid.

Därför vill jag skicka med er ett varmt och 
kärleksfullt TACK! Tack till alla er som varit 
med mig under min tid här på västkusten. Tack 
för alla möten, tack för alla erfarenheter och 
insikter som jag med värme tar med mig in i 
mitt nya uppdrag i min fortsatta gärning i Guds 
tjänst. TACK!

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand…
Sv. Ps. 730

Så blir priserna i 
Västtrafiks nya zoner

 � I november genomgår Västtra-
fik sin största förändring på många 
år. Det blir färre zoner, färre biljet-
ter och nya och mer enhetliga pri-
ser. Detta för att andelen hållbara 
resor i Västra Götaland på sikt ska 
kunna öka. Nu står det klart hur 
priserna kommer att se ut.

2018 beslutade regionfullmäktige i Västra 
Götalandsregionen att Västtrafiks framtida zon-
struktur ska bestå av tre zoner. Under torsdagen 
beslutade kollektivtrafiknämnden om priserna 
för Västtrafiks nya biljettutbud. Priserna ska bli 
mer enhetliga än tidigare, en resa kommer kos-
ta lika mycket oavsett i vilken zon du reser.

̶  Dagens beslut innebär att vi sänker trösk-
larna för kollektivtrafiken för att fler ska kunna 
åka kollektivt och andelen hållbart resande ska 
öka. Vi får ett nytt och enklare biljettsortiment, 
något som varit efterfrågat av invånarna, säger 
Ulrika Frick (MP), ordförande i Kollektivtra-
fiknämnden. 

Längre resor gynnas
Det nya grundutbudet av biljetter utgår 

från de tre nya zonerna A, B och C. Prismäs-
sigt gynnas de längre resorna och de som reser 
ofta med periodbiljetter.

̶  Biljettsortimentet blir mer enhetligt, att be-
handla alla lika har varit en viktig aspekt i ar-
betet. Dessutom kommer du kunna resa mycket 
längre sträckor än idag på samma biljett, vilket 
kommer gynna arbets- och studiependlingen, sä-
ger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, 
Västtrafik.

Den som idag pendlar med ett månadskort 
Göteborg++ kommer framöver behöva en två-
zonsbiljett för zonerna A och B, vilket innebär 
en prissänkning med 260 kronor per månad 
jämfört med dagens prisnivå.

Månadskortet i Göteborg kommer fram-
över gälla för resor i hela zon A (Göteborg, 
Mölndal, Partille och Öckerö) och kommer 
kosta 795 kr. Månadskort för hela regionen, 
zonerna A, B och C, motsvarande Regionen 
Runt, höjs med 5 kronor till 1 825 kronor. 

Priserna kommer inte att höjas ytterligare i 
januari 2021.

Införs i november
Västtrafik fortsätter förbereda införandet 

av de nya zonerna. Förändringen planeras ge-
nomföras den 4 november, men Västtrafik föl-
jer kontinuerligt rådande situation med Coro-
naviruset och kan komma att behöva se över 
planen för genomförande om situationen för-
ändras.

WWW.VASTTRAFIK.SE
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goteborg.se

Inställda torgdagar i vår
Backadagen den 30 maj 
kl. 11–14 på Selma Lagerlöfs Torg

Tuvedagen den 13 juni 
kl. 11–14 på Tuve Torg

Backadagen och  
Tuvedagen är inställda
Torgdagarna ställs in på grund av  
situationen kring covid-19.

Höstens torgdagar
För höstens evenemag pågår  
planeringen som vanligt.

Kärradagen den 5 september 
kl. 11–14 på Kärra Torg

Brunnsbodagen den 19 september 
kl. 11–14 på Brunnsbo Torg

Följ oss
@kongahallacenter

kongahallacenter.se 

Värdefylld 
vårshopping

Öppet alla dagar
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Fästingbussen kommer 
till Stora Coop Bäckebol

 � Fästingbussen rullar trots Corona. Det är 
viktigt att svenska folket fortsätter att vacci-
neras mot TBE då det inte finns något bote-
medel om man drabbas av TBE.

Såhär går ett besök till hos Fästingbussen
Viktigt att du inte besöker oss om du känner dig sjuk. Om du 
varit sjuk vänta till du varit symtomfri i minst två dagar.

Vi har två olika köer på plats vid bussen, en för riskgrupper 
och en för ”alla andra”. I båda köerna finns avstånd upp-
mätta för att inte stå för nära varandra.

Du kan med fördel fylla i din hälsodeklaration hemma (länk 
finns här from fredag), alternativt gör du det på plats. Risk-
grupper fyller i hälsodeklaration hemma (länk finns här from 
fredag) eller får hjälp av personal på plats att fylla i.

Du blir uppropad för betalning, därefter väljer du om du vill 
vaccineras i bussen eller utomhus bakom skydd.

Vid eventuella frågor kontakta info@vaccindirekt.se
Varmt välkommen till VaccinDirekt och Fästingbussen sä-

songen 2020!

De här tiderna gäller vid Stora Coop Bäckebol: 
• 27 april, 2020 15-19

• 10 maj, 2020 12-16

• 24 maj, 2020 12-16

• 15 juni, 2020 15-19

• 22 juni, 2020 15-19

• 6 juli, 2020 15-19

• 13 juli, 2020 15-19

• 20 juli, 2020 15-19

• 3 augusti, 2020 15-19

• 17 augusti, 2020 15-19

• 31 augusti, 2020 15-19

• 7 september, 2020 15-19

• 21 september, 2020 15-19

B/K

Livslust bjuder på levande 
musik och tipspromenad

Det kommer att bli levande musik ute, med Lars-Erik Frendberg, 
den 29 april kl 15 på Selma Lagerlöfs torget och kl 16.30 utan-
för Friedländers vid gropen med Lars-Erik Frendberg. Vårsånger 
med mera bjuds det på. Den 12 maj blir det sommarsånger kl 
15 på Torget och kl 16.30 utanför Friedländers vid Gropen.

Denna veckan börjar Livslust med tipspromenad från Selma 
Lagerlöfs Center till Friedländers runt gropen. Frågorna sitter uppe 
en veckan och rätt svar finns på Selma Lagerlöfs center. Varje 
vecka kommer nya frågor. Om detta faller väl ut kommer vi sen att 
ha fler tipspromenader runt om i stadsdelen. Håll ögonen öppna.

Tips på att göra:  Spela Utomhusboule i Skogome, spela 
Bangolf i Tuve, Söndagsvandring kl 10 från Selma Lagerlöfs 
center. Allt med 2 meters distans till varandra.

B/K

Fornminnen i Kärra 
bör uppdateras

Vid Orrekulla Skans, som ligger i närheten av Hisings Kär-
ra, finns en skylt uppsatt, som kort beskriver skansens historia. 
Men det finns ett problem med skylten, kanske inte så stort 
men ändock, och det är att skylttexten innehåller följande me-
ning: “...som skydd för den bro som bar namnet Nyebro och 
som låg ungefär där färjan nu går.” 

Jag hänger upp mig på texten “där färjan nu går”, för det är 
nämligen 42 år sedan det gick en färja där. 

Ett antal påpekanden från mig att uppdatera skylten har 
inte hjälpt, det verkar som om ansvaret för fornminnena skylt-
ning är uppdelat på flera, vilket gör att inget blir gjort.  Det 
är synd. Det finns ett antal skyltar vid Göteborgs fornmin-

nen, och skyltarna bör ju hållas fräscha, både textmässigt och 
i övrigt.

Ett antal fornminnen i Göteborg har också sina faddrar, 
personer som frivilligt tagit på sig att “bevaka” ett eller flera 
fornminnen. Jag är övertygad om att många av dessa personer 
gärna hjälper till med lite jobbet. 

Om bara någon - kommun eller länsstyrelse eller museum - 
orkade styra upp och fatta beslut.

På en av bilderna står det längst ned att det är Riksantikva-
rieämbetet plus Göteborgs historiska museum som satt upp 
skylten.

ULF TIBORN HISINGS KÄRRA 

Svar från Ulf Ragnesten Arkeolog, intendent Göteborgs stadsmuseum

Skyltning är ett tema som ofta tas upp i kulturmiljösam-
manhang. I huvudsak har skyltar satts upp av:

Länsstyrelsen
Museer
Hembygdsföreningar och andra föreningar eller organisa-

tioner
Länsstyrelsen skyltar på de riktigt stora kulturmiljöobjekten 

där också naturvård finns. Göteborgs stadsmuseum har skyl-
tat ett litet antal platser (framför allt på Skändlaberget i Tuve 
och på några andra ställen. Vilka platser olika föreningar skyl-
tar är oklart men man träffar på det då och då. På den tiden 
som Göteborgs Arkeologiska Museum och Göteborgs Histo-
riska Museum fanns (före 1993) underhöll man omkring 150 
skyltar på olika fornlämningar i kommunen. Dessa sattes upp 
framför allt på 1970-talet. Med Stadsmuseets organisation har 
det inte prioriterats att underhålla alla dessa skyltar. Fornläm-
ningsfaddrar underhåller en del men det är en bråkdel. 

Det pågår ett arbete på länsstyrelsen där olika museer sitter 

med. Man syftar till att skanna in skyltar som är korrekta och 
lägga ut dem på en digital karta. Personligen skulle jag tro att 
det leder till att man så småningom tar in skyltarna som sitter 
i naturen och bara använder den digitala kartan. Till dess sitter 
en del föråldrade skyltar uppe. De flesta har dock en riktig text.

Vad gäller Orrekulle vill jag minnas att det är en förenings-
skylt. Dessa kan Stadsmuseet inte göra något åt. Hade det varit 
museets skylt med sådant fel i texten hade vi nog föredragit att 
ta bort skylten och invänta en digital version, eftersom någon 
nyproduktion av skyltar  i naturen knappt förekommer.

... och Park och naturförvaltningen svarar så här på frågan om 
vem som ansvarar för uppdatering av skylten 

Park- och naturförvaltningen ansvarar inte för den här skyl-
ten utan det är kulturförvaltningen. Den har satts upp av Gö-
teborgs Historiska museum som det hette en gång i tiden inn-
an museerna slogs ihop till Stadsmuseet.

B/K

Bild: www.vaccindirekt.se/fastingbussen/



På grund av covid-19 sker det en hel del förändringar 
i aktiviteterna för Norra Hisingen. Träffpunkter och 
Mötesplatser för seniorer är stängda tills vidare.

Kika in på 
kalendarium. 
goteborg.se 
för Norra Hisingens kalendarium

Läs mer om covid-19 och  
vad Göteborgs Stad gör på:
www.goteborg.se 
www.vartgoteborg.se

Bibliotek
Biblioteken i Kärra och Tuve är stängda tills vidare. 
Backa Bibliotek är öppet. För mer information om öppet - 
tider och låneregler se aktuell webbsida på goteborg.se.

Sjung in våren – levande musik ute
Vårsånger den 29 april klockan 15, Selma Lagerlöfs torg  
och klockan 16.30 utanför Friedländers vid Gropen. 
Lars Erik Frendberg, sång och gitarr.
Vår- och sommarmusik den 12 maj klockan 15 på Selma 
Lagerlöfs center, utanför Friedländers gata vid Gropen 
klockan 16.30. Peter Hallberg, saxofon och tvärflöjt.

Livslust tipsar
Livslust har börjat med tipspromenad från Selma  
Lagerlöfs Center till Friedländers gata runt gropen.  
Frågorna sitter uppe en vecka och rätt svar finns på 
Selma Lagerlöfs center. Varje vecka kommer nya frågor. 
Tips: Utomhusboule i Skogome, Bangolf i Tuve och 
Söndagsvandring klockan 10, Selma Lagerlöfs center.  

Stöd till dig som förälder 
Har du barn i åldern 0–12 år? Då kan du få stöd  
och vägledande samtal kring din föräldraroll.  
Vi finns på barnmorskemottagningar, BVC och  
öppna förskolor, samt på Selma Lagerlöfs Center. 
Drop In Selma Lagerlöfs Center: Måndagar 14–15.45
Kontakt: 031-366 82 04

Anhörigstöd
Vi vill gärna stödja dig! För dig som stödjer någon  
erbjuder vi stödsamtal, kontakta anhörigkonsulent.
Kontakt: 031-366 97 73
susanna.engqvist@norrahisingen.goteborg.se

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

Behöver du någon att prata med?
För stödsamtal vänd dig till din lokala mötesplats.  
Telefontid: Måndag till fredag klockan 10–12.
Livslust: 031-366 90 97
Mötesplats Backa Brunnsbo: 031-366 91 45
Mötesplats Tuve: 031-366 80 21
Mötesplats Kärra: 031-366 97 15

Röda Korsets stödtelefon: 0771-90 08 00
Telefontid: Måndag till fredag klockan 12–16.
De som svarar har utbildning i psykologisk första 
hjälpen och följer utvecklingen av covid-19.
Göteborgs Stad har ett samarbete med Röda Korset 
kring volontärinsatser för riskgrupper och äldre. 

Läs mer på: www.goteborg.se/covid19  
och Röda Korsets webbplats

Norra Hisingen
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Backa/Kärra tidning kollar runt bland våra större idrottsföreningar i 
Hisings Backa om hur de har drabbats som förening av coronaviruset

Marie Andersson ordförande  
Hisingsbacka FC

Hur har det gått för er förening sedan co-
ronaviruset tog fart?

Situationen i klubben speglar i mångt och 
mycket situationen i samhället. Det ställer en 
hel del andra krav än vanligt både på anställ-
da, styrelse och ledare, samt att varje enskild 
individ också på olika sätt är drabbade per-
sonligt ex. varsel, permitteringar, isolering osv. 
Oron är såklart också stor.

Det har också varit många turer fram och 
tillbaka via framförallt Svenska och Göte-
borgs fotbollsförbund vilket adderar till en re-
dan oviss situation. Detta är framförallt kopp-
lat till träningsmatcher och seriestart, där vi 
som klubb inte riktigt förstår hur vi skall klara 
att genomföra matcher och samtidigt följa de 
allmänna råden. De olika distrikten tar olika 
beslut och har tyvärr hänvisat väldigt myck-
et till respektive klubb och dess ledare, vilket 
vi tycker är olyckligt. Vi har varit tvungna att 
lägga väldigt mycket tid och kraft att hänga 
med i svängningarna och ansvaret som lagts 
på klubbar och ledare (och föräldrar) har inte 
varit rimligt. Det har skapat många, som vi 
anser, onödiga diskussioner och huvudbry hur 
vi bäst skall agera.

Har ni stängt ned hela er verksamhet eller 
kan ni träna

Vi avbokade alla inomhus träningar ganska 
tidigt och just nu så tränar alla våra lag utom-
hus, med tydliga rekommendationer till våra 
ledare. Omklädningsrummen används inte 

utan ombyte sker hemma, egen vattenflaska 
osv.

Delar av klubbhuset är dock öppet, så vi ger 
tillgång till toaletterna för att kunna upprätt-
hålla en god handhygien. Ledarna följer Folk-
hälsomyndighetens allmänna rekommenda-
tioner under träning så gott det går. Vi har 
valt att inte tillåta träningsmatcher, men detta 
är något vi skall revidera under nästa vecka 
med tanke på nytt klargörande från Folk-
hälsomyndigheten och fotbollsförbunden (16 
& 17 april). Kansliet är inte bemannat som 
brukligt, utan det arbetet görs på distans.

Ledarmöten har vi bara virtuellt just nu 
och vi försöker anordna ett var fjortonde dag, 
eftersom situationen runt oss förändras och vi 
tycker det är viktigt att det finns forum för 
frågor och dialog. Normalt brukar vi kalla till 
4 ledarmöten per år. Styrelsen har också avstä-
ming i princip varje vecka, så det blir extra tid 
som behöver läggas från alla i verksamheten. 
Vi ser också att detta måste fortsätta under en 
lång tid framåt och det ställer höga krav på 
alla som bidrar ideellt!

Vad har ni kunnat göra för att klara er 
ekonomiskt?

Corona slår hårt mot ekonomin i klubben 
då inkomstbringade aktiviteter inte har gått 
att genomföra, vilket skapar ett ganska stort 
hål i vår ekonomi och vi fokuserar just nu 
mest på hur vår likviditet mår. Den budget 
som togs fram för 2020 är inte längre möjlig 
att följa och vi har därför varit tvingde att frysa 
de kostnader som vi kan och göra en del om-
prioriteringar. Detta är inte är helt enkelt och 
får andra negativa konsekvenser, ex planerat 
underhåll av plan och klubbhus får vi avvakta 
med. För att täcka upp för förlorade intäkter 
söker vi bla de olika bidragen som myndig-
heterna erbjuder. Utfallet är dock ovisst och 
utan ekonomisk hjälp så kommer det drab-
ba klubben hårt, och det kommer märkas på 
kontot när vi kommer in i Juli/Augusti 2020.

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden?

Det är svårt att sia om, men vi försöker tän-
ka positivt och använda lärdomar från denna 
resa för att förbättra verksamheten. Ekono-
min är förstås det som kan få långtgående ne-

gativa effekter och som då självklart får effek-
ter på verksamheten i stort. Detta är ju också 
beronde på hur långvarig nuvarande situation 
blir och är just nu det största orosmolnet...

Vad får ni för stöd från exempelvis Gö-
teborgs Stad och idrott och föreningsför-
valtningen?

Kontakten och supporten har hittills va-
rit bra även om det inte finns något konkret 
just nu. Kontinuerlig kontakt finns och även 
erbjudande om stöd vid behov. Det som vi 
framförallt väntar på just nu är svaren på möj-
lig ekonomisk hjälp, vilket vi ser som den bäs-
ta stöttningen de kan ge oss. Troligen vet vi 
mer i slutet av maj.

Lasse Jacobsson ordförande  

i Backa HK

Hur har det gått för er förening sedan co-
ronaviruset tog fart?

Allt är nedlagt vad gäller serier och matcher.  

Har ni stängt ned hela er verksamhet eller 
kan ni träna?

Vi har stängt ner för inomhusträningar 
men uppmuntrar lagen till utomhusträningar.

Eftersom vår sport innehåller mycket kon-
takt kan vi inte utöva vår idrott alls, utan man 
fokuserar på fysik och kondition.

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden?

Det vet vi inte i nuläget. Vi vet inte hur det 
blir med våra sponsorer och vi vet inte om vi 
kommer att tappa spelare i både senior- och 
ungdomsverksamheten. 

Vad får ni för stöd från exempelvis Gö-
teborgs Stad och idrott och föreningsför-
valtningen?

Vi har fått boka av hallarna utan avgift, och 
enligt vad man gått ut med från kommunen 
kommer vi att få det stöd vi brukar få.

Kristian Svensson ordförande  
i IBF Backadalen

Hur har det gått för er förening sedan co-
ronaviruset tog fart?

Från föraningarna i februari till att “någon” 
drog i nödbromsen 12 mars då alla serier tvär-
stoppades och med det alla träningar har vi 
sakteliga kommit igång. Styrelsen har trots allt 
haft fullt upp och bland annat anpassat oss till 
digitala möten.

Har ni stängt ned hela er verksamhet eller 
kan ni träna?

All inomhusträning stängdes ned 12/3, 
men flera av våra träningsgrupper har ställt 
om till utomhusträning för att hålla igång och 
inte tappa den sociala gemensskapen.

Vad har ni kunnat göra för att klara er 
ekonomiskt?

Vi har bland annat ökat vår försäljning av 
Newbody, och vi ser över utgifter som kan 
undvikas.

Tillsammans med Wartas föreningar dri-
ver vi vanligtvis Göteborg Cup Innebandy i 
Lundbystrand under maj. Att denna har bli-
vit inställd påverkar ju vår ekonomi, och vi 
söker nu tillsammans med alla andra idrotts-
föreningar i Sverige, stöd från statens tillde-
lade halva miljard som Riksidrottsförbundet 
ska fördela.

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden?

Vi jobbar nu extra med föreningsutveckling.
Vår stora utmaning är att få ingång vår in-

omhusverksamhet igen, vi hoppas verkligen 
att vinden vänder så vi kan gå igång med full 
verksamhet i september igen!!

Vad får ni för stöd från exempelvis Gö-
teborgs Stad och idrott och föreningsför-
valtningen?

Staden ska tillsammans med Riksidrotts-
förbundet återkomma om vi kan kompense-
ras för vårt förväntade inkomstbortfall ifrån 
Göteborg Cup Innebandy.

Vi är utlovade aktivitetsbidrag från Staden 
för mars-maj utifrån den verksamhet vi hade 
2019!
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IBF Backadalens ordförande Kristian 
Svensson. Bild: www.Backadalen.nu

Leif Larsson ordförande  
i Backatorp IF

Hur har det gått för er förening sedan 
coronaviruset tog fart?
Vi har hållt i igång som vanligt på fotboll-
sektionen, de som tränat inne har vi försökt 
hitta utomhustider till så att de har kunnat 
fortsätta sin verksamhet. Gymnastiken har 
tagit paus ett par veckor, men nu är de igång 
igen och kommer köra mycket utomhus och 
lite inne. 

Har ni stängt ned hela er verksamhet el-
ler kan ni träna?
Vi tränar på som vanlig i fotbollen, gymnas-
tiken har pausat ett par veckor.

Vad har ni kunnat göra för att klara er 
ekonomiskt?
Vi har inte märkt av detta ännu men det 
kommer säkert. Vi har fått ställa in en våf-
feldag samt vår föreningsdag i maj. Där drar 
vi in en del pengar till verksamheten som nu 
uteblir. Vi har fått betala hallhyra för tider 
vi inte kunnat använda då vi hyr av privat 
aktör. Vi får se hur det blir med vår Sum-
mercamp i mitten på juni om vi kan köra 
den eller inte. Vi kanske kan anpassa barnen 
på förmiddag och eftermiddag i grupper om 
max 50, vi får se om vi kan lösa detta på ett 
bra sätt efter alla råd och direktiv. 

Ja det är mycket att fundera på men vi har 
stabil grund att stå på i föreningen, men på-
går detta ett tag så är det klart att vi måste se 
över intäkter och utgifter mer. 

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden?
Svårt att svara på just nu, vi håller igång för 
de som är friska och vill så länge vi får. Då 
många inomhus sporter fort fick avsluta sina 

säsonger i mars har vi märkt att de barnen 
som dubbelidrottar är hos oss just nu så vi 
har fler barn/ ungdomar än vanligt i gång. 
Om det fortsätter så här länge är det klart att 
även vår kassa sinar, då får vi slå våra huvu-
den ihop med våra kreativa ledare och med-
lemmar så löser vi detta ihop. 

Vad får ni för stöd från exempelvis Gö-
teborgs Stad och idrott och förenings-
förvaltningen?
IOFF har varit fantastiska i sitt tålamod när 
vi har bokat av, bokat om, ställt frågor osv 
de har varit väldigt flexibla. Vi får även med-
delande och frågor om hur vi hanterar con-
rona krisen, enkäter vi skall svara på som är 
underlag för deras arbeten för att hjälpa för-
eningarna. Detta är ju en ny situation även 
för dem, men tillsammans brukar man lösa 
det mesta. 

Detta är ju en helt ny situation för ALLA 
i samhället, det handlar i grund och botten 
bara om att samarbeta så skall vi nog över-
leva detta åxå. 

B/K

Backatorps IF:s ordförande Leif Lars-
son. Bild: www.backatorpif.se
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Backa/Kärra tidning kollar runt bland våra större idrottsföreningar  
i Hisings Kärra om hur de har drabbats som förening av coronaviruset

Magnus Björklund klubbchef  
i Kärra HF

Hur har det gått för er förening sedan co-
ronaviruset tog fart?

Vi har fått stänga ner verksamheten. Sista de-
len av seriespelet för ungdomar, ungdoms SM, 
cuper och kval för senior lag blev inställda samt 
att flera ungdoms cuper under våren är inställda. 

Har ni stängt ned hela er verksamhet eller 
kan ni träna?

Vi bedriver träning utomhus och följer 
FHM rekommendationer med ökad distan-
sering

Vad har ni kunnat göra för att klara er 
ekonomiskt?

All personal är permitterade och vi har hård 
kostnadskontroll på dom utgifterna som mås-
te ut. Vi har även justerat vårat budgetförslag 
för kommande säsong till bara det absolut 
nödvändigaste.

Vi bedriver även en swich kampanj som är 
mycket framgångsrik.

Vi har många medlemmar och supportrar 
som verkligen sluter upp när det är tufft, det 
har betytt jättemycket.

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden?

Framtiden är väldigt osäker. Det ända vi ser 
är att det kommer påverka oss. Sponsor mark-
naden är väldigt tuff just nu. För oss som för-
ening som jobbar med låga medlemsavgifter 
och lottförsäljning är det avgörande att nä-
ringslivet är med och bidrar till att vi ska be-
driva den verksamhet vi gör.

Vi kan bara hoppas att företagen får ord-
ning på sin situation så att dom har möjlighet 
att fortsätta hjälpa oss att bedriva bra hand-
boll för våra 700 medlemmar.

Vad får ni för stöd från exempelvis Gö-
teborgs Stad och idrott och föreningsför-
valtningen?

Dom har skickat ut att man har möjlighet 
att söka pengar för sitt inkomst bortfall. Vi 
kommer söka men vet ju inte hur det kommer 
utfalla. Sen tror jag att man behöver hjälpa till 
ännu mera då bidragsgivande är för lågt och 
bygger på att föreningarna kan få pengar från 
annat håll som sponsorer och evenemang. När 
den marknaden viker behöver man gå in med 
en ökad stöttning i rena bidrag så att fören-
ingarna har möjlighet att överleva en situation 
som dom inte själva skapat.

Michael Thorbjörnsson ordförande 
i Bulldog Training Center

Hur har det gått för er förening sedan 
coronaviruset tog fart? 

Vi valde att stänga för ca en månad sen  då 
vi inte ville riskera hälsan för varken  våra 
tränare eller våra aktiva. Vi ville  också visa 
ett samhällsansvar och inte  bidra till smitt-
spridning.

Har ni stängt ned hela er verksamhet 
eller kan ni träna?

 All inomhusträning ligger på is men 
jag  vet att det läggs ut lite pass emellanåt 
där  man bland annat går ut och springer 
ihop.  

Vad har ni kunnat göra för att klara er 
ekonomiskt?

Vi hade tur att vi fick in merparten av 
våra  sponsorpengar månaden före Corona 
blev  aktuellt så det finns en liten buffert 
men vi  löser inte detta hur länge som helst. 

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden?

Hoppas att allt återgår till det norma-
la  snart och att det inte påverkar för  myck-
et. Vår största oro är att vi tappar  många av 
våra sponsorer då jag vet att  flera av de har 
det tufft just nu.  Sponsorerna har ju en stor 
del i att vi kan  driva vår verksamhet. 

Vad får ni för stöd från exempelvis Gö-
teborgs Stad och idrott och förenings-
förvaltningen?

Inget vad jag vet ännu men ska låta det 
vara osagt då jag inte satt mig in i det då vi 
hoppas att detta inte blir för långvarigt. 
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Kärra HF:s klubbchef Magnus Björklund

Kärra IBK:s ordförande Fredrik 
Gander. Bild: www.karraibk.se

Bulldog Training Centers ordförande 
Michael Thorbjörnsson.

Fredrik Gander ordförande  
i Kärra IBK

Hur har det gått för er förening sedan 
coronaviruset tog fart?
Alla serier tog ett abstrukt slut och vi har 
en oro att idrotten tappar utöver till “sof-
fan”. Detta gäller inte bara innebandyn 
utan idrotten generellt.

Har ni stängt ned hela er verksamhet 
eller kan ni träna?
All inomhusträning har vi stängt ner, men 
flertalet lag har aktiviteter utomhus. Då 
alla inomhusidrotterna söker sig utomhus 
nu så kan det ibland bli lite trångt om 
gräsytorna.

Här gäller det att vara uppfinningsrik 
med olika aktiviteter. Utövarna frågar ju 
sig om detta kommer att bli den längsta 
försäsongen någonsin.

Vad har ni kunnat göra för att klara 
er ekonomiskt?
Då vi är en förening som jobbar helt ide-
ellt så har vi inte haft några större kostna-
der under denna tid som vi inte vetat om 
och haft täckning för.

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden?
Kommer inte nästa säsong igång när den 
brukar så kommer vi inte att någon intäkt, 
men kanske inte heller några större kost-
nader.

Vad får ni för stöd från exempelvis 
Göteborgs Stad och idrott och fören-
ingsförvaltningen?
Vi hoppas ju att det kommer att bli ett 
lokalt aktivitetsstöd som betalas ut efter 
sommaren i ungefär samma storlek som 
tidigare bidrag har varit under vårsäsong-
erna.

B/K

Lite
Lokalt

LiteLokalt.se

Tony Blom  ordförande  
i Kärra KIF

Hur har det gått för er förening sedan 
coronaviruset tog fart? 
Vi har självklart fått ställa in cuper, tränings-
matcher och även några träningstillfällen. 
Det har och är en spänd situation som vi 
ännu inte vet vart den tar vägen. Hur och 
när seriespel kan påbörjas är ju just nu gan-
ska oklart och det är klart att det har ställt 
till det med uppladdning inför säsongen 
2020.

Har ni stängt ned hela er verksamhet el-
ler kan ni träna? 
Vi har följt Svff:s riktlinjer, ställt in alla in-
omhusträning och dem lagen/kullarna som 
har önskat att träna har tränat utomhus med 
restriktioner om att följa gällande riktlinjer.

Vad har ni kunnat göra för att klara er 
ekonomiskt? 
Vi har lagt upp en insamling och digitala 
bingolotter på alla sociala kanaler vi har.

Hur kommer det att påverka er inför 
framtiden? 
På kort sikt har vi inte märkt någonting just 
nu, men på lång sikt kan det ju komma att 
påverka oss ekonomiskt med indragna akti-
vitetsstöd m.m.

Vad får ni för stöd från exempelvis Gö-
teborgs Stad och idrott och förenings-
förvaltningen? 
Är inte uppdaterad fullt ut på detta då det är 
mycket enkäter, skrivelser och mail om detta, vi 
ska summera ihop tills kommande styrelsemöte 
vad som sagts och skrivits från IOFF och Göte-
borgs stad och vad våra möjligheter är.

B/K



Möller Bil Göteborg
Exportgatan 6, Hisings Backa
Mån–fre 7–18, lör-sön 11–15
mollerbilgoteborg.se

Försäljning 
031-393 99 20

Växel
031-393 99 00

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

Audi A3 Proline
Pris från ca 283.100 kr

Audi A3 Sportback, 35 TFSI 150 hk Proline.Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km, CO2-utsläpp 142 g/km (NEDC 119 g/km)
Miljöklass Euro 6d TEMP. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings-  
och administra tionsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

  
2.595 kr/mån. (24 mån)

Privatleasing från  
2.495 kr/mån. (36 mån)

Audi A5 Sportback har  
uppdaterats. Till perfektion.

Audi A5 Sportback, 45 TFSI Proline advanced 245 hk quattro® S tronic. Bränsleförbrukning blandad körning 7,6–8,0 l/100 km, CO2-utsläpp 172–182 g/km (NEDC 150–153 g/km). Miljöklass 
Euro 6d TEMP. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller försäljning till 
juridiska personer. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. 24 mån avtalstid, 1000 mil/år, inkl. serviceavtal.  

Audi A1 Sportback
Pris från ca 229.600 kr

Audi A1 Sportback, 30 TFSI 116 hk Proline. Bränsleförbrukning blandad körning 5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 125 g/km (NEDC 111 g/km). 
Miljöklass Euro 6d TEMP. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasing avgiften.  
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller ett begränsat antal bilar.

Privatleasing från  
2.295 kr/mån.

Välkommen till 
Möller Bil Göteborg.

Privatleasing från  
3.495 kr/mån.


