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Vi säljer och servar följande märken:

VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE

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

Hos oss får du kompetens, omtanke & valfrihet

Göteborgs bästa familjeföretag
inom optik sedan 1965

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60            BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40            ANGERED CENTRUM 031 330 91 70    

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

Våren har anlänt, och därmed har värmen kommit
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VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 
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GULD KÖPES!

TIDEN GÅR FORT. Våren har anlänt,och därmed har värmen an-
länt. Vi är inne i slutet av april och det är faktiskt inte så långt 
bort att börja längta till sommaren. Vad det betyder behövs vi 
knappast orda om. Det är oftast en underbar tid. Håll ut snart 
är vi där.

 
BOSSE FRÅN HISINGS BACKA har haft en stående enkelrad på stryk-
tipset i snart 70 år. Om han vunnit något får du reda på i artikeln.

 
SANDGROPEN i området som ligger på Grimåsvägen inte långt 
från Gerrebacka i Kärra, har och är en populär plats för de  som 
gillar att köra motorcross. Så har det varit i många år, men nu tar 
det slut. Polisen är inkopplad och säger att det är inte tillåtet en-
ligt terrängkörningslagen.

  
 HEMKÖP på Selma Lagerlöfs Torg stortrivs i sin “nya” butik i 
handelshuset på torget. Lokaltidningen har träffat butikschefen 
Krister Blom.

KÄRRA DISCGOLF är en populär plats i stadsdelen. Nu pågår så 
smått en efterlängtad upprustning av banan.

 
KÄRRA HF:S DAMER och hela föreningen ska hyllas alla dagar 
i veckan, liksom alla föreningar ska göras. Damerna tog för 
några veckor sedan steget upp till högsta serien i handbollen - 
SHE. Stort är det på alla sätt. Än en gång visar föreningen vil-
ken fin verksamhet de har. I början av veckan fick de besök av 
Folkspels ambassadörer, skidåkarparet. Anna och Emil Jönsson 
Haag som träffade Kärra HF:s klubbchef Magnus Björklund. 
Det är också stort.

 
TILL SIST. Måtte accerlationen med att vaccinera oss öka så att 
alla får det snart. Många har fått det, men i mitt tycke, går det 
alldeles för långsamt. Det är något som haltat betänkligt i det 
här. Och lika viktigt är att vi får rätt vaccin.

Trevlig läsning.

LEIF MARTINSSON

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

illustration: julia högefjord åslund

Dopbokningen på Backa pastorats hemsida har alltid öppet.  
Här kan du boka dop i Backa kyrka och i Säve kyrka.  

Några gånger per år erbjuder vi drop-in-dop. Vilka datum  
och kyrkor som är aktuella hittar du också på hemsidan. 

Boka dop på hemsidan
– enkelt, smidigt och när det passar dig

(Under rådande restriktioner kan endast åtta personer närvara i kyrkan. Även om  
det inte är tid för stora samlingar eller kalas i nuläget kan dopet ändå genomföras.)

Läs mer och boka här: 
www.svenskakyrkan.se/backapastorat/boka-dop 
eller skanna QR-koden för att komma direkt dit



KLIPPET!

MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

GRÄDDGLASS/SORBET
Triumf Glass. Välj mellan olika sorter. 

Gäller även laktosfritt.  
500 ml. Jfr-pris 20:-/liter.

OST FAMILJEFAVORITER
Arla. 23-33%. I bit. Välj mellan olika sorter. Ca 375-1200 g.

MAX 2 ST/MEDLEM

KYCKLINGBRÖSTFILÉ 
Sverige/Guldfågeln. Fryst. 1000 g.

LÄSK 20-PACK
Coca-Cola. Välj mellan olika sorter. 20x33 cl. 33 cl. 
Jfr-pris 11:97/liter. Pant tillkommer. 

MAX 4 ST/HUSHÅLL.

NÖTFÄRS I RULLE 
Irland/John’s Selection. Fetthalt 20%. 500 g. Jfr-pris 50:-/kg.

10k�  
MEDLEMSPRIS

49)=�  

20-PACK

79k�  

59)=�  
MEDLEMSPRIS

KLIPPET!
NÖTFÄRS 500 G

25k�  

RÅGGLÄDJE/FRÖGLÄDJE
Coop. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg.

20k�  

Bäckebol

AKTUELLA ERBJUDANDEN 21/4–25/4
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Nu har vi ett elitserielag i Kärra

Vilket damlag vi har i Kärra Handboll. De är fantastiska, trots 
att man inte kunna vara på plats i hallen och följa dem. Nästa 
säsong spelare dom i SHE. Blir så himla stolt över allt jobb 
spelarna lagt ned tillsammans med alla duktiga ledare. 

STOR SUPPORTER

Cyklister ta det lugnt

Vill uppmärksamma alla cyklister som nu ökar med tanke på 
att vädret blir bättre. Det är positivt, men precis som bilister 
måste ni också ta hänsyn i trafiken och inte cykla för fort och 
stanna där ni ska stanna. Det finns gott om syndare som dund-
rar fram på sina cyklar och bara kör på. Tänk er för annars 
är olyckan framme. 

JOHAN I BACKADALEN 

Vad hände med idrottshallen i 
Backa

Som de festa boende i Backa vet så har vi länge saknat 
en riktig sporthall som vi blivit lovade av politikerna. Blir det  
någon sporthall alls? Främst barn och ungdomar behöver en 
plats där de träffas och utöva sin sport. Nu när stadsdels-
nämnderna är borta undrar jag vem som äger frågan om en 
sporthall i Backa?

TONÅRSFÖRÄLDER I BACKA

När blir allt som vanligt?

Jag kan inte var den enda personen som lider av att suttit inne 
i min lägenhet i över ett år och mer eller mindre mått dåligt av 
inte träffa familj och vänner. Har helt enkelt inte vågat göra 
det, varken att träffas eller att ta mig ut med risk för att smitta 
eller bli smittad. Hemtjänsten och anhöriga har sett till att jag 
fått det jag behöver och nu har jag fått den ena sprutan. När 
den andra kommer så ska jag med glädje gå ned på Selma 
Lagerlöfs Torg och sätta mig på en bänk och njuta av livet. 
Jag längtar.

GRANNE MED TORGET 

Kato Sushi i Kärra är efterlängtad.

Bra med fartkamera vid Backadalsmotet.

Porlande bäck i Kärra ett säkert vårtecken.

Trygghetsspalten
 � Sedan jag skrev senast har det kommit in frå-

gor kring vår ATK(Automatisk Trafik Kamera).

Antalet som kan räkna med att, antingen ha fått eller kommer 
att få en bot hemskickad är nu ca 95 till antalet. Då redovisar 
jag bara de gånger som kameran har stått i Norra Hisingen. 
Jag har igen aning om hur snabbt man kan räkna med böter, 
men det är klart att lite administrativt arbeta återstår när infor-
mationen har landat i Kiruna där man färdigställer ärendena. 
Vi har via fråga ställd på Facebook fått förslag på platser där vi 
kan ställa upp vagnen för att få avsedd effekt. På Polisens på 
Hisingen Facebook-sida kan ni följa oss och även kommen-
tera. Kameran som sitter i vagnen har inte möjlighet att läsa av 
och rapportera alla som kör för fort. När den väl har reagerat 
och agerat på ett fordon tar det ett antal minuter till den kan 
vara i skarpt läge igen. Detta gör att det finns ett maxantal som 
den kan rapportera per timma. Den gång som den reagerat 
flest gånger på en dag är 25 till antalet. Men som sagt, om man 
är uppmärksam är det en liten bedrift att missa den då den är 
uppmärkt enligt konstens alla regler.

Rån i Gerrebacka
Strax efter att jag skrev förra gången skedde ett rån i Gerre-
backa. Enligt anmälan så var det en ensam person som med 
hot om våld tvingade till sig en moped. Det känns trevligt och 
gott att i alla fall kunna meddela att vi redan dagen efter träf-
fade på mopeden, som säkrades via ett beslag. Vi tror oss även 
veta vem som vid tillfället nyttjade den och stämmer allt, vilket 
vi hoppas, kommer vi förhoppningsvis kunna knyta en gär-
ningsman till rånet. Är jag lite svävande så är det en yrkesskada 
eller en erfarenhet som gör att jag vet att inget är färdigt innan 
handen slår i kaklet.

Pandemin drabbar oss alla på ett eller annat vis
Jag är tvungen att arbeta hemma ett par dagar i veckan. Allt för 
att så långt som möjligt hålla Covid-smittan borta från oss som 
på något sätt har en måste-verksamhet. Vi vill absolut inte ha 
in smittan så kollegorna som arbetar på Ingripande-verksam-
heten blir drabbade. Det skulle kunna få hela arbetslag att bli 
sängliggande. O-bra brukar vi säga. Det är å andra sidan inte 
bara vår verksamhet som drabbas utan även andra verksamhe-
ter får tänka på vilket sätt de skall bedriva sin verksamhet. Allt 
med tanke på och i respekt mot andra, inte minst sjukvården 
som har dragit och drar ett stort lass. Detta drabbar naturligt-
vis många, så även viss kommunal verksamhet, så som fritids-
gårdar, skolor, föreningsverksamhet osv.

Det är klart att man kan få lov att tänka och tycka vad man 
vill kring detta men vi får hoppas att någon med relevant kun-
skap har lagt en plan kring hur vi bör agera. Alla drabbas mer 
eller mindre och på ett eller annat sätt.

Motorcross på Grimsbovägen,  
nära Gerrebacka, inte tillåten
Jag vill även passa på att upplysa om att det inte är tillåtet att 
köra med motorfordon i naturen. Jag vet att motorintresserade 
personer under många år ha kört i ett område som ligger på 
Grimåsvägen, nära Gerrebacka. Jag är inte säker på att alla som 
kör där är medvetna om regelverket utan kör säkert eftersom 
”man alltid gjort det”.

Det har dock gått så långt som att vid något tillfälle så hade 
någon tagit dit någon form av grävmaskin för att bygga hopp 
och göra banan mer spännande. Inte ens med markägarens 
godkännande är det lagligt att vare sig köra eller än mindre 
göra åverkan i terrängen.

Jag har för att vara brottsförebyggande talat med ett antal 
som jag misstänker har varit där och kört och det har varit bra 
samtal kring lagstiftning och synpunkter som jag får till mig av 
icke motorintresserade personer. Terrängkörningslagen är inte 
så omfattande, så är man osäker på vad som gäller så använd 
den för att friska upp minnet från körkortsutbildningen

Ni som gillar att köra motorcross är hänvisade till därför 
avsedda crossbanor.

HÅKAN BREDINGE, KOMMUNPOLIS HISINGEN,  
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE  

SOCIALFÖRVALTNINGEN HISINGEN

Vårtecken i Kärra
Promenerar ofta i och runt Kärra. Sista dagarna har det varit 
extra roligt att göra det när våren dök upp. Tog en promenad 
från Kärra centrum upp till Svankällan och tillbaks. Så många 
vårtecken jag jag fick se. Att promenera runt Svankällans våt-
dammspark är en lisa för själen. Fågelkvitter var härligt att 
höra. För att inte tala om alla våra fina blommor som nu pop-
par upp. På hemvägen möttes jag av den här porlande bäck-

en, som jag stannade till och njöt av. Det här är livskvalité för 
mig och jag älskar den här årstiden. Kan rekommendera den 
här promenaden.

GLAD PENSIONÄR SOM FÅTT  
TVÅ SPRUTOR VACCIN MOT PANDEMIN.

Bra med kameror
Såg för första gången att det sitter en fartkamera när man 
kommer vid Backadalsmotet och kör upp till Selma Lagerlöfs 
Torg. Det är jättebra för där kör folk som galningar ibland. Nu 
kanske de lär sig att hålla hastigheten.

KAMERAVÄN I BACKA

Intressant reportage om Kato Sushi

Läste med glädje artikeln i senaste Backa/Kärra tidningen 
om att det snart öppnar en sushirestaurang i Kärra. Det är 
klockrent. Jag äter sushi minst en gång i veckan inne i stan 
på lunchen eller efter arbetet. Nu kommer jag att göra det 
på hemmaplan i Kärra i fortsättningen. Det här kommer att 
bli bra.

SUSHIÄLSKARE

Kennet Johansson och Håkan Bredinge.



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

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

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 

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

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

Väl mött önskar Personalen på  
Coop Kök & Café Bäckebol!

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

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH  
& CATERING

• Kycklingfilé med sweetchili

• Västerbottenostpaj 

• Räkröra i cocktailglas

• Tomat & mozzarellasallad

• Marinerade gröna och  
svarta oliver

• Brietårta med rödlöks- 
chutney & valnötter

• Surdegsbröd med  
vispat örtsmör

• Till buffén väljer ni potatis-
sallad eller potatisgratäng

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

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

Matlådor 55:- köp 4 betala för 3.

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

Färdigmat att njuta! Vår studentbuffé beställs minst 1 vecka i förväg samt ett 
minsta antal av 6 personer och gäller mellan 15 maj – 15 juni. 
Beställningsinformation finns längst ner på sidan.

Önskar ni att beställa en 
studenttårta så hjälper vi 
gärna till med det också.

Buffén går även att få 
vegetarisk om så önskas!

STUDENTBUFFÉ 2021 Tillval till buffén 
39:-/st

• Rökt lax med citronkräm 
• Ugnsbakad lax  

med romsås 
• Cocktailglas  

med räkröra 
• Grillad kycklingfilé
• Skivad rostbiff 
• Skivad nötpastrami 
• Skivad fläskpastrami 
• Brietårta med valnötter  

och rödlökschutney

169:- pp

VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,  
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
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Hemköp stortrivs på Selma 
Lagerlöfs Torg

 � I slutet av augusti 2019 flyttade Hemköp in i 
det nya handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg. 
Det blev ett ordentligt lyft för den populära 
matbutiken. 

- Det var helt perfekt för oss att komma in i 
nya lokaler och samtidigt få det läget som vi 
fick på torget, säger butikschefen Krister Blom.

Matbutiken har bott in sig ett tag nu och känner sig hemma.
- Utvecklingen har varit fantastisk bra i vår nya butik. 2020 

var vi den Hemköpsbutiken med bäst utveckling i Göteborg.
I snitt handlar 2 500 kunder per dag och det är främst folk 

från Hisings Backa som kommer.-
- Det är fantastiskt bra siffror och där bidrar våra generösa 

öppettider och stora utbud av varor till en stor del. 
Mycket kunder och bra försäljning är optimalt för varje 

matbutik.
- Det man kan konstatera under pandemin som pågår är att 

kunderna handlar inte lika ofta, men när de gör det så handlar 
de mer.

Krister vill också passa på att berömma kundernas uppträde 
under pandemin.

- De sköter sig bra och är väldigt medvetna om läget. Vi har 
ju självklart handsprit tillgänglig i butiken.

Köpmönster har ändrats
Mycket har hänt inom handel med kundernas köpmönster 

och inte minst i pandemintider, vilket gjort att Hemköp också 
fått ställa om.

- Vi har fått förändra en del så att det anpassas ännu mer 
utifrån kunderna.

Självscanning i kassorna är vardag numera.
- Vi har 10 självscanningkassor och 3 vanliga kassor och 

det är i nuläget lagom, samt att det är mycket effektivt sätt att 
handla på, säger Krister. Det finns en instabox där kunderna 
kan hämta sina paket som de beställer från nätet.

- Allt för att göra det så enkelt för kunderna som möjligt.
Krister och hans duktiga medarbetare arbetar långsiktig med 
att utveckla butiken steg för steg. Bland annat håller vi på med 
ett nytt modernare kösystem. 

Lokaltidningen tog ett varv i den fräscha butiken. Butiken 
är ljus och varorna perfekt utplacerade i hyllorna som har en 
snygg björkpanel. Här finns bland annat en lockande chark-
avdelning, en nyttig salladsbuffe som passar bra in i butiken. 

För kunden är hela upplägget smart och genomtänkt.

Miljötänk finns i butiken. 
Här finns exempelvis inga plastpåsar vid frukten, utan pap-

perspåsar.
- Vi städar och torkar kontinuerligt för att allt ska vara så 

rent och fräsch som möjligt. Det är viktigt för kunderna och 
vår egen personal att det är rent och snyggt.

Butiken är lagom stor och trivsam att handla i och med 
ett stort utbud som ger kunderna många möjligheter. Butiks-
chefen är väl medveten om att Selma Lagerlöfs Torg och hela 
Backa växer med nya bostäder och inflyttning.

- Det känns otroligt bra att Hemköp står starkt rustade med 
tanke på den positiva utvecklingen som är i och runt Selma 
Lagerlöfs Torg. 

Hemköp och Krister andas optimism inför framtiden.
Med sitt perfekta läge i Handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg.
Med ett suveränt P-hus i tre plan i handelshuset.
Med sin superfräscha matbutik.

LEIF MARTINSSON

Hemköps butikschef Krister Blom.

”
Kunderna handlar inte lika ofta 
under pandemin, men när de 
gör det så handlar de mer”

Krister Blom



TUVE - ARVESGÄRDE 1
3 rok, BOAREA: 81,5 kvm, AVGIFT: 5 750kr/mån
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79 

HISINGS BACKA - GAMLA TINGSTADSGATAN 38B
5 rok, BOAREA: 140 kvm
Mäklare: Johan Pålsson | Tel: 0708-23 82 12 

TUVE - BRUNNEHAGEN 62
4 rok, BOAREA: 118 kvm 
Mäklare: Emma Mc Cullough Nylén | Tel: 0707-23 82 22

HISINGS KÄRRA - LILLEKÄRR NORRA 6
1 rok, BOAREA: 30,9 kvm, AVGIFT: 2 421kr/mån
Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00

TUVE - NOLEHULTSVÄGEN 3
1 rok, BOAREA: 53,5 kvm, AVGIFT: 3 033kr/mån 
Mäklare: Ellinor Petrovski | Tel: 0766-23 82 61

HISINGS BACKA - TOFSVIPEGATAN 37B
11 rok, BOAREA: 188 kvm

Mäklare: Johan Pålsson | Tel: 0708-23 82 12 

TUVE - ARVESGÄRDE 30
3 rok, BOAREA: 81,5 kvm, AVGIFT: 5 378kr/mån 
Mäklare: Andrea Larsson | Tel: 0729-61 60 70 

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

HISINGS BACKA - HEIDENSTAMS GATA 7
2 rok, BOAREA: 60 kvm, AVGIFT: 4 261kr/mån

Mäklare: Emma Mc Cullough Nylén | Tel: 0707-23 82 22

   

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

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

Starta din bostadsaffär  
med Läge+

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

din befintliga bostad innan du köpt ditt nya boende.

Här nedan hittar du ett urval av de bostäder som vi har till salu via Läge+ i Backa, Kärra och Tuve.
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Förbjudet att 
köra motorcross 
i sandgropen

 � Polisen Hisingen har på förekommen an-
ledning av att det körs motorcross på Grims-
bovägen, nära Gerrebacka höjt medvetenhe-
ten kring hur man fått använda naturen till 
att köra motorcross och andra motorfordon. 

- Enligt terrängkörningslagen får man inte 
köra motorcross i terräng utanför vägar, skogs-
mark, stränder, åkrar eller ängar, säger Håkan 
Bredinge kommunpolis Norra Hisingen.

 I många år har det körts motorcross intill Grimsåsvägen, 
men nu är det slut på det. Det är helt enkelt förbjudet. För-
budet gäller även för den som äger marken men dispens kan 
sökas och fås av Länsstyrelsen.

Det behövs ingen skyltning för att lagen skall gälla och brott 
mot lagen kan rendera i böter eller fängelse.

- Jag är inte säker på att alla som kör där är medvetna om 
regelverket utan kör säkert där eftersom ”man alltid gjort det”

Vill man åka motorcross i naturen får är man hänvisad till 
de banor som finns.

- Det finns banor som Stora Holm att söka sig till.

 Håkan berättar att det vid flera tillfällen står flera bilar med 
släp som stått på den smala Grimsbovägen. 

- Ja, och då har de lastat av motorcykeln och kört inne i 
sandgropen.

Han har även pratat med en del av dem som är där och kör.
- De förstår ju att det inte är tillåtet, men har fortsatt så 

länge ingen reagerat och agerat. En del vet säkert att det inte är 
tillåtet medan en del med säkerhet känner till vad som gäller.

 Många som bor i närheten störs av odjudet som hörs kraf-
tigt. Grimsåsvägen  som är så smal att det nästan inte går att 
mötas på, är också utsatt när fordon står längs vägen.

Marken där sandgropen mår inte heller bra av att det också 
körs upp nya stigar utanför själva sandgropen.

- Jag har pratat med företaget som äger marken och jag öns-
kar att de kommer att sätta upp skyltar om att det inte är till-
låtet att köra motorcross i sandgropen och där intill.

 Åker man fast så kan böter bli aktuellt och det kan till och 
med bli fängelse.

- Så är lagen och den måste vi förhålla oss till.

LEIF MARTINSSON

Inte tillåtit att köra motorcross

SEAT Frontbilar firar 5 år med 
vassa kampanjerbjudanden

 � Under sista halvan av april firar Frontbi-
lar 5 år med varumärket SEAT på Tagene-
vägen i Hisings Kärra.

- I pandemins tider är det svårt att göra 
stora event i bilhallen, så det blir att vi i 
stället erbjuder riktigt fina kampanjerbju-
danden digitalt och möjlighet till säkra be-
sök i bilhallen, säger Jesper Nydén försälj-
ningschef.

Den fräscha och inbjudande bilanläggning Frontbilar SEAT, 
som ligger på “bilgatan” i Tagenevägen, har under de här fem 
åren varit mycket framgångsrika. Under 2020 sålde man flest 
nya SEAT i landet som enskild återförsäljare med över 500 
sålda bilar. Det är stort.

- Det är en kombination av att SEAT gör riktigt bra bilar, 
men också att vi gjort ett riktigt bra säljjobb , kryddat med 
bra kampanjer och fått ett fint stöd från vår generalagent, sä-
ger Jesper.

Ett koncept som visat sig var lyckat.
Även i år ser det riktigt bra ut och första kvartalet visar på 

strålande siffror. Nyligen har de anställt ytterligare en duktig 
säljare, så de är väl rustade för att nå nya framgångar.

- Vi siktar ju så klart på att slå förra årets rekord. Det hade 
varit fantastiskt, säger Jesper.

Lockande kampanjererbjudan under sitt 5 års jubileum 
SEAT har ett brett utbud av modeller. Under sitt 5 årsju-

bileum kör de några riktigt vassa kampanjer på bilmodellerna 
SEAT Leon , SEAT Arona och SEAT Ateca.

- Modellerna vi erbjuder håller hög kvalitet, välutrustade 
och är plånboksvänliga, säger Jesper.

Där privatleasingen går som tåget.
- Privatleasing är ett utmärkt och tryggt sätt att ha bil på. 

Du har ett fast pris där det mesta ingår. Och du kör en fräsch 
bil i tre år som avtalet gäller. Efter det så hämtar du ut en spril-
lans ny igen, säger Jesper.

Visst låter det lockande.
Pandemin har satt djupa spår hos många, men trots det be-

svärliga viruset har bilförsäljningen ökat. Så är det generellt i 
branschen.

- Svårt att direkt peka på vad det beror på, men en orsak kan 

vara att folk arbetar mer hemifrån och har lite mer tid att kika 
på ett eventuellt bilköp.  

Köper man en SEAT får man mycket bil för pengarna. Den 
finns som hybrid, bensin, diesel och Elbil. 

- Jämför man i branschen får man mycket bil hos oss, för 
mindre pengar. Det märker man framförallt på tjänstebilssi-
dan där vi under det sista året ökat kraftigt ihop med våra nya 
hybrid-modeller.

För att ta del av den lockande kampanjen Frontbilar SEAT 
kör just nu med anledning av att de firar 5 år, gå in på: www.
frontbilar.se/seat-frontbilar-5ar-jubileum/  eller också gör du 
ett personligt besök i bilhallen

Jesper och hans duktiga kollegor är laddade för att sälja 
ännu flera SEAT.

LEIF MARTINSSON

Håkan Bredinge Kommunpolis Hisingen.



UNIKT PRISVÄRDA BOSTADSRÄT TER 
I GRÖNSKANDE PARKMILJÖ

Brf Lillhagsparken

Säljstart i

MAJ

Vad sägs om att bo nära naturen? Men ändå nära stan? I våra unikt pris-
värda parkvillor kan du bo nära naturen samtidigt som du har behagligt 
avstånd till stan. Samtliga lägenheter har hörnläge med stora uteplatser 
eller balkonger. Här kan du leva ett bekymmersfritt liv där föreningen 
tar hand om all yttre skötsel av hus och trädgård. Du bor tryggt till en 
unikt låg boendekostnad. Se mer på brflillhagsparken.se
Inflyttning planerad från juni 2022.

G Ö R   D I N   I N T R E S S E A N M Ä L A N   B R F L I L L H A G S P A R K E N . S E

2rok från 1 795 000 kr
3rok från 2 255 000 kr
4rok från 2 655 000 kr
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Katos Sushi Kärra
I början av maj kommer Kato Sushi att 
öppna dörrarna för första gången. För när-
mare besked om exakt datum följ dem på 
Instagram/Facebook eller se uppdaterad 
info utanför restaurangen.

B/K

K-bygg har  
öppnat i Backa
Den 7 april öppnade K-bygg upp dörrarna 
till byggproffsens nya toppmoderna butik 
och mötesplats.  K-Bygg Hisings Backa er-
bjuder allt för byggaren och hantverkaren; 

en modern anläggning med bra logistik för 
snabba leveranser och enkel lastning. K-Bygg 
Hisings Backa har en väl tilltagen drive-in 
hall och butik, brett sortiment av byggvaror, 
virke, färg och personlig service för att hjälpa 
er att förverkliga era byggprojekt.

B/K

... och till hösten öppnar 
Ica Kvantum i Bäckebol
Matvarubutiken Ica Kvantum och Apoteket 
hjärta  flyttar in i Bäckebol Center. Enligt 
plan sker öppningen i höst.

B/K

Kato Sushi öppnar i Kärra Centrum i dagarna.

Följetongen om 
Kärras Bussgrop 
fortsätter...
Förra någon vecka sedan var den “nya” 
bussgropen i Kärra äntligen klar. Det 
dröjde inte många dagar innan en buss 
fastnade där... 

Därav justerats bussgropen ännu en 
gång och har nu blivit en aning smalare 
så att bussarna lättare ska kunna passera.

Nu håller vi tummarna för att inga nya 
incidenter inträffar. 

B/K

Foto: privat.

I förra veckan gjorde det om igen i bussgropen som blev lite smalare.

Nya aktörer i Backa och Kärra



Style eTSI mild-hybrid 110 hk aut.

Leon Sportstourer Style
eTSI mild-hybrid 110 hk aut.

NyaLeon

SEAT Frontbilar
firar 5 år!

ÖPPETTIDER
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

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

Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Gäller vid fi nansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). 
Bl. körning l/100 km: Leon 5D 5,4; Leon SP 5,5; Arona 5,9; Ateca 6,8. CO2-utsläpp g/km: Leon 5D 123; Leon SP 124; Arona 133; Ateca 154. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. 
1000 mil/år inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet,  sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. 0 % särskild 
leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2021). Möjlighet utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras. Uppl.- och admin.
avgift tillkommer. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser. Priserna går ej att kombinera med avtal och övriga rabatter. Erbjudandena gäller t.o.m. 30 april 2021. 

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

Privatleasing fr. 2.295:-/mån** 
(ord. fr. 2.495:-/mån**)

Privatleasing fr. 2.145:-/mån** 
(ord. fr. 2.295:-/mån**)

Privatleasing fr. 2.695:-/mån** 
(ord. fr. 3.295:-/mån**)

Privatleasing fr. 

2.395:-/mån** 
(ord. fr. 2.595:-/mån**)

Pris fr. 219.900:- (ord. fr. 229.900:-)

Pris fr. 195.900:- (ord. fr. 204.900:-) Pris fr. 239.900:- (ord. fr. 259.900:-)

Pris fr. 229.900:- (ord. fr. 239.900:-)

Köp till Stylepaketet 95:-/mån**
Parkeringssensorer bak, full link, fällbara sidospeglar

Köp till Komfortpaketet 95:-/mån**
Parkeringssensor bak, förarpaket, klimatpaket

Köp till Pluspaketet 195:-/mån**
Komfortpaketet, Digital instrumentering, Full link

Köp till Stylepluspaketet 195:-/mån**
Parkeringssensorer bak, full link, fällbara sidospeglar, 
ljus & regnsensor, tonade rutor, digital kombiintrumentering

Inkl. stort utrustningspaket:
Metalliclack, dragpaket med elektrisk dragkrok, backkamera, 
parkeringssensorer fram + bak, park eringsassist, SEAT Full Link, 
2-zons climatronic

Style TSI 110 hk aut. Style TSI 110 hk
Arona Ateca
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Selma byggnytt
 � Allt fler hus syns nu vid torget där äld-

reboende, verksamhetslokaler, hyres- och 
bostadsrätter byggs. I vissa har man precis 
avslutat pålningen och i andra inreder man.

Alltfler hus börjar synas på byggarbetsplatsen bredvid 
stadsdelshuset. I hus B1 (Nya Backahus Äldreboende) 
pågår installationer, målning, kakelarbeten och mon-
tage av inredning invändigt. På utsidan färdigställs 
murning av fasad och byggställningen rivs efterhand.

I Familjebostäders hus B2 i samma kvarter uppförs 
väggar invändigt och arbeten med värmesystem, el 
och ventilation påbörjas. På utsidan färdigställs taket.

I Egnahemsbolagets hus C2 pågår stomarbeten 
såsom form, armering och gjutning för bjälklag och 
väggar och markarbeten för uteplatser. En stor tornkran 
kommer att ställas upp i mitten av april.

I Egnahemsbolagets hus C3 pågår installationsarbe-
ten i schakter och korridorer invändigt. På utsidan görs 
smide, takarbeten, fönstermontage och markarbeten 
för uteplatser.

www.selmastad.se

B/K

Hökerum Bygg förvärvar 
projekt från Keywe
Bygger 313 hyresrätter för unga och studenter i selma stad i göteborg.
Hökerum Bygg förvärvar projekt från Keywe och ska bygga 
313 hyresrätter för unga och studenter i Selma stad i Gö-
teborg.

Hökerum Bygg kommer att vara med och bygga när 
Selma stad växer, längs Litteraturgatan vid Selma Lagerlöfs 
Torg. Bostäderna är avsedda främst för unga och studenter. 
Det blir ett kvarter med fyra till sex våningar, 313 hyresrät-
ter, ett BMSS-boende och ett antal gemensamhetslokaler 
för aktiviteter av olika slag i bottenvåningen. Bostäderna 
kommer att präglas av stora fönsterpartier som ger fantas-

tisk boendekvalitét. Hökerum Bygg har nyligen förvärvat 
projektet av Keywe.

– Det känns väldigt roligt att få ta över stafettpinnen efter 
Keywe i detta fina projekt i Göteborg, säger Fredrik Ståhl, 
ägare och styrelseordförande i Hökerum Bygg. Det är ett 
projekt som passar vårt byggkoncept och vi kommer att cer-
tifiera enligt BREEAM-SE. Målet är att bygga energieffek-
tivt och vi utmanar oss själva genom att bygga med minskat 
CO2 utsläpp i detta projekt. Vi sätter hållbarhet och lång-
siktighet i fokus. Vi vill rikta ett tack till Anders Hulegårdh 

på Delphi advokatbyrå, som hjälp oss i förvärvet. Vi ser fram 
emot ännu ett projekt i Göteborg och preliminär planerar vi 
en byggstart någon gång efter semestern i år.

– Vi på Keywe är mycket glada över att Hökerum Bygg 
blir den som realiserar vår ide med ungdomsbostäder på Sel-
ma Lagerlöfs Torg. Vi vet att vår idé ligger i trygga händer 
och vi kommer självklart att följa projektet med stor tillför-
sikt, säger Peter Rollfelt, VD Keywe AB.

B/K

Hökerum Bygg förvärvar projekt från Keywe och bygger 313 hyresrätter för unga och studenter i Selma stad i Göteborg. Foto: Bierne Arkitektkontor.



SALONG INFINITY:
Gör dig vårfin – boka 

tid hos oss! 

BLOMGÅVAN:
Vi firar våren! 

Tag med annonsen och 
få 

20% 
på en valfri vara.
Erbjudandet gäller april ut! 

selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

BÄCKEBOLS KYRKSAL: 
Promenad, ute-kaffe och boule

Måndag, tisdag och onsdag i små grupper.

Vårpromenad 5 km
i små grupper var tredje torsdag.

Samling utanför Bäckebols kyrksal 
(samma hus som apoteket). 

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

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

  1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT  |  APOTEKET KRONAN

BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN  |  BLOMGÅVAN  |  FISKHUSET

FRANSKA SKAFFERIET  |  HEMKÖP  |  MJ GULD  |  PIZZERIA PÄRLA

SALONG INFINITY  |  SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY  |  SELMAS OPTIK

SELMAS PIZZERIA  |  SUSHI K

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

MJ GULD:
Vi köper ditt guld

Batteribyte 

från 80:-
HEMKÖP:

Krossade tomater
Garant, flera sorter, gäller även 
passerade, gäller ej ekologiska, 

390 – 400g, jfr-pris 12,50– 12,82/kg

5:-/st
Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 16.

KRONANS APOTEK:

30%  vid köp av två 
ACO solskyddsprodukter 

Gäller 20/4 – 18/5.

Supporta din lo
c a

ls
!
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Kärras discgolfbana kommer att rustas upp i vår
 � Backa/Kärra Lokaltidning har fått in många frågor om vad som 

händer med Kärra Discgolf. 
Markus Lilleberg GÖTEBORGS STAD Park- och naturförvaltningen, 
som ansvarar för området, svarar här på en del frågor.

Kommer banan att rustas upp?
- Banan kommer att få en upprustning under 
våren men när det beror på när vår entrepre-
nör fått tid och det har de fått i dagarna så nu 
är det påbörjat.

Stenplattor ligger utslängda lite varstans 
runt banan. När kommer de att plockas 
bort? 
- Stenplattorna är inte utslängda utan de mar-
kerar var de nya utkastplatsen ska anläggas och 
kommer att plockas bort när banan rustas upp.

Vid vissa utkastplatser finns ingen sten-
platta. När kommer de att sättas dit?
- Stenplattan kommer att ersättas av en platt-
satt yta på vissa hål för bättre fotfäste samt en 
trevligare spelupplevelse.

Det behövs nya korgar runt banan. När 
kan det ske? 
- Det kommer inte att sättas upp nya korgar 
då inga är trasiga.

Säkerhetsaspekten. Eftersom det spelas 
centralt i Kärra där många promenerar 

runt och i Kärra, det ligger hus intill, samt 
bilar som står intill så är risken stor att det 
kan hända något?
- Jag kan inte se varför risken att något skulle 
hända är större här än i våra andra parker med 
mycket aktiviteter och som alltid när det akti-
viteter eller dylikt så ligger det ett ”egetansvar” 
i allt vi gör. Det är den som håller i discen som 
ansvarar för sina handlingar på samma sätt som 
den som sparkar en fotboll eller åker skatebo-
ard som riskerar att träffa en bil eller en ruta.

B/KKärra discgolfbana ska rusta upp i bår.

Ny utbildning för arbetslösa 
fotbollsintresserade unga

 � Pilotprojektet “Reboot – foot-
ball for jobs” startar i Göteborg i 
maj. Med fotboll som verktyg ska 
ungdomarna komma närmare ar-
betsmarknaden.

Start i maj. Är du ung, arbetslös och gillar 
fotboll? Då kan du söka till pilotprojektet 
“Reboot - football for jobs” som startar i Gö-
teborg i maj. Det är en utbildningssatsning 
som Svenska fotbollförbundet och Göteborgs 
fotbollförbund står bakom i samverkan med 
Göteborgs Stad.

– Det är ett nytt sätt att utbilda sig. Med 
fotboll som verktyg får deltagarna förbätt-
ra sin kompetens och sitt cv så att de kom-
mer närmare arbetsmarknaden, säger Marina 
Hanna Esso, projektledare på Göteborgs fot-
bollförbund.

Pågår under ett år
Svenska fotbollförbundet har fått 24 miljo-
ner kronor av EU för en utbildningssatsning 
i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå. 
Det finns plats för 100 deltagare, 25 i varje 
stad.

“Reboot – football for jobs” pågår under 
ett år, startar i maj och projektet riktar sig 
främst till unga mellan 15 och 24 år.

– Vi jobbar stenhårt på att hitta ungdo-
mar som brinner för fotboll och som den här 
utbildningen kan gynna. De får inte ekono-
miskt stöd av oss, men de kan utbilda sig till 
domare eller tränare. Det är utbildningar som 
man vanligtvis betalar för. Förhoppningen är 
att det ska ge deltagarna extrajobb, säger Ma-
rina Hanna Esso.

Varvar teori och praktik
Fem personer är mentorer till deltagarna och 
under utbildningen varvas teori med prak-

tik. Ungdomarna ska ut på praktik hos för-
eningar och företag. De får också arrangera en 
fotbollsskola och lära sig om föreningslivet, 
främst i Biskopsgården.

– Biskopsgården är ett utsatt område och lig-
ger långt ner på listan över föreningsliv. Främsta 
anledningen till att Göteborgs fotbollförbund 
tog sig an det här projektet var att främja och 
förebygga och hjälpa föreningarna samtidigt.

Tätt samarbete med Göteborgs Stad
Tanken är att det inte ska vara ett projekt som 
tar slut efter ett år, utan att det ska finnas kvar.

– Därför har vi ett tätt samarbete med Gö-
teborgs Stad. Vi får mycket stöttning och sta-
den är med i arbetet med att hitta ungdomar-
na, säger Marina Hanna Esso och tillägger att 
förhoppningen är liknande satsningar i andra 
delar av staden nästa år.

Engagera sig i föreningslivet
En samverkanspart är förvaltningen för ar-
betsmarknad och vuxenutbildning, Arbvux, 
där Johanna Ahl är projektsamordnare för 
ungdomsinsatser. Hon tycker att det är ett bra 

sätt för ungdomar att komma i sysselsättning 
med fotboll som verktyg.

– För individen handlar det om personlig 
utveckling, att skaffa sig ny kompetens, höja 
motivationen, få nya vänner och skapa nät-
verk. Föreningslivet är en viktig del av vårt 
samhälle och kan man stärka ungdomar i att 
generellt engagera sig mer i föreningslivet och 
utveckla det i staden, så är det ett fantastiskt 
resultat.

www.vartgoteborg.se

B/K

Foto: www.vartgoteborg.se

Fakta Kärra discgolfbana
Kärra är en discgolfbana (frisbee-
golf) i Hisings Kärra med 18 hål. 
Klassificering B, vilket är innebär 
att banan har minst nio korgar att 
spela och passar dig oavsett om 
du är nybörjare, rekreationsspe-
lare eller har kommit längre i din 
utveckling som discgolfspelare. 
Hålen varierar mellan 50 och 
150 meter. Det är gratis att spela.

Anmälan till Reboot:
https://svff.svenskfotboll.se/
samhallsnytta/reboot-football-
for-jobs/deltagarinformation/
goteborg/

Mer information:

https://svff.svenskfotboll.se/
samhallsnytta/reboot-football-
for-jobs/utbildning/
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FORD PRIVATLEASING
FÖR ETT FRIARE LIV

FOCUS ECOBOOST HYBRID

2 195 kr/mån

FIESTA ECOBOOST

1 795 kr/mån

KUGA PLUG-IN HYBRID

3 495 kr/mån

PUMA ECOBOOST HYBRID

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

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

Äntligen öppnar restaurang 
Kato i Kärra centrum! 
I början av maj kommer vi att öppna dörrarna för första gången. 
För närmare besked om exakt datum följ oss på Instagram/
Facebook eller se uppdaterad info utanför restaurangen. 

Vi kommer servera sushi, bowl och andra rätter med asiatisk 
inspiration. Utöver detta kommer vi även servera frukost 
varje vardag och vi kommer även kunna erbjuda vin, öl och 
drinkar samt á la carte-meny på kvällen. 

Adress: 
Kärra centrum 5-6 (mitt emot ICA) 

Öppettider:
• Vardagar 7.00 – 20.00
• Helger 11.00 – 20.00 

Dessa tider kommer utökas när restriktionerna från 
myndigheterna har upphört. Varmt välkommen in på en matbit, 
en kopp kaffe eller något att dricka inomhus eller på vår 
härliga uteservering. 

Följ oss gärna för uppdaterad info 
   Instagram: kato_asianfusion

   Facebook:  kato_asianfusion
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Unga artister släpper 
sin efterlängtade 
Backaplatta

 � Nu släpps skivan Röster från Backa. Lördagen den 24 april blir det releaseparty på 
Selma Lagerlöfs Center i Backa. Röster från Backa är gjord av sex ungdomar mellan 12-17 
år och innehåller fem låter. Den trycks både som CD och planeras för Spotify. Till sin hjälp 
har de nya artisterna haft ungdomshandledaren och artisten Ibrahim Namro och hiphopar-
tisten Ali Jammali.

Det hela började som ett projekt under hösten 2020 på 
Backa fritidsgård. Sex ungdomar i åldern 12-17 år fick hjälp 
och inspiration att skapa sin egen musik inom genren hip-
hop. Alla sex hör hemma i Backa med omnejd.

- Våra sex artister är värda all uppmärksamhet de kan få. 
Under resans gång har deras låtar utvecklats. Det har va-
rit både inspirerande och stimulerande att arbeta med dem 
och se hur låtarna har fått växa fram till vad som nu är Rös-
ter från Backa, säger Ibrahim Namro.

Hjälp med text, musik och bets
När de unga artisterna har arbetat med sina låtar har de fått 
hjälp av ungdomshandledaren och artisten Ibrahim Namro 
och rapartisten Ali Jammali. Han har varit en del av hip-
hopduon Medina. De unga artisterna har fått individuell 
hjälp med att skriva text, musik och beats till sina låtar.

Ett äkta releaseparty
Releasepartyt hålls på Selma Lagerlöfs Center. På grund av 
pandemin måste deltagarantalet hållas nere. Det innebär att 

samtliga artister får bjuda två gäster vardera. Men det kom-
mer ändå att bli ett äkta releaseparty - till och med röda 
mattan. Det blir tårta och mingel och gästerna kommer att 
få lyssna på låtarna. Det kan också bli liveuppträdanden. 
REC IT, en grupp unga filmare också från fritidsgårdarna 
kommer att ge releasepartyt den rätta inramningen och do-
kumenterar händelsen.

- Jag tycker att det är ett jätteroligt projekt, där vi an-
vänder musiken som ett verktyg. Det skapar möjlighet att 
ha viktiga samtal med ungdomarna och samtidigt får vi se 
dem utvecklas, säger Anna Taserud, enhetschef för fritids-
gårdarna i Backa, Brunnsbo, Kärra, Säve och Tuve i social-
förvaltningen Hisingen.

CD-skivan släpps i samband med releasepartyt. Planen 
är också att lägga upp låtarna på Spotify. Röster från Backa 
har fem unika låtar.

ANNIKA BJERSTAF  
SOCIALFÖRVALTNINGEN HISINGEN

Skivomslaget är gjort av REC IT, en grupp med unga fotografer och filmare inom Göteborgs Stad.

Kärra 
fritidsgård

 � Här är terminens resterande öppettider.

Följ oss gärna på våra övriga sociala medier-

• Instagram: karra_fritidsgard
• Snapchat: k-fritidsgarden
Vi finns även på www.noisify.se om man vill boka in sig i de 
aktiviteter som händer under veckan och lov.

B/K

Även små  
annonser syns!

Boka din: 
Leif Martinsson, 0733–48 72 14



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

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET

KÄRRA CENTRUM

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

Veckans 
erbjudande 

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00

Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

CANDY

de ska va gott o leva

z

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

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

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

Välkomna in!

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

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

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

Tel. 574030

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

Vi sponsrar

Kärra Café  
och Konditori

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

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

Vårnyheter i butiken!
Välkomna önskar Sofia och Marie med personal

Öppettider
Mån-Fre 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag stängt

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

Välkommen till  
ditt lokala apotek!

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

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

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

Kärra

Erbjudande!

Handla för 200:–  

och du får köpa Libero 

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

99:-Välkommen till oss! 
Vi på Folktandvården Kärra erbjuder tandvård för 
alla – barn som vuxna. Vi möter dina behov, vare 
sig det handlar om en vanlig undersökning eller 
avancerad specialisttandvård. Vi erbjuder även 
tandvård till fast pris. Fråga oss om Frisktandvård.

Folktandvården Kärra - 010-441 81 70
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Hisingspolisen närmar sig Backa och Kärra

Nytt polishus på export-
gatan kan bli klart 2024

 � 2024 är det tänkt att Hisingspolisen flyttar  
från Vågmästareplatsen till Tingstadsmotet, där 
GP-tryckeriet tidigare fanns men nu är rivet, vid 
motorvägen där den nya byggnaden ska pla-
ceras. Detta ska bli arbetsplats för 250 poliser 
och med en  besöksmottagning för allmänheten.

Samråd och granskning av detaljplanen för det 9 000 kvadrat-
meter stora polishuset vid Exportgatan i Backa på Hisingen 
pågår just nu. Om allt går enligt plan så ska polisen på Hising-
en flytta från Lundby till just Hisings Backa om ett par år då 
man växt ur sina nuvarande lokaler vid Vågmästareplatsen och 
tvingats omlokalisera en del av sin personal till “Glasiären” på 
andra sidan spårvägsspåren.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett 

nytt polishus vid Tingstadsmotet i Backa. Byggnaden omfat-
tar fyra våningar, samt en teknikvåning och ett underjordiskt 
garage. Polishuset planeras vara arbetsplats åt cirka 250 poli-
ser och ska även innehålla utryckningsverksamhet och besöks-
mottagning. Planen ska också möjliggöra för fler utfarter mot 
Exportgatan från polishuset och från angränsande tomt i norr, 
samt en ny placering av befintlig busshållplats, närmare polis-
huset. Då polisen har stort önskemål att så snart som möjligt 
flytta in i de nya lokalerna föreslås byggnadsnämnden fatta be-
slut om att både genomföra samråd och att låta granska detalj-
planen, samt att beslutet blir omedelbart justerat.

Planen ska också möjliggöra för fler utfarter mot Export-
gatan från polishuset och från angränsande tomt i norr, samt 
en ny placering av befintlig busshållplats, närmare polishuset.

Flytten kommer innebär att Hisingspolisen kommer att lig-
ga närmar Hisings Backa och Hisings Kärra.

B/K

Illustration: Hisingens nya polishus: Fyra våningar och underjordiskt garage. Foto: Arkitektbyrån Design

KYRKOSPALTEN

Trygghet och 
hopp behövs  
i krisen som 
pandemin 
skapat

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag 
skall skänka er vila.” Så säger Jesus i Matteusevangeliet 
11:28, och det är inte bara där han inbjuder människor 
att vända sig till honom för att utväxla sin oro mot frid. 
Flera hundra gånger får vi dessutom höra orden ”Var inte 
rädda” i Bibeln.

Mer än någonsin behöver vi trygghet och hopp med 
tanke på all den oro pandemikrisen fört med sig. Nu 
ser vi dock ljuset i och med vaccinets utbredande och 
vi kan åter börja ta nya tag vad det lider. I Backa för-
samling längtar vi efter att bjuda in till smågrupper och 
andra grupper för att utforska den kristna tron. Vi ser 
fram emot musikgudstjänster, konserter och verksamhe-
ter som öppnar upp igen så att vi kan börja mötas igen 
på olika sätt.

Nu lever vi i påskens ljus och får tillsammans vara 
påskens vittnen; att ljuset och hoppet kommer åter, 
detta bär Jesus eget liv vittnesbörd om. Från död till 
liv, i detta mönster får vi leva och känna tillit till en 
trofast och kärleksfull Gud, som finns med oss genom 
livets olika skiften och ända in i det eviga livet.

En glad, ljus och hoppfull vår önskar jag er alla!

VICTORIA FRIDELL PRÄST I BACKA PASTORAT



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

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

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

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

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

Dacia Sandero 
Drive Edition Tce 100

2 099 kr/mån

Smart, smartare
Sandero!

Privatleasing

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

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

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

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

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

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

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

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

Försäkring och service ingår
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Inga vinster på stryktipset 
för Backaprofilen Bosse

 � I 70 år har Bosse Klarin från Hisings Backa haft en stående stryk-
tipsrad, varje vecka, men aldrig vunnit storvinsten. 

- Man tycker ju att det någon gång under alla dessa år borde slagit 
till, säger Bosse, 76 år.

Att Bosse började tippa berodde på hans pappa när 
de bodde och växte upp på Lindholmen på Sva-
nen Vid köksbordet samlades fadern, hans farbror, 
Bosse och hans bror varje lördag innan de lämnade 
in raden. På den tiden var det 12 rätt som gällde, 
istället för 13 som nu. Efter att Bosses far gick bort 
tog farbrodern över och 1964 blev det Bosse själv 
som ärvde den stående raden bestående av totalt 4 
rader. På den vägen är det än i dag.

- Jag vågar absolut inte släppa stryktipset och 
den stående raden. Dels för att det skulle gå i arv 
och någonstans hoppades man förstås på en bra 
vinst, säger Bosse

76 år gammal minns han bland annat att på den 
tiden de började tippa så var det tre karbonpapper 
mellan tipsraderna så det blev kopior på raden

Nu lämnar jag in 10 veckors, med samma 
rad, men nu är det ju mycket enklare. 

Nu har det gå 70 år och ännu har inte storvin-
sten dykt upp.

Har du inte vunnit någonting?
- Jo, en gång small det till 1972 och jag fick 190:- 
på tio rätt, säger Bosse och skrattar.

Invald i Hall of Fame
Att det är just stryktipset som är hans favoritspel är 
enkelt att förstå. Han älskar nämligen fotboll. Bos-

se har spelat i många klubbar och varit ledare. Med 
den äran. En äkta eldsjäl är det. Ett bevis för det 
fick han 2018 då han blev invald i Hall of Fame. 
Kriterierna för att bli utsedd är att man arbetat i 
Göteborgsfotbollen under minst 25 år.

Medlemmar i Hall of Fame får sitt namn och sin 
förening uppsatt på särskild plats på Idrottsmuseet 
samt en egen minnesgåva. Nu finns Bosses namn 
på plats där för gott. Så välförtjänt.

Har många fotbollsminnen
Genom sitt fotbollsliv har Bosse varit med om 
mycket och speciellt några ögonblick har etsat sig 
fast. Som 1958 då alliansen spelade en invignings-
match på Nya Ullevi mot självaste storlaget Real 
Madrid. Då Europas bästa lag med stjärnor som Di 
Stefano, Puskas och Gento. Lintotten Bosse, pojk-
lagsspelare spelade förmatch inför 52 000 åskådare. 

- När alla de berömda stjärnorna sprang ut på ett 
fullsatt Ullevi var det magiskt, Legendariske stjär-
nan Gento, den fenomenale yttern, klappade mig 
på huvudet. Det var stort för en liten grabb och det 
glömmer jag aldrig.

Ett annat minne är när hans spelade i Kul-
len och tillsammans med en viss Reine Almqvist 
(bland annat skyttekung två gånger i allsvenskan (i 
IFK Göteborg och Åtvidaberg)

- Han sköt fruktansvärt hårt och det var ingen 

som ville eller vågade stå i mål när vi tränade, skrat-
tar Bosse. 

Att Reine älskade sin halv eller hel special be-
kräftas också av Bosse. 

- När vi spelade matcher neråt Halland så stan-
nade vi alltid i Kungsbacka, på Reines begäran, och 
då var det två halv special som gällde.

Hisingsbacka FC klubbhus har betytt 
mycket
De senaste åren tillbringade Bosse i Hisings-
backas klubblokal alla dagar i veckan och bidrog 
i allra högsta grad till att verksamheten flöt på.

- Ja, där fick jag vara med och göra det mesta. 
Tvätta match och träningskläder, städa, koka kaffe, 
hänga upp matchtröjor med mera. Jag trivdes väl-
digt bra med det. 

- På den tiden var klubbhuset lite som en fritids-
gård och fyllde en viktigt funktion för alla ungdo-
mar i stadsdelen, säger Bosse.

För några år sedan var Bosse tvungen att 
göra en knäledsoperation som tyvärr inte inte 
blev bra och nu har han en ständig värk.

- Operationen blev inte bra och har gjort det är 
svårare att ta sig fram helt enkelt.

Tror storvinsten dyker upp
I Hisings Backa har han bott sedan 1974 och trivs 
bra. Bosse är en välkänd profil som allt tar sig tid 
för lite “tjöt”. Helst då om fotboll förstås.

Stryktipsraden lämnar han alltid in på Hemköp 
vid Selma Lagerlöfs Torg.

- Det missar jag aldrig.
Det måste ju vara något slags rekord att under 

70 år varje vecka haft en stående stryktipsrad som 
endast inbringat 190:- 

Men som man säger. Det viktigaste är inte att 
vinna, utan att delta...

Bosse håller inte riktigt med om det utan tror att 
storvinsten kan dyka upp snart.

Hur gör du den dagen du inte orkar längre att 
lämna in ditt stryktips.

- Då lämnar jag över raden  till min farbrors dot-
ter som ett arv. Hon kommer att se till att det stryk-
tipsraden förvaltas och förhoppningsvis vinner hon 
mer än jag gjort hittills... 

Ingen skulle bli gladare än Bosse om det inträffar.

LEIF MARTINSSON

Bo Klarin väntar efter 70 år fortfarande på storvinsten.

Fakta
Namn: Bo Klarin

Ålder: 76 

Bor: Hisings Backa

Intresse: Fotboll

Egen spelarkarriär: Blåvitt 
som pojklagsspelare, Hisingstad, 
Kullen och Lindome.

Som ledare/allt i allo: Flera 
år i både Lindome, Hisingstad 
och Hisingsbacka FC

Favoritlag i Sverige: Blåvitt

Favoritlag utomlands: 
Queens Park Rangers

”
Stryktipsraden lämnar 
han alltid in på 
Hemköp vid Selma 
Lagerlöfs Torg



Kärra HF i samarbete med:

GRATTISGRATTIS
Kärrra HF Damlag serieseger 

i Allsvenskan 20/21!

Vi är tillbaka i SHE!

Tack för stödet till Kärra HF 
denna speciella handbollssäsong säger vi till 

Partner, swishande Kärra HF vänner, lottköpare och 
andra insatser. Med gemensamma krafter 

tar vi Kärra HF genom pandemin.



BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING22 APRIL 2021

Grattis till Kärra HF:s  
damer som är klart för SHE
Vilken härlig avslutning det blev i damallsvenskan i handboll för Kärra HF:s damer som i sista matchen vann med 27-21 mot 
GF Kroppskultur och därmed vinner de serien och tar klivet upp till SHE. Applåder till spelare, ledare och hela föreningen för 
en magnifik prestation.

KÄRRA HF:s guldhjältar:
Spelare: Jennifer Johansson, Vanja Andersson, Maja Lindström, Kajsa Svensson, Matilda Hjälmedala, Ebba 
Hansen, Ella Larsson, Cecillia Shön, Oliva Sahlin, Moa Eggers, Elin Wiksfors, Ida Rehinoldsson, Anna Boström, 
Lovis Jansson, Mona Saffari, Lina Barksten, Åsa Björklund, Ellen Lannemets, Meja Bernvid och Emmie Svens-
son. 
Ledare: Huvudtränare, Johan Petersson, ass tränare Mattias Kasberger, materialare Jan-Åke Jonsson, sjuk-
vårdare Martin Johansson, sportchef: Magnus Björklund, sportgupp Dam Thomas Willram.

B/K

Guldhjältarna.

Emma Wiksfors.

Emma först in av 
nyförvärv

Kärra HF välkomnar 19-åriga Emma Wiksfors till vårt 
SHE lag. Emma ansluter från seriekollegan Kungälvs HK. 
En 9-meters spelare som vi följt sedan hennes spel i mo-
derklubben IK Sävehof. Ett bra skott och med sin storlek 
(183 cm) kommer också att bli en viktig defensiv spe-
lare. Var under del av säsongen utlånad till allsvenska GF 
Kroppskultur, där hon verkligen fick blomma ut.

B/K

... och nu lämnar 
guldtränaren Kärra HF

Efter Kärra HF uppflyttning till SHE så får klubben leta sig 
om efter en ny tränare då Johan Petersson bestämt sig för att 
lämna klubben.

– Johan bad om att få säga upp sitt kontrakt och det har 
vi accepterat, det är inte konstigare än så. Det är så klart jät-
tetråkigt att det blev så, men vi är otroligt tacksamma för det 
jobb Johan har gjort och vi skiljs åt som vänner, säger Kärra 
HF:s klubbchef Magnus Björklund, som snart hoppas presen-
tera den nye tränare för Kärra HF:s damer.

B/K



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

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

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

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

 

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

Lease & Care – privatleasing från 3 495 kr/månad 

inklusive service och 12 månaders betalskydd. 
 

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

Nu är ID.3 här. 

Provkör en ny era. 

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär 

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

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

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

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.  
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Daniel Wester 
flyttar till Tyskland

 � Backa HK fostrade Daniel Wester kommer inte att vara kvar i Kungälvs HK nästa säsong. 
Lagkaptenen har beslutat att flytta med sambon Linnéa Pettersson som i sommar blir proffs 
i Tyskland.

I januari blev det klart att Daniel Westers sambo Linnéa Pet-
tersson till sommaren blir proffs i Tyskland. För IK Sävehofs 
lagkapten väntar då spel i årets Bundesliga-trea HSG Blom-
berg-Lippe.

Sedan det blev klart att sambon skulle flytta till Tyskland 
har Kungälvs lagkapten Daniel Wester velat fram och tillbaka 
ifall han ska flytta med eller stanna hemma i Sverige. Men nu 
har de tillsammans fattat ett beslut.

– Vi har tänkt mycket på det här och vacklat fram och till-
baka men nu har vi bestämt att jag flyttar med. Det är det som 
känns rätt just nu och vi vill prova på det och verkligen ge det 
en ärlig chans, säger Daniel Wester till Kungälvs-Posten.

I sommar går alltså flyttlasset till Blomberg-Lippe som är en 
relativt liten stad med cirka 15 000 invånare. För Daniel Wes-
ter innebär flytten inte att han behöver söka något nytt jobb 
utan han kan fortsätta på sitt nuvarande.

– Planen just nu är att jag ska jobba på distans. Viktigt för 
mig att jag kan fortsätta på jobbet, det ger lite trygghet så klart, 
säger han tlll KP.

Hur det med handbollskarriären återstår att se. Daniel pra-
tar med lite klubbar i närheten av Blomberg, men ingenting är 
klart i nuläget.

B/K

Bobby Bohlin, ny målvaktstränare i Kärra KF.

Daniel Wester, här i RIK tröjan, flyttar till Tyskland. 
Foto: www.rik.se

Ivica Zuba.

Folkspels 
ambassadörer 
besökte Kärra HF

 � Från hösten 2020 har skidåkarparet 
Anna och Emil Jönsson Haag varit ute 
som ambassadörer för Folkspel på en 
lång föreningsresa i vårt avlånga land 
för att lära, lyssna, lära och inspirera de 
föreningar och organisationer de båda 
träffat.

I måndags var de på besök i den framgångsrika hand-
bollsföreningen Kärra HF och träffade klubbchefen Mag-
nus Björklund. Och det uppmärksammades i Eldsjälsga-
lan som sändes live på Expressen under måndagskvällen.

- Kärra HF är en fantastisk förening på alla sätt som 
betyder väldigt mycket för barn och ungdomar och kny-
ter ihop stora delar av föreningslivet i stadsdelen Kärra, 
säger både Anna och Emil. De är imponerade av fören-
ingens verksamhet från spelare till ledare, och inte minst 
av att föreningen sålde så otroligt mycket Bingolotter inför 
uppesittarkvällen.

Man blir ju varm i hjärtat ute på besöken, som i Kärra 
HF, när man ser hur mycket föreningen och hallen betyder 
för så många. Kärra HF är ett strålande exempel på när 
föreningslivet är som bäst, säger de båda ambassadö-
rerna.

Magnus Björklund: 
- Väldigt kul att Folkspels ambassadörer kom hit till Kärra 
HF och visade sin uppskattning. Det visar på att vi gjort 
och gör något riktigt bra. Det ger alla medlemmarna en 
energikick inför kommande säsong. Anna och Emil är två 
underbara personer, som brinner för att sitt uppdrag och 
sprider energi och inspiration. 

Pandemin har slagit hårt mot alla föreningar och Kärra 
HF kunde inte arrangera Norden Cup som är en stor 
ungdomsturnering som ger dem bra intäkter som går rätt 
in i verksamheten.

- Det var tungt förstås, men vi lyfte på ett otroligt sätt 
med Bingolottoförsäljningen inför uppesittarkvällen. Bing-
olotter har vi alltid sålt bra av och det gör medlemmarna 
ständigt. Men inför uppesittarkvällen så engagerade sig 
alla medlemmarna extra mycket och vi sålde enormt 
mycket lotter. De insatserna och inkomsterna var oerhört 
viktiga och visade vilken stark förening vi är, säger Mag-
nus.

Anna och Emil har under sina föreningsresor fått ta del 
av det fantastiska föreningslivet i vårt land.

- Föreningarna är så viktiga för gemenskapen, enga-
gemanget. Tänk bara på alla otroliga eldsjälar som finns 
här och gör insatser som inte alltid syns, säger de.

Inte nog med att de är Folkspels ambassadörer. I juli 
ska de bli föräldrar för andra gången.

Grattis säger Kärra HF, Backa/Kärra Lokaltidning, 
hela Sveriges föreningsliv och många andra till skidå-
karparet.

LEIF MARTINSSON

Folkspels ambassadörer på besök hos Kärra HF.

Bobby ny målvakts-
tränare i Kärra KIF
Kärra KIF hälsar Bobby Bohlin välkommen in i klubben som 
ny målvaktstränare. Bobby har tidigare tränat Jitex juniorlag. 
Han kommer att tillhöra

U19/Dam samt vara behjälplig i herrarnas A-lag.

B/K

Kärra HF nytt
Ivica Zuba är tillbaks i föreningen och blir ny herrtränare. Ivica 
var den som startade det omtag som gjordes på damsidan för 5 
år sedan och är den som nu ska leda det totala omtag som nu 
görs på herrsidan.

Vi skall tillbaka till det som Kärra HF står för och vi är över-
tygande om att Ivica är rätt person att leda detta arbete på gol-
vet, säger klubben på sin hemsida.

Nya spelare in: Hemvändarna Hampus Hoglund från An-
derstorp SK och Philip Otterberg från Amo HK blir prima 
förstärkningar för herrlaget.

B/K



Varuhuset för 

hela familjen!

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se  

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

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren

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

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

Utbyggnad pågår,
ytterligare 2000 kvm
Klart sommaren 2021! Vi bygger ut för att göra plats för ett bredare utbud 
av säsongsbetonade varor. Under sommarhalvåret 
blir det mycket växter, krukor och annat för dina 
projekt i hemmet. När vi närmar oss advent 
förvandlas vårt växthus till en julstuga...

Så mycket större – så mycket bättre!

Titta gärna in på 
vår hemsida!
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”Våga drömma stort”

Lotta Schelin inför finalen 
i Champions League

 � Ett flertal av världens bästa spelare kommer snart till Göteborg 
och Gamla Ullevi. Då vill en av tidernas främsta skicka en hälsning till 
alla unga fotbollstjejer.

– Våga drömma stort, säger Lotta Schelin, ambassadör för Cham-
pion League-finalen 2021.

16 maj är det dags för årets största händelse 
inom den internationella damfotbollen på 
klubblagsnivå. För första gången arrangerar 
dessutom Sverige en final i Champions Lea-
gue.

Ett lag kommer att kunna titulera sig bäst 
i Europa.

Hur det känns vet en tjej som växte upp 
i Kållered, som är landets mest meriterade 
genom tiderna och en given ambassadör för 
matchen som kommer att spelas på damfot-
bollens nationalarena, Gamla Ullevi.

– Jag kommer ihåg varenda final och varen-
da stad vi spelade i, det är väldigt starka min-
nen. Det blir inte mäktigare än så, säger Lotta 
Schelin efter fem finaler, varav tre vinster med 
sitt franska proffslag Lyon. 

Med all uppmärksamhet kring finalen 
kommer den givetvis att sätta avtryck, vara ett 
evenemang som ska

locka och inspirera fler att börja spela fot-
boll. 

Lotta Schelin har ett budskap att framföra 
till alla unga tjejer om den möjlighet som fak-
tiskt finns för att få uppleva något liknande i 
framtiden.

– Till er som spelar i Qviding FIF, till de 
i mina ungdomsklubbar Kållered SK, Möln-
lycke, Hällesåker, till kusindöttrarnas Kärra/
Klareberg, där Cornelia spelar, och Hovås/
Billdal, där Elin är aktiv, till alla. Våga dröm-
ma stort. Följ ditt hjärta. Tro på dig själv. Du 
kan också ta dig dit, säger Lotta och fortsätter:

– Om det inte blir så har du genom fotbol-
len skapat band för livet och vänner du alltid 
kommer att ha. Det innebär lärdomar om hur 
en grupp kan jobba mot ett mål, om att göra 
något tillsammans. Det kan ingen ta ifrån dig 
oavsett hur den fortsatta karriären ser ut. 

Lotta följer sin älskade fotboll på nära håll 

även sedan hon sommaren 2018 tog beslut 
om att avsluta den aktiva karriären. Bland an-
nat som expert i TV4/CMore och som del-
tidsanställd i Spelarföreningen.

– Jag har bra koll och ser hur intresset för 
damfotboll hela tiden ökar. Det var med stor 
glädje jag tog del av Häckens beslut att ta över 
Kopparberg/Göteborg och därmed på allvar 
visa på en jämställd verksamhet. Jag hoppas 
fler elitklubbar på herrsidan tar efter. Har så 
skett hos giganter som FC Barcelona, Bayern 
München, Manchester City, Chelsea, Juven-
tus, Lyon, Paris SG och många fler borde det 
vara en självklarhet även i Sverige.

Två av klubbarna ovan kommer att gå ut 
på Gamla Ullevis gräsmatta 16 maj i det mest 
prestigefyllda av avgöranden den här säsong-
en.    

– Just den arenan har en speciell plats i mitt 
hjärta efter de underbara EM-festerna 2013. 
Sedan kommer några av världens bästa spelare 
att vara på plats i Göteborg. Min förebild som 
ung var Tina Nordlund, här finns alla chan-
ser för dagens tjejer att på nära håll hitta egna 
idoler som kan inspirera och motivera.

Till att våga drömma stort.

B/K 

– Våga drömma stort, säger Lotta Schelin, ambassadör för Champion League-finalen 202. Foto: Tommy Holl.

Fakta: Lotta Schelin
Moderförening: Kållereds SK.

Seniorföreningar: Mölnlycke IF, 
Göteborg FC, Lyon, Rosengård.

Landskamper/mål: 185/88. 

Urval meriter: 

Diamantbollen fem gånger.

Allsvensk skyttedrottning, 2006, 
2007.

Uttagen i världslaget 2007.

Guldskon EM 2013.

OS-silver 2016.

VM-brons 2011.

Fransk ligamästare åtta gånger.

Tre vinster i Champions League.

Fakta: Sugen på fotboll?
Vi behöver fler tjejer inom fotbol-
len.

Kanske är du en av dem.

Som spelare.

Som ledare.

Som domare.

Kontakta Göteborgs Fotbollför-
bund så hjälper de dig att hitta 
just din förening eller ditt upp-
drag inom tjejfotbollen.

Du når dem via 031-761 07 00.

www.gbgfotboll.se
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Även små  
annonser syns!

Boka din: 
Leif Martinsson,  
0708–48 72 14

Lite
Lokalt

LiteLokalt.se

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

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

Ring Robban: 0708–97 98 98 

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

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

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

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

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

✓ HÖGTRYCKSTVÄTT ✓ TRYCKLUFT ✓ EL  
✓ DAMMSUGARE ✓ STEGE ✓ VATTENSLANG

EGEN UPPVÄRMD HALL

BOKA ONLINE / DROP IN

HUSBIL
HUSVAGN

BIL
Maxhöjd 3.45 m • maxbredd 3,40 m

maxlängd 10 m

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

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

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

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

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

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

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

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

BILAR  

KÖPES

Passa på att tvätta din husbil eller 
husvagn innan 15/5 (pga ombyggnation)

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

Vad händer under ytan?
Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske i svenska vatten, 

till och med i skyddade områden med hotade 
arter och livsmiljöer. 

Naturskyddsföreningen jobbar för att gynna skonsamt fiske 
och för att stärka skyddet i marina skyddsområden.

Tillsammans kan vi få ansvariga politiker att gå från ord till 
handling och skapa den förändring som krävs. 

 

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

Läs mer på www.underytan.nu



Sveriges
bästa träning

299:-
/ MÅN

GULD+/STADSKORT

INGEN BINDNINGSTID

Läs mer på nordicwellness.se

KAMPANJ 

JUST NU!

270 KLUBBAR

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


