Hos oss får du kompetens, omtanke & valfrihet

Göteborgs bästa familjeföretag
inom optik sedan 1965

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

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

ANGERED CENTRUM 031 330 91 70

DIN LOKALTIDNING I BACKA, KÄRRA – ÅRGÅNG 17, LITELOKALT.SE
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BACKA / KÄRRA

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

EGOISMEN RÅDER PÅ
ÅTERVINNINGSSTATIONERNA
TOTALAVSTÄNGNING AV
TINGSTADSTUNNELN
FISKRUSET PÅ
FISKHUSET EN SUCCÉ

KÄRRA KIF:S FLICKOR 07/08
BESÖKTE BK HÄCKEN

KATO SUSHI I KÄRRA
FYLLER ETT ÅR I MAJ

ERBJUDANDE

Dricka
0 kr

Beställ pizza från appen
och få en dricka på köpet!

 031-57 57 88

Scanna
för meny

 Lillekärr södra 49
www.pizzahuset.org

Beställ från appen
– få dricka på köpet !

 Öppettider:

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

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

Handla

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

på

Tel. 0705-60 63 06

hemmaplan!

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Påskvädret var efterlängtat
 Då satt äntligen vädret under påsken. Strålande solsken och lite välbehövlig värme, mer
behövs egentligen inte för att livet direkt känns extra bra.
Dags för ett nytt nummer av lokaltidning med massor av lokal läsning.

ligt duktiga ledare som finns. Som jag alltid sagt. Utan ledare
inga spelare.

Hallfrågan i Backa. Den eviga frågan som politikerna dribblat bort år efter år. Senaste budet är att det nu avsatts pengar till två idrottshallar med fullmått, enligt idrott och föreningsnämnden. Samtidigt som “tältet” inte ska renoveras. Låter
fantastiskt bra. Frågan är bara om byggstarten kommer igång
i tid, med tanke alla barn, ungdomar, seniorspelare och inte
minst föreningarnas fantastiska ledare i stadsdelen som väntat
så länge på att få idrotta på hemmaplan. Ledarna är värda ett
extra omnämnande och är nyckelfigurerna i varje föreningar.
Att de ledare som finns i Backa HK och IBF Backadalen orkat och orkar med de minimala resurserna de har, är en gåta.
Tecken finns och har funnits länge att de de går på knäna bokstavligen, Både fysiskt och mentalt. Inte konstigt alls med tanke på den misskötta hallfrågan år efter år. Vill hylla alla otro-

Återvinningsstationerna nedskräpningar fortsätter. Här slängs
skräp utanför boxarna som definitivt inte hör hemma där.
Egoismen råder eller så har de här personerna lässvårigheter.
Och skiter fullständigt i andra. De har egna regler.
Kato Sushi i Kärra fyller snart ett år. Den populära restaurangen är nu etablerad och är en given mötesplats i stadsdelen med
sin god mat och service. Firandet av ettårsdagen pågår under
några dagar i maj. Missa inte det gott folk.
Fiskruset som anrika Fiskhuset på Selma Lagerlöfs Torg startat upp är en AW som lockat folk direkt. Att ta sig en god bit
mat med något gott att dricka till i restaurangen är alltid rätt.

Hisingsbacka och Kärras herrar har fått en pangstart i seriespelet.
Två raka segrar för båda lagen bådar gott inför fortsättningen.
Trevlig läsning.
LEIF MARTINSSON

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14
Selmalagerlöfstorg
1 422
48 HisingsBacka
Öppet
måndag – fredag
10 –18,
lördag 10 –14
Tel. 031 - 52 18 30
| www.mjguld.se
Selmalagerlöfstorg
1 422
48 HisingsBacka
Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14
Tel. 031 - 52 18 30 | www.mjguld.se
Selmalagerlöfstorg 1 422 48 HisingsBacka

GEMENSKAPSTRÄFFAR

RÖRELSE

SKAPANDE
ÖPPEN
FÖRSKOLA

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

FIKA
SOPPLUNCH

Mötesplatser för daglediga
Är du ledig på dagtid och vill träffa andra? Välkommen till våra öppna
verksamheter i Backa församling och i Tuve-Säve församling.
Här finns sittgympa, gemenskapsträffar, skapargrupper, öppen
förskola/vuxen-barnträff, sopplunch och många andra aktiviteter.
GULD KÖPES!
Läs mer på hemsidan:

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

www.svenskakyrkan.se/backapastorat/regelbundna-aktiviteter
eller skanna QR-koden för att komma direkt dit.

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
Ansvarig utgivare

Grafisk form

Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14
Tel. 031-57 50 39

Per Rosenberg
per@tidningenbk.se
Mob. 0704-27 44 48
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 23/3–27/3
Med reservation för slutförsäljning.

Bäckebol

KLIPPET!
FLÄSKYTTERFILÉ

59)=
/kg

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FLÄSKYTTERFILÉ

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

HUSHÅLLSOST

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

5 FÖR

99k

49)=
/kg

Ves

MEDLEMS-

KLIPP!

FÄRDIGRÄTTER

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

2 FÖR

20k

/st

BRÖD

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

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

15k/kg
MEDLEMSPRIS
ÄPPLE ROYAL GALA
Italien/Coop. Klass 1.
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Fritt forum
Stolt över mitt torg

Kärra handboll kommer alltid igen

Vad fint Selma Lagerlöfs Torg har blivit. Har bott i Backa hela
mitt liv och sett det gamla torget som inte var roligt i slutet.
Nu, däremot är det ett helt annat modernt torg med underbara
aktörer på torget. Att vi dessutom har fått ett café av högsta
klass göre mig ännu gladare.
KICKI I BACKA

Sätt upp kameror
på Prilyckegatan - nu
Passutlämningen tar tid

Ingen kan väl ha undgått kritiken och diskussionerna angående hanteringen när det gäller utfärdandet av pass.
Jag tänker inte ge mig in i den hetluften utan bara konstatera att det är en del saker där det finns en skuld när
nu pandemin är över. Givet hur det ser ut och hur det har
blivit så är min uppmaning att om möjligt försöka ligga på
framkant eller avvakta om det inte är helt akut. Både för
att minimera ilskan och frustrationen för den enskilda men
även för att hjälpa till att få tillbaka någon slags vardag
igen. Kan tänka att det är en puckel inför sommaren som
skall passeras och att det släpper under våren Jag är helt
säker på att berörda myndigheter just nu försöker lösa det
här så bra som det går. Använde er av Polisens hemsida
så får ni aktuell information. Just nu finns det ingen möjlighet att hämta ut pass på Polisstationen på Vågmästaren
utan det är Stampen som gäller.

Bor på Prilyckegatan i Hisings Kärra och är f-bannad på alla
bilinbrott som ständigt pågår. Varje morgon när man ska ut
till bilen för att åka till arbetet så är man livrädd att något hänt
bilen. Än så länge har jag haft tur, men flera grannar har blivit
drabbade. Kan inte fastighetsägarna sätta upp fler kameror så
att det avskräcker de här ligisterna som far fram. Skulle gärna
se att det också fanns en stor belysning på varje parkeringsområde.

Fartkameror

Vet inte om jag ska skratta eller gråta. Här har det i åratal pratats om att minska bilkörningen på grund av miljö och trängsel. Att åka kollektivt och cykla mera skulle vara melodin. Det
skulle minska utsläppen markant, enligt en del experter. Det
har, i mina ögon, blivit precis tvärtom. Bilköer varje timme
och dag med massor av utsläpp, en kollektivtrafik som pyser
ut en massa utsläpp och dessutom bara blir dyrare och dyrare, så att fler inte har råd att åka. Dock var det glädjande när
Marieholmstunneln blev klar och avlastade Tingstadstunnelns
trafik. Så länge det varade, för nu ska Tingstadstunneln renoveras/underhållas under två år, vilket leder till en begränsad
framkomlighet i tunnel. Med mer bilköer och utsläpp. Miljöaspekt på det?

Det finns lite funderingar kring fartkamerornas vara eller
inte vara och var de i så fall skall sitta. Har ni synpunkter
så tycker jag att ni skall höra av er till Trafikverket som är
de som ser till att kameror sätts upp. När det gäller var de
skall sitta så tror jag att man tar med olycksrisk och faktiska
olyckor i bedömningen. Det gäller att få ner hastigheterna
och därmed antalet olyckor. Detta innebär att det kan vara
mer motiverat att montera en kamera på en 50-sträcka
utanför en skola än en 110-sträcka på en motorväg eller
en vägsträcka där riskerna relativt är lite mindre. Glöm
inte heller att Sverige har flera tusentals mil med vägar och
därmed potentiella kameraplatser. Det skall finnas kameror
jämnt fördelat över ytan eller åtminstone på väl motiverade
platser.
Men vi har möjlighet att nyttja mobila kameror
som vi kan ställa ut under en kortare period eller att vi
har kontroller med laser där vi kan beta av ett par ställen
på en dag. Förslag och synpunkter mottages gärna av
undertecknad

Hjälp våra äldre

Brotten mot äldre fortsätter och jag ber er att om möjligt
försöka hjälpa era medmänniskor så att de inte blir utnyttjade genom att de inte så hemma på tekniken eller inte kan
ställa rätt kontrollfrågor.
Antalet inbrott i bostad var under förra året det lägsta på
många år. Vi har noterat 74 stycken inbrott i bostad varav
den största delen ligger i Hisings Backa och Brunnsbo. I
Kärra skedde 14 st. inbrott under hela året.
Även rapporterade inbrott i fordon har gått ner med
135 stycken jämfört med året innan. Från 675 stycken till
540. Lejonparten av brotten har skett på stora parkeringar
och i närhet till Bäckebols köpcentrum. Minskningen är stor
i reella tal men även procentuellt.
Det grova våldet som ofta står i centrum har inte varit närvarande på samma sätt den senaste tiden. Det kan
självklar bero på många saker. En viktig anledning kan
vara att flera av de individer som står för och styr våldet sitter i fängelse eller av andra anledningar inte är närvarande, en annan orsak kan vara att vi tillsammans med andra
aktörer försöker göra rätt saker som vi vet påverkar viljan
eller förmågan att utöva våldet. Det är väl så att vi kommer
att få uppleva grovt våld i det offentliga igen men varje
dag och vecka som vi kan förhindra ger oss en möjlighet
att försöka påverka individer och grupper i positiv riktning.
På återhörande
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

BILÄGARE

Miljön inga problem
längre i trafiken

Följer och stöttar mitt Kärra HF i ur och skur. Laget i mitt
hjärta. Ser alla seniormatcherna i Lillekärrshallen
och försöker kika på våra
ungdomslag när tid finnes.
Tyvärr fick både damerna
och herrarna lämna sina serier. Tror att det blir kortvarigt och att de snart är
tillbaka, för jag vet att både
ledning och spelare kommer att göra allt för att det
ska bli möjligt. Längtar re- Laget i mitt hjärta, skriver supportern.
dan till nästa säsong.
TROGEN SUPPORTER

Passen går före rån och brott
I Danmark hörde jag på radion att det tar cirka två veckor att
få ett pass. I vårt land tar det minst ett halvår. Varför? Nu ska
polisen satsa mer resurser på att lösa det snabbare. Samtidigt
som de släpper de mindre brotten, vilket betyder att det är
fritt fram för busarna att fortsätta göra inbrott, råna folk etc.
Utan att riskera åka fast. Tycker det är helt fel.
BEKYMRAD MEDBORGARE PÅ HISINGEN

BESVIKEN BACKABO SOM ÄR GRANNE MED KAOSET

Backa-Zanzibar projektet i byn Uroa.

Flexibel Friskvård & Hälsa
i Kärra efterlängtad

Månadens ros 1

Nu har jag testat på att börja sköta min kropp med träning
och lite mer sunt leverne. Var och provade på nya Flexibel
Hälsa och Friskvård som öppnat i Kärra Centrum. Det passade mig utmärkt och jag kommer definitivt att göra fler besök där.

Läste om kulturföreningen Backa-Zanzibars projekt i byn
Uroa på Zanzibar i senaste lokaltidningen. Vilken fantastisk
insats av er. Jag blev alldeles matt och rörd. Ni är värda mycket
beröm och rosor för er insatser.

NÖJD

Fortfarande ingen
idrottshall i Backa
Tycker synd om alla barn, ungdomar och ledare som står
utan en riktig idrottshall i vår växande stadsdel i Backa. Det
har i många, många år lovats en hall, vilket gett föreningarna
hopp. Trots det så drar det ut på tiden. Det ska byggas en
hall vid Brudbergsskolan har jag förstått, men jag har inte
lyckats lista ut när den ska byggas. Tills den, om den blir
klar, ska spelare, oftast ideélla ledare föräldrar, stå ut med
de bedrövliga förhållande som nu finns med träningar och
matcher för yngre. Det vill säga ett undermåligt tält och en
lika undermålig gymnastikhall i Skälltorpsskolan. Seniorernas matchspel får de spela i andra stadsdelar. Att vi nu
minst tio år senare fortfarande står utan en riktig idrottshall
kan vi tacka våra politiker i Göteborgs Stad och dess tjänstemän. De har under så många år varit mer eller mindre ointresserade av frågan och inte satt ned foten och tagit beslutet som de skulle gjort för länge sedan. Agerandet från våra
styrande har fått mig som idrottsförälder att tappa lusten
totalt. Vet att flera resonerar som mig.
Lider med alla spelare och ledare.
FÖRÄLDER TILL IDROTTANDE BARN

Vårkänsla i Kärra Centrum.

Månadens ros 2
Till de som planterat så fint i Kärra Centrum. Det ger en härlig
vårkänsla på torget. Tack.

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

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

Färdigmat att njuta!

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

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

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

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

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

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

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

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

Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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”Fiskruset” på Fiskhuset – en succé
En helt egen variant på AW med det bästa från havet
Hallå där Evelina
Hillberg Fiskhuset
Hur kom ni på ideén med AW på Fiskhuset?
- Vi fick vårt serveringstillstånd bara ett par månader innan
pandemin slog till, och tankarna om AW fanns redan innan
dess. Det är en himla go känsla när det sitter gäster och har
trevligt inne i själva butiken!
Hur kom ni på det fyndiga namnet fiskruset?
- Det var inte vi... Vi hade en tävling och detta var ett av två
vinnande bidrag! Vi tyckte det var fyndigt och mångbottnat.
Dels hade vi som sagt precis fått tillstånd att servera “rusdryck”, dels kan det syfta på att kunderna kommer rusande till
den goda maten, dels rimmar det fint med Fiskhuset.
Hur har det mottagits bland besökarna?
- Vi har fått många glada kommentarer, men det finaste betyget är nog att vi fått bordsbokningar!

Missa inte AW på Fiskhuset.

Vilka dagar och tider gäller?
- I nuläget är det första fredagen efter löning som gäller, från
15 och fram till stängning.

en), som båda två brygger gott öl. För den som gillar vin så
har vi goda viner från Italien. Inte lika lokalt, men väl så gott!

kalt, lite mindre ställe på vägen hem. Enkelt och avslappnat.
Det och att det är så fantastiskt god mat!!!

Vad är det köket erbjuder?
- Det är olika för varje gång, det brukar finnas nåt skojigt eller modernt, en mer klassisk rätt, och nåt lite lättare. Tex fisktacos, helt ljuvlig torskrygg, och sashimi på tonfisk.

Har fiskruset kommit för att stanna?
- Det hoppas vi! Förhoppningen är att kunna utöka till flera
fredagar i månaden, och vi har dessutom tankar om kundkvällar med tema som vi hoppas kunna sjösätta framöver.

Varför är det värt att besöka fiskruset?
- För att du får en go stund i sorlet av helgsugna kunder som
köper sina fredagsräkor i bakgrunden. Men FRAMFÖR ALLT
för att Richard och Pollott lagar vansinnigt god mat!

Dricka till?
- Vi är väldigt glada över att ha fått kontakt med två lokala
bryggerier, Hönöbryggeriet och Två feta grisar (från Hising-

Varför tror du det blivit så populärt?
- Jag tror att det är känslan av att kunna stanna till på ett lo-

LEIF MARTINSSON

Hallfrågan i Backa

Stefan “Pinge” Jungegård skrivelse
till Idrotts -och Föreningsnämnden
Som jag förstått det så är nu åter punkten ”39. Tillfällig sporthall i Backa” uppe för beslut gällande om tälthallen skall byggas om eller inte. Idrotts- och Föreningsförvaltningens förslag
till beslut inför mötet 28 mars är
Jag har under årens lopp i olika sammanhang berättat och
framfört många synpunkter och argument för en ombyggnad
av tälthallen och kommer därför inte beröra det mer här.
Det enda jag ber er om innan ni fattar ert beslut, är att
ni tar del av Riksidrottsförbundets rapport ”Två år med Corona” Mer info om detta hittar ni på följande länk: https://
www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/stororofortonaringarnaeftertvaarmedcorona [rf.se]
Nedan utdrag från RF´s nyhetsbrev och synpunkter från Björn
Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet!
– Ledare, förtroendevalda och aktiva har kämpat i motvind i
över två års tid. De har tagit stort ansvar, är slitna och oroliga
för framtiden. Med pandemin i bagaget och dessutom nu oron
i världen måste idrotten ändå orka vara den välkomnade plats
för alla, som vi är och vill vara. Idrottsrörelsen måste få stöd över
lång tid för att klara att återrekrytera, återstarta och välkomna,
säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
– Pandemin riskerar att öka hälsoklyftorna och segregationen. Idrottsrörelsen är en stark samhällskraft där människor
möts över gränser, får kompisar och är en del av ett sammanhang. Idrottsrörelsen behövs och får inte tas för given. Många
behöver hjälpas åt för att fler ska må bättre i ett tryggt samhälle. En stark idrottsrörelse behövs om vi ska lyckas med det,
säger Björn Eriksson.
Idrottsrörelsen behöver ett ekonomiskt stöd för återstart efter pandemin med 300 miljoner kronor per år 2023–2025.
Utöver det ekonomiska stödet behövs fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer, vilket också lyfts av föreningar i
rapporten Två år med corona.

– Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i
ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle där vi mår
bättre. Vikten av närhet till träning och rörelse är en avgörande
faktor för en inkluderande idrott för alla, säger Björn Eriksson.
Med ovan beskrivet så vill jag att ni har med er det i minnet
när ni röstar för eller emot det förslag som ligger för en ombyggnad av tälthallen i Backa.
STEFAN “PINGE” JUNGEGÅRD
Stefan ”Pinge” Jungegård. Foto: IBF Backadalen.

Sarah Ullmark (M), ledamot och 1:e vice ordförande i Idrottsoch föreningsnämnden svarar i ett mail den 28 mars 2022 till
representanter i Backa HK och IBF Backadalen:
Nämnden har idag fattat beslut i frågan om ny idrottshall
i Backa. Det finns en bred samsyn i att situationen inte är
hållbar och att Bubblan inte håller måttet. Att investera i en
tillfällig ersättningshall att ersätta Bubblan med till en kostnad om 31 miljoner menar vi inte är en framkomlig väg
då framtidsutsikterna är mycket osäkra, tomten är tingad av
Lokalförvaltningen. Vi ser inte att det är rätt hanteringen att
göra en sådan investering när hallen eventuellt kommer att
behöva rivas inom några år.
Nämnden har istället valt att bifalla tre yrkanden kopplat
till nya idrottshallar i Backa, dels att öka årets investeringsnominering med 50 miljoner för att bygga en ny hall samt
att göra en lokaliseringsutredning och en kostnadsberäkning för detta och lägga in det i nästa investeringsnominering och dels gett ett uppdrag åt förvaltningen att påskynda

byggnationen av en ny fullmåttshall i anslutning till Brudbergsskolan. Som ni kanske känner till så finns planer för
en idrottshall i anslutning till skolan i planen men vi önskar
att hallen ska börja byggas så fort som möjligt, det finns ju
en risk att skolan blir försenad vår önskan är att inte behöva
invänta detta.
Jag förstår er frustration över situationen och jag vill försäkra er om att vi gjort dessa avvägningar efter noggranna
diskussioner såväl inom partigrupperna som gemensamt i
nämnden. Vår förhoppning är den eftersatta hanteringen
av idrottshallarna i Backa kan lösas så fort som möjligt så
att ni får bästa möjliga förutsättningar att bedriva er viktiga
verksamhet.
B/K

HELT NYA

RENAULT
MEGANE
E-TECH
100% electric

välkommen på en exklusiv visning

upptäck Renault E-Tech, unik design, upp till 470 km räckvidd, 26 olika
förarassistanssystem, inbyggt Google och en massa andra nyheter.
välkommen till Tagene den 26/04/2022.
för att genomföra provkörning behöver du vara över 20 år och ha ett giltigt körkort.maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning)
300-470 km (beroende på version). elförbrukning 15,8-16,1 kWh/100 km (beroende på version). C02-utsläpp 0 gram/km vid körning exkl slitagedelar. räckvidden
påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m m. Google, Google Maps och Google Play är registrerade varumärken av Google LLC.

TAGENE
Tagenevägen 17
Tel: 031-790 08 20
Mån–fre 8-18, lör–sön 11-15
hedinbil.se

Boka din provkörning här:
https://e-tech.megane.se/585e41b5694ea30b
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Egoismen råder på
återvinningsstationerna
Lokaltidningen får ständigt in synpunkter
från läsare i Hisings Backa och Hisings
Kärra i Göteborg gällande nedskräpning-

en på återvinningsstationer.na i stadsdelarna. Väldigt många sköter de här enkla
sakerna alldeles utmärkt när de ska slänga

sitt skräp i boxarna, som är tydliga med
vad som är tillåtet. Dock finns det en hel del
som inte vill förstå och fruktansvärt egoistiskt skiter i allt och sprider sitt skräp hur
som helst. Några “orkar” inte ens slänga
det i boxarna, utan ställer det utanför. Och
de ställer allt möjligt där, som överhuvudtaget inte hör hemma på återvinngsstationerna. Tänk så enkelt att det vore om de
istället åkte till återvinningscentralerna typ

APRIL 2022

Tagene och lasta av sitt skräp. Där är det
dessutom helt gratis att slänga hur många
gånger som helst under ett år. Ett av det
mer bedrövliga exemplet på skräp kom
häromveckan när någon/några dumpade
av två bildörrar, en bagagelucka och cirka
20 fulla svarta sopsäckar på Gerrebackas
station i Hisings Kärra. (se bilden).
LEIF MARTINSSON

Hallå där Martin Örnborg, Regionchef
Förpackningsinsamlingen, FTI
Har ni generellt sett en ökning på att
folk slarvar med sitt skräp på stationerna?
Ja, nationellt ser vi en ökande trend, framför allt med dumpning. Men i Göteborg
ligger det ganska still, även om det är ett
stort problem. Vi måste skilja på nedskräpning och dumpning av avfall.
Hur många gånger töms stationerna
per vecka?
Det är behovsanpassat och olika för varje
station och fraktion. Men några töms så
många gånger som 19 ggr/vecka, till detta
kommer städning som oftast sker 3-7 ggr/
vecka
Nedskräpning skapar ju ohyra med råttor/fåglar etc. Vad kan man göra åt
det?
Viktigast är att inget avfall ställs av utanför
behållaren, det skall transporteras till rätt
ställe, dvs en bemannad återvinningscentral. Sorterade förpackningar och tidningar
skall läggas i behållarna. Inget utanför.
Miljöaspekten på allt skräp läggs i och
utanför boxarna. Är folk bra på att sortera sitt skräp.
Ja, vi är bra på att återvinna i Sverige och
slog rekord för 10 året i rad 2021. Bifogar det prm som skickades ut då. Mer siffror finns på vår hemsida www.ftiab.se Men
skräpet som inte hör hemma på stationerna är en besvikelse och många vill verkligen
göra rätt och lämnar en station efter sig ren.
Men det du visar på bilden är förmodligen
ett företag som medvetet lämnat sitt avfall
utanför en station istället för att hantera det
som staden anger och själva ta kostnaden
för borttransport och behandling.
Skräp som står utanför tar ni alltid med
det?
Inte tömmarna, de tömmer behållarna och
tar med sorterat material som står utanför
för det materialslag som de tömmer. Övrigt
skräp måste vi skicka städbil för.
På bilden här finns det bildörrar, en bagagelucka och 20 fulla sopsäckar. Hur
hanterar man det?
Städarna gör en bedömning om de kan
hantera det själva eller behöver beställa ut
en kranbil alternativt större lastbil för att ta
hand om det. Då kan det ta lite längre tid
innan det transporteras bort.
Många vill ha kameror uppsatta för att
komma åt de största syndarna, samt i
förebyggande syfte. Har ni planer på
att sätta upp kameror?
Kameror kräver tillstånd från Länsstyrelsen
vilket är något vi jobbar med men svårt att
få för att filma allmän plats som stationerna
står på.
Om ni själva kommer på de som slar-

var med att ställa obehörigt skräp. Vad
händer från er sida?
När det är möjligt så polisanmäler vi. Det
finns en lag om nedskräpning som gör att
även polisen direkt kan bötfälla. Annars kan
det bli tal om åtal.
Har ni planer på att avgiftsbelägga stationerna?
Nej, återvinningen skall vara kostnadsfri
på en ÅVS, det är hela tanken med återvinningsstationerna att de skall vara tillgängliga 24h/dygn så att det blir lätt att återvinna
när man själv vill och kan. Detta till skillnad
från kommunens bemannade återvinningscentral som har avgifter och öppettider men
tar då emot allt avfall från privatpersoner.
Vad ska en privatperson göra om de
upptäcker nedskräpningen utanför boxarna?
Går det att se vem som lämnat är en polisanmälan bäst, men annars vill vi gärna
att de meddelar oss på 0200-880311 eller
på www.ftiab.se
Flera läsare vittnar om att trots att det
inte är full i boxarna så ställs det ändå
skräp utanför. Hur kan man komma åt
det?
Som jag skrev ovan så har vi en bra koll
på när stationerna behöver tömmas (även
om det sker misslyckanden ibland) men
det dina läsare syftar på är säkert ren avfallsdumpning, dvs material som inte skall
ställas där utan lämnas i sitt eget hushållsavfallskärl eller köras till kommunens återvinningscentral. Vi vill att stationerna skall
ha ”social kontroll” dvs ligga på en plats
så att det syns om någon lämnar felaktigt
och att det därmed blir svårt. Vi skall dock
komma ihåg att många, de flesta gör och vill
göra rätt för sig. Tillsammans kan vi stoppa,
genom att anmäla och bearbeta kommunens tillsynsmyndighet som kan göra kontroller på företag som hanterar sitt avfall på
felaktigt sätt.
Finns det några andra åtgärder som ni
kan göra för att komma åt de som inte
sköter sig, mer information ut till hushållen exempelvis?
Vi informerar löpande om hur man skall
återvinna men vill fokusera på de som gör
rätt och gör ngt bra. Att bara gå ut med negativa signaler skulle nog inte påverka återvinningen på ett positivt sätt. Min vision är
att alla diskuterar återvinningen ”vid fredagstacosen” och lyfter nedskräpningsproblematiken med varandra, vilket skulle göra
att vi talar mer om det och då påverkar varandra.
LEIF MARTINSSON

Två bildörrar, en bagagelucka och ca 20 fulla svarta sopsäckar dumpades av på
stationen i Gerrebacka. Foto Anders Magnhammar.

Fakta FTI
Återvinningsstationer är till för hushållens förpackningar och tidningar.
FTI ansvarar för landets drygt 5000 återvinningsstationer. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker,
drivmedelsstationer och i bostadsområden.
Återvinningsstationerna är bara till för hushållen. Företag kan lämna en begränsad mängd förpackningar och tidningar på kommunens återvinningscentraler eller
beställa hämtning via en entreprenör.
FTI ansvarar för alla återvinningsstationer i landet. Våra samarbetspartners tömmer och städar efter schema. Schemat anpassas för varje
station och med hänsyn till årstid och säsong.
Är behållarna fulla?
Du kan anmäla behov av städning och tömning enkelt via länken som du hittar i
samma bild som visar tiderna för städning och tömning. Du kan också ringa oss på
0200-880311.
Fulla behållare beror ibland på tillfälliga driftstörningar, till exempel hinder på platsen eller andra händelser som gör att vi inte kan tömma.

Anmäl
dig och få
förtur!

Din egen oas
Gör en intresseanmälan till Bostadsrättsföreningen Selma Gård!
Nu bygger vi 60 nya bostadsrätter med ett lugnt läge vid Litteraturgatan
i Hisings Backa. Bostadsrättsföreningen Selma Gård uppförs runt en härlig
trädgård med eget växthus för umgänge med familj och grannar. Här kan du
äga en nyproducerad lägenhet med god standard och alla bekvämligheter
du behöver. Samtidigt har du nära till Selma Lagerlöfs Torg som erbjuder
allt för det goda vardagslivet. Du får det bästa av två världar, helt enkelt.
Gör en intresseanmälan på egnahemsbolaget.se/selmagard
så blir du inbjuden till förtursförsäljningen i höst.
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Magda Andersson besökte Kärrahus
 19 Mars spelade Umeåbaserade Magda
Andersson på träffpunkten i Kärra, med den
äran.
Det blev inte mindre än 26 spelningar på
14 dagar runtom i Göteborg!

FAKTARUTA
Namn: Magda Andersson
Ålder: 31 år
Bor: Umeå
Familj: Mamma, pappa, två bröder och pojkvän
Diskografi

B/K passar på att träffa Magda för en pratstund om hennes
musik, pirater, Göteborg och lite annat.

Magda Andersson (2014)
Korsa Gränser (2016)

26 konserter på 14 dagar, det låter som ett hektiskt schema?
Ja, men väldigt kul. Vissa dagar blir det tre konserter och andra
bara en. Det är ett koncept som kallas ”Speldags” som jag har
kört innan i min hemstad. Det är sammansatt för en lite äldre publik. Göteborgs Stad visade intresse och bokade mig för
dessa spelningar. Jag kör 30 minuter per spelning med sånger
av några av mina förebilder. Sarah Lidman, Karin Boye, Edith
Södergran och Bodil Malmsten. Responsen har vara väldigt
fin och detta är det speldagsprogrammet jag är mest nöjd med.

Fladder (2018)
PM: Lossad (2019)
Sociala Medier
Facebook: magdaanderssonofficiella
Instagram: magdaandersson1

Du har en stark koppling till Göteborg,hur hamnade du här?
Det stämmer, jag flyttade egentligen hit därför att Göteborg
har sådan stor viskultur för en yngre generation. Den finns
egentligen ingen annanstans i Sverige. Är man yngre än 50 år
och gillar vis musik är det bara i Göteborg man kan hitta en
sammanhang.
Till dags dato har du släppt 4 skivor som soloartist (2
fullängare och 2 EP). Hur går komponerandet till och
vart får du inspiration ifrån?
Jag skriver alltid kontinuerligt men kanske alltid med tanken
om att det skall bli en färdig låt. Jag har ett stående mål att
alltid försöka skriva en eller två låtar per månad. När jag väl
bestämmer mig för att göra ett album har jag alltid en mer
koncentrerad skrivperiod. Då samlar jag på mig massa material
och sedan brukar jag åka bort till en skrivarlägenget och sammanställa allt material i lugn och ro.
Inspiration kommer från alla möjliga håll. Det kan vara något jag läst i en bok, sett en film, eller bara för upp en rad i
huvudet som jag försöker spinna vidare på. Ibland kör jag flödesskrivning och försöker att inte censurera mig själv. Jag går
inte och väntar på inspiration, jag skriver även om jag inte är

svenska, detta är mer åt Americana hållet. Eventuellt blir det
en svensk soloplatta under 2023.
2 Snabba med Magda
Göteborg eller Umeå
Helst båda. Känner mig väldigt hemma i båda städerna
Sjunga eller spela gitarr?
Definitivt sjunga
Magda Andersson spelade på Kärrahus.

inspirerad. När jag väl börjar skriva så kommer ibland inspirationen, och ibland inte.
Din senaste platta, PM: Lossad släpptes 2019. Har du något nytt material på gång?
Ja fast inte på Svenska. Jag håller på med ett nytt projekt som
jag kallar Magda Novels. Det är tänkt att lanseras under hösten för att skapa en publik utomlands. Stilen blir lite olik den

När du inte kör solo så är du även frontperson i piratpunkbandet Ye Banished Privateers. Vilka är ni?
Vi är ett piratkollektiv på c:a 20 personer som har basen i
Umeå. Bandet bildades 2008 och musiken är baserad på irländsk folkmusik och skandnavisk folkmusik. Texterna är ofta
en tillbakablick på 1600-1700 talet. Bandet är släppt 5 ful�längdare varav den senaste var en ren julskiva.
Vi är väldigt stora nere i Europa och gör massor med spelningar varje år, framförallt i Tyskland och då oftast på festivaler. Vi brukar vara minst 10 personer på scen.
DANIEL OLSSON

Byggstart för sista delen i parkstråket
Sent i höst ska den södra delen av Selma Lagerlöfs Parkstråk i Selma stad stå klart. I april börjar
slutspurten med bygget av parkdelen vid Kyrkåsbergets fot.
De delar av Selma Lagerlöfs Parkstråk som tidigare byggts är
den aktivitetsfyllda entrén vid Backadalen, den lugna plazan
och den fartfyllda lekplatsen. De var klara och öppnade i mars
2019 respektive juni 2020.
– Anledning till att vi har fått vänta med att bygga den här
delen är att platsen har använts som anläggningsyta av andra byggaktörer i Selma stad, förklarar projektledaren Johan Blomqvist,
park- och naturförvaltningen.
Plats för rekreation, lek och picknick
Det första som händer i april är att förorenade massor tas bort.
Därefter börjar bygget av parkdelen, som kommer att vara inhägnad så länge bygget pågår.
– Det blir en entré mot Kyrkåsberget med perennplantering,
mer grönska i form av fyra nya träd och blommande buskar, gräsytor för spel, lek och picknick och olika typer av sittplatser, berättar
Johan Blomqvist.
För att knyta ihop parkstråket med övriga delar i Selma stad
har sittmurar byggts i tegel liknande det som finns på den nya
bebyggelsen runt omkring. En sådan sittmur kommer att byggas även i entrén vid Kyrkåsberget.
Klart under hösten 2022
Ett litet utegym har också funnits med i planen. På grund av
att det kan medföra störande ljud för näraliggande bostäder så
kommer det inte att byggas.
– Tanken är att vi ska kunna öppna Kyrkåsbergets parkdel sent
i höst. Då har vi återskapat förbindelsen mellan Kyrkåsbergets
stora rekreationsområde och är klara med den södra delen av parkstråket, säger Johan Blomqvist.
SELMA STAD

Foyto: Selma stad.
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Backadagen
14 maj kl. 11 – 14

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

HEMKÖP:
Tortillabröd

Banderos, 8-pack, 320g,
jfr-pris 15,63/kg

5:-

/st

Max 5 köp/hushåll.
Gäller vecka 16.

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

BACKA KYRKA:
Gemenskapsträff
Tisdag 10 maj 12.00,
Backa församlingshem.

80:-

SALONG INFINITY:
Äntligen börjar vår nya
elev Gabrielle hos oss!
In och boka tid!

Vårsånger med Selmakören och
Ann-Britt Nykvist. Kaffe och
smörgås. Välkommen!

BLOMGÅVAN:
Dags för vårplantering!

Köp 3 påsar jord,
betala för 2

VIKTORIA CAFÉ & KONDITORI:
ALLOPTIK:

Snart är det vår, sommar
och sol – då passar väl transition,
polariserande eller färgade solglas?

Vid köp av ett av våra tre
bästa progressiva glas lämnas

50%

Välkommen in till oss på en
god frukost, lättare lunch eller
en avkopplande fika!
Öppet alla dagar i veckan!
Tel: 031-52 51 18

Välkommen in till oss!
Åsa & Anna

Öppettider: Mån – fre 9 – 18,
lör – sön 9 – 16

på andra paret glas.

KRONANS APOTEK:

Erbjudandet gäller till och med 30 april 2022 och
kan inte kombineras med andra erbjudanden.

selmalagerlofstorg.se |

25%

Vi har
på utvalda solprodukter.
Välkommen in till oss!

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Hallå där Kathleen
Hahne, centrumledare
Selma Lagerlöfs Torg
 Pandemin har gjort att Backadagen inte kunnat genomföras
de två senaste åren på grund av
pandemin, men lördagen 14 maj
är det dags igen för den populära
och efterlängtade dagen.
Hur känns det att nu åter få arrangera
populära Backadagen?
Det är såklart väldigt kul att få genomföra
Backadagen igen efter ett par års uppehåll, särskilt kul att kunna samla allt på vårt nya torg.
Vilka tider gäller?
Det kommer att vara program för alla åldrar
på torget mellan kl. 11-14.

APRIL 2022

Extra mycket franskt
på Franska Skafferiet
 Bistron Franska Skafferiet har blivit en oas för
besökare på Selma Lagerlöfs Torg. Här kan besökare njuta av en bit vällagad mat i trivsam, fransk
atmosfär. Nu har restaurangen fått förstärkning i
form av utbytesstudenten Louis från Frankrike.
– Min dröm är att bli kock och det här är ett perfekt
sätt att lära mig grunderna, säger Louis.

Blir det erbjudande från butikerna?
Butikerna kommer att vara laddade med erbjudanden och aktiviteter under Backadagen.
Dessutom kommer en del föreningsaktiviteter
att synas på torget.

Louis rör sig vant i köket. Han har redan hunnit jobba i ett par månader hos Franska Skafferiet på Selma Lagerlöfs Torg. Bistron lockar dagligen många lunch- och middagsgäster till restaurangen i Selma Center.
Fransmannen Jeff Lambert och engelsmannen Charlie Mycock har drivit verksamheten sedan starten för två år sedan.
Nu har duon fått förstärkning i form av 17-åriga utbytesstudenten
Louis från Frankrike. I ett år skall han praktisera på restaurangen och
även hunnit bli tv-kändis på kuppen. Hans äventyr har nämligen skildrats både av fransk och svensk tv, något som uppmärksammats stort i
hemlandet.
– När nyheterna i Frankrike visade inslaget blev det nästan lite hysteri, berättar Louis. Kompisar hörde av sig och jag har redan fått erbjudanden att jobba i restauranger hemma i Frankrike.
Hos Franska Skafferiet har Louis fått många varierande arbetsuppgifter, allt från att tillreda och laga mat, till att servera och diska. Enligt
Jeff är det viktigt att ge en bra bild av krögaryrkets alla sidor. Allt för att
ge praktikanterna en sann bild av livet som krögare.
– Det är kul att få in nya krafter i köket, berättar Jeff. Jag har drivit
restaurang i 30 år och det är lätt att köra fast i gamla hjulspår. Louis
kommer med helt nya idéer och tillsammans har vi utvecklat både menyn och restaurangen.
Med undantag för en månads semester kommer Louis att jobba un-

Kommer Kul-Turen med Gun Matsson att
vara på plats?
Det blir kärt återseende med Gun Mattsson.
Kulturföreningen Kul-Tur kommer att finnas
på plats och berätta om sin verksamhet och
även bidra med aktiviteter.

Kato Sushi Kärra Centrum firar 1 år

Vad kommer att hända under Backadagen?
Det blir musikunderhållning med musikscen
på torget. För barnen blir det vårpyssel och
torgorientering och vårmaskot som kommer
på besök. Våren är ju cykelns bästa årstid därför får vi också besök av cykelfrämjandet på
torget. Familjebostäder och Mosaikfabriken
har också spännande projekt på gång. Utöver
det så kommer även representanter från Selma stads att finnas på plats i Selma Lagerlöfs
Center där kan besökarna få uppdaterad information om alla kommande bostadsprojekt
i området.

Blir det musikunderhållning?
Det blir musikunderhållning på torget som
vi arrangerar tillsammans med Kulturförvaltningen Sommarunderhållningen. Hela
programmet är ännu inte klart men bokat
är Hisingens nationalorkester Vier Brillen, vi
hoppas även på lite hip hop och annat lokalt
till programmet. Bengt Sanzén är en flitigt anlitad konferencier och moderator och kommer att hålla i scenprogrammen.
Vad tror du Backadagen betyder för de
boende i Backa?
Denna jul tror jag blir extra betydelsefull för
boende runt Backa. Nu när restriktionerna har
lättat finns ett efterlängtat behov av att mötas och samlas kring olika aktiviteter på torget
igen. Vi fortsätter såklart att visa hänsyn till
varandra och umgås på ansvarsfullt sätt.
LEIF MARTINSSON  

Hålet vid busslussen i Kärra
Nu har det omtalade “hålet” vid busslussen i
Kärra Centrum täckts igen. Om det är permanent, vilket man får hoppas, återstår att se
B/K

Foto: Jonas Hernstig GöteborgsLokaler.

der ett helt år på Franska Skafferiet och han trivs redan väldigt bra i
sitt nya hemland.
– Jag gillar Sverige. Det känns så lugnt och tryggt. Jag kan lämna
mina saker framme utan att behöva oroa mig för att de blir stulna.
Dessutom ser jag fram emot den svenska sommaren. Alla säger att den
är helt underbar, avslutar Louis.
GÖTEBORGSLOKALER

Hallå där Ulrika Söderlund Kato Sushi i Kärra
Snart har ett år gått sedan ni öppnade Kato Sushi i Kärra Centrum. Hur har det året varit?
- Det har varit så roligt och spännande att få öppna restaurangen i kärra
och bidra till ett ökat mat utbud för kärraborna!. Det har varit hårt arbete i uppstarten men värt all vår tid.! Vi har mötts av många engagerade och nöjda kunder som bidrar till att vi hela tiden vill utveckla vår
meny och hålla en mycket hög kvalité. Vi har haft olika erbjudanden i
vår restaurang och på vår uteservering (när årstiden passar) för öka förutsättningarna för kärraborna att kunna gå ut och äta gott och ta ett
glas vin utan att behöva åka till stan. Glädjande nog så har detta varit
mycket uppskattat och vi vill passa på att tacka alla våra kunder som
besökt oss under det första året. Vi håller nu på som bäst och förbereder vår uteservering för denna säsongen där våra gäster kan sitta i en ny
skön lounge i vårsolen.
Har ni haft många besökare?
- Vi har väldigt många besökare både på lunch och kväll. vi har en
mycket god mix av sittande gäster och Take Away. Det som är så roligt
är att många av våra gäster både äter på plats såväl som att köpa med
mat hem. Vi hade inte trott att det skulle vara en så stor spridning i
åldrar som det har varit. Allt från våra yngsta ungdomar i kärra till
de allra äldsta och där sushin är storfavorit! Väldigt överraskande och
oväntat men så inspirerande. Det som också har överraskat är att vi
har så många kunder som också kommer från andra delar av Göteborg
men även Kungälv.
Hur har maten mottagits av besökarna?
- Vi har fått så mycket positiv återkoppling från kärraborna och våra
mer långväga gäster. Detta gäller oberoende om gästen valt sushin,
Bowl eller våra asiatiskt inspirerade huvudrätter, även om det är sushin som mest efterfrågas. Vi är lyhörda för kärrabornas uppfattningar
vilket har resulterat att vi succesivt infört en mer asiatisk inspirerad
barbecue, både som separat maträtt men även som en utvecklad sushimeny. Vi försöker hela tiden även utveckla vår lunchmeny så att
alla som jobbar i kärra eller hemarbetar ska kunna äta gott även under
arbetsdagen. Vi vill passa på att tacka våra duktiga kockar för sin skicklighet och för att de bidrar till att vi haft så många nöjda kunder och
att de hela tiden gör det lilla extra.

Kato Sushi i Kärra firar 1 år i maj.

Ni firar ett-års jubileet under 12-15 maj. Vad kommer att hända
under de här dagarna?
- Kato kommer att ha olika erbjudanden under hela helgen. Bland
annat erbjuder Kato en 11 bitars lyx sushi/mix för 109 kr och har
pulled beef asian burger till 119 kr med tillbehör under hela helgen. Under varje dag kommer Kato att alternera olika maträtter
från Katos ordinarie meny till reducerade priser så att alla kan passa på att smaka av hela Katos utbud. Happy hour fredag/lördag på
öl och vin som också kan kombineras med maträtter till olika pris.
Kato (kockarna) gillar tävlingar och också kärraborna (som tur är) så
det kan alla räkna med och naturligtvis finns det Katopriser med i potten.
Sist men inte minst så har har Kato en barnmeny till de minsta med
sushimini och festis för 59 kr.
LEIF MARTINSSON

Vad består din kropp av?

KÄRRA
CENTRUM

Med vår InBody-mätning får du full koll på vad
som är fett, muskler, vätska och visceralt fett.

20% rabatt

på InBody-mätning
Välkommen på 10:30 lördag
23 april och 30 april.
Boka din plats på hemsidan
eller via qr-koden.

Kato sushi fyller 1 år den 12 maj!
Det firar vi med många olika erbjudanden
under perioden 12-15 maj!

Flexibel

Välkommen att handla
och mötas på torget!

Välkomna!

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

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

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

Kaffebröd med kaffe

45 kr

Toast med kaffe
eller dricka

45 kr

99:-

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

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

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

Sc an na
för meny

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

ERBJUDANDE

CANDY
de ska va gott o leva

Välkommen in till oss!

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

Mån–fre 10–18 • Lördag 10–15
Marie och Sofia med personal
Kärra Centrum 23, 031-57 17 46
Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

Beställ pizza från appen
och få en dricka på köpet!

Dricka
0 kr

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

Öppettider:

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

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

z

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

149 kr

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

KÄRRA

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

KÖK & BAR

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Elever på Kärraskolan fick
pris i nationell musiktävling
 Bokförlaget Bonnier Carlsen anordnade en musiktävling i samband med publiceringen av
den senaste boken i barnboksserien LasseMajas detektivbyrå. Eleverna Alicia, Angelica, Isabella, Leah och Neva i klass 3B på Kärraskolan vann andra pris för sin låt ”Den onda cirkeln”.
Till musiktävlingen efterlystes en sångtext till en färdig musikslinga, men det gick också att skicka in helt färdiga låtar. Musikläraren Tobias Edvardsson skickade in låten ”Den
onda cirkeln” som skrivits av eleverna Alicia, Angelica, Isabella, Leah och Neva i klass 3B. Bidraget vann andra pris i
tävlingen.
– Jag fick tipset om tävlingen från en annan musiklärare
som hade skickat in ett bidrag med sina elever. Mina elever
hade redan skrivit och spelat in sin låt långt före tävlingen,
säger Tobias Edvardsson.
– Själva uppgiften var egentligen att skriva en låt som passade för LasseMajas detektivbyrå, men det gick att skicka in
vad som helst, så det gjorde jag. Det blev en överraskning
för mina elever.
Sångtext med ett viktigt budskap
Alicia, Angelica, Isabella, Leah och Neva skrev texten till
Den onda cirkeln på eget initiativ och bad sin musiklärare

om hjälp med att skriva musik. Sångtexten handlar om allas
lika värde och att alla barn har rätt till att känna sig trygga.
– Vi skrev låten för att vi tyckte det var kul. Det pågår
mycket mobbning på skolor här och runt om i världen. Vi
ville nå ut med vårt budskap om att alla ska få vara trygga
och att vi kan arbeta tillsammans för att stoppa mobbning,
säger Alicia, Angelica, Isabella, Leah och Neva.
– Det är inte så vanligt att elever kommer med ett eget
initiativ, ofta är det någon form av uppgift som görs lite
motvilligt. Alicia, Angelica, Isabella, Leah och Neva kom till
mig med en färdig text och ville göra en låt. De hade redan
förslag på en rytm och hade till och med idéer om en dans.
Jag skrev musiken och sedan spelade vi in låten som nu finns
upplagd på SoundCloud, säger Tobias Edvardsson.
www.vartgoteborg.se
B/K

19 maj Jonsereds trädgårdar.
Guidad vandring, lunch på restaurang Lille Grisen. Samling
vid pendelparkeringen vid Körkarlens gata Kl 10.45. Gemensam bilfärd.
Medresenärer betalar 50kr. Information om ytterligare aktiviteter under folkhälsoveckan kommer via mejl och sms.

KYRKOSPALTEN

Påskens under
i ofärdstid
Vi har precis firat kristenhetens allra största helg. En
helg där vi får följa Jesus från skärtorsdagens måltid till
att han senare grips. Långfredagen där han själv bär sitt
kors för att sedan korsfästas och dö. Hur han uppstår
på påskdagen. Och Emmausvandrarna som mötte den
uppståndne.
Vår värld är drabbad av ett ofattbart och fruktansvärt
krig i Ukraina. De fasor människor, som är som du och
jag, drabbas av. Det kunde varit vårt land som orättfärdigt ockuperats och som bombarderats tills husen ligger
i högar av betong och bråte.
Det kunde varit vi som under skräckförhållanden
flydde våra hem och vårt land för en ovisshet i ett annat.
Hur kan vi i denna hemska tid ta till oss påskens budskap, att Jesus dog och uppstod för din och min skull?
Hur kan vi i denna hemska tid ta till oss den kraft
som vår natur visar när knopparna blir större och större,
när vårblommorna successivt slår ut i sin prakt?
Du och jag är älskade av Gud, så till den milda grad
att Jesus dog för oss för att vi tydligt skulle kunna veta
och känna detta.
Oavsett hur livet ter sig – om det faller bomber runt
oss, om vi är på flykt, om vi sitter mot en solvärmd vägg
och dricker vårt förmiddagskaffe ackompanjerade av fågelkvitter – är vi aldrig ensamma.
Gud finns där för dig och för mig. Även om vi inte
alltid känner det. Men han sviker oss aldrig! Han är där
för oss!
Det du och jag kan göra är att dela med oss av det vi
har, till andra. Att skänka en gåva, en hygienartikel eller
något annat. Att se och bekräfta, att visa medmänsklighet.
Det är det som gör att vi kan glädjas åt påskens och
naturens under. Det är det som gör att vi kan sjunga:
”Dina händer är fulla av blommor, vem var det du
tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta till
Kristi grav, men han fanns ej där och hans grav är tom.”
(Sv ps 154)
ANNIKA SVENSSON
DIAKON I BACKA PASTORAT

Tobias Edvardsson är musiklärare på Kärraskolan.
Foto: Linda Jansson
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Fira in valborg
Tolsered 4H gård i Kärra
Nu äntligen blir det lite firande på Tolsereds 4H gård
15:00 Servering, bollplank, lotterier med fina vinster, korv
& bröd, ponnyridning, fiskedamm och 17:30 tänds Valborgsbrasan.

Kul-Turen
David Carbe Sjunger och spelar och sprider lust och glädje.
Torsdag den 12 maj kl 10.30 Backa Folkets hus 60 kr inkl
kaffe.
B/K

SPF seniorerna Backa Kärra
5 maj Månadsmöte Kl 11.00 på Lärje Albogård.
Anders Stenbäck berättar: Att växa upp som missionärsbarn
i Malaysia.
16 - 20 maj Folkhälsoveckan.

Frisbeegolfen
Kärra
Äntligen så har den populära Frisbeegolfen i Kärra dragit igång på allvar.
Två av alla spelare är Göran och Alex
som tar chansen att spela så fort vädret
tillåter.
B/K
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Ladan i Backa
Efter två år av restriktioner är det äntligen dags att fira Valborg
på Ladan igen! Vi har planerat ett mysigt cafe, grill, och aktiviteter för familjen. Det blir livemusik, sagoberättande, barnloppis, tipspromenad, ansiktsmålning, skapande aktiviteter och
lotteri. Den traditionsenliga brasan tänds kl 17. Valborgsfirandet anordnar vi i samarbete med förskolan Backa Västergård.
B/K
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Nu ökar vi öppettiderna
på Franska Skafferiet
FR.O.M. ONSDAG DEN 4 MAJ:
Måndag–Fredag 11–15:
Lunch
Onsdag–Fredag:
À la carte – öppet hela kvällen
Lördag 11–sent på kvällen:
Crêperie därefter
À la carte
Söndag 11–15:
Crêperie

Uteserveringen öppnar
så snart vädret tillåter!

Välkomna!

!
e
u
n
e
v
Bien

Ni hittar oss på:

Selma Lagerlöfs Torg 2, 422 48 Göteborg
info@franskaskafferiet.se | 031–774 39 00

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

Totalavstängning av
Tingstadstunneln 22 april – 25 april
 Den 22 april inleds renoveringen av Tingstadstunneln och trafiken påverkas kraftigt
under 1,5 år. Räkna med köer, så undvik rusningstid och välj gärna andra färdsätt.
Tingstadstunneln ska renoveras och uppdateras till dagens
standard på säkerhet och miljö. Arbetet pågår från den 22 april
2022 till oktober 2023 och under den här tiden påverkas trafiken kraftigt.
Totalavstängning den inledande helgen
Renoveringen inleds med att Tingstadstunneln och E6 mellan
Olskroksmotet och Ringömotet stängs helt från fredagen den
22 april klockan 22.00 till måndagen den 25 april klockan
05.00.
– Det kommer att bli långa köer och därför rekommenderar
vi bilister att ställa bilen eller välja andra färdsätt den här helgen. Annars behöver man starta resan i mycket god tid, säger
Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg.
I appen Västtrafik To Go kan du hålla dig uppdaterad om
eventuella förseningar i kollektivtrafiken.

Trafiken leds om via Älvsborgsbron
Under avstängningen leds trafiken om till Söder-, Väster- och
Norrleden via Älvsborgsbron och det är där du kommer smidigast fram. Undantaget gäller dig som startar resan från de
centrala delarna av Göteborg – då hänvisas du till Marieholmstunneln via Torpamotet längs E20.
Endast ett körfält öppet i varje riktning
Från måndagen den 25 april klockan 05.00 till oktober
2023 – då renoveringen väntas bli klar – hålls endast ett körfält öppet i varje riktning genom Tingstadstunneln.
Under den här perioden ska trafiken längs E6 fortfarande
köra genom Tingstadstunneln, medan trafiken via Lundbyleden, E20 och E45 leds om till Marieholmstunneln.
Köer och längre restider
Den minskade kapaciteten i och kring tunneln kommer att
ge kraftiga effekter på hela Göteborgs trafiksystem.
– Det kommer att bli köer och längre restider. Om man
tittar på analyserna så blir köerna som värst klockan 7-9 och
15-17 på vardagar och klockan 11-14 på helger och därför är
det bra om man kan undvika dessa tider, säger Robin Holmér
och fortsätter:
– Man kan också se att en resa som idag tar 30 minuter ge-

nom Göteborg i rusningstid kan ta upp till dubbelt så lång tid
under renoveringen.
Analyserna visar också att de värsta köerna väntas uppstå
vid Tingstadstunnelns mynningar och längs Lundbyleden och
att trafiken kan komma att gå trögt hela vägen mellan Mölndal och Tingstadstunneln i rusningstid. Av den orsaken är det
bra om du väljer Söder-/Västerleden via Älvsborgsbron om du
kommer söderifrån på E6 eller från väg 40 och ska till Hisingen.
Välj gärna andra färdsätt
Det kommer alltså att vara mycket ansträngt i Göteborgstrafiken under lång tid och därför är det bra om du kan resa på
andra sätt än med bil. Om du väljer att åka kollektivt så håller
du dig uppdaterad om din resa i appen Västtrafik To Go. Tänk
också på att vissa busslinjer har eller kommer att få ändrade
körvägar i och med renoveringen.
www.trafik.nu
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Hallå där, Robin Holmér – analytiker på Trafik Göteborg
Helgen den 22-24 april stängs E6 genom Göteborg mellan Olskroksmotet och Ringömotet, blir det inte långa
köer då?
– Jo, det kommer det att bli. Både under lördagen och söndagen får man tyvärr räkna med mycket långa restider, speciellt
mellan klockan 11 och 15 vid Kallebäcksmotet och Gnistängstunneln. Vi tror även att det kommer bli mycket ansträngt i
Munkebäcksmotet och Torpamotet på E20.
Okej, så hur kommer man smidigast fram?
– Det gör man genom att välja Söder-/Västerleden och Hisings-/Norrleden via Älvsborgsbron. Detta gäller inte bara för
bilister längs E6 utan även för de som kör till och från väg 40.

Ju fler som väljer att köra runt stan denna helg desto mindre
ansträngt längs E20, där endast trafik från de centrala delarna
av Göteborg ska köra för vidare färd mot Marieholmstunneln.
Vad har du för tips till bilister och resenärer?
– Det allra viktigaste att fundera på är om man kan ställa bilen, eftersom det kommer att bli mycket långa restider. Eller
så kanske man kan färdas på andra sätt än med bil. Om man
måste ta bilen den här helgen så bör man starta resan i mycket god tid och planera sin körväg i förväg genom att titta på
våra kartor på trafikgoteborg.se/tingstadstunneln. Väljer man
att åka kollektivt så är tipset att hålla sig uppdaterad om eventuella förseningar i appen Västtrafik To Go.

Hur kommer det sig att man stänger av E6?
– Det är flera stora projekt som ska göra omfattande arbeten
på sträckan, men det handlar främst om att Västlänken ska riva
en järnvägsbro över E6 vid Gullbergsmotet och att renoveringen av Tingstadstunneln inleds.
Aha, så sen fortsätter renoveringen av Tingstadstunneln?
– Ja, det stämmer. Från måndagen den 25 april öppnar man
upp ett av tunnelrören med ett körfält öppet i varje riktning
för trafiken längs E6 – all annan trafik får köra via Marieholmstunneln. Renoveringen pågår sedan fram till oktober 2023.
www.trafik.nu
B/K

I

av Tuve

Det finns fortfarande möjlighet att flytta hit!

TUVEBO GLASHYTTA
45 bostadsrätter
1-4 rum och kök
33-94 m2
Pris från 1 620 000 kr
Alla lägenheter med söderbalkong!

Mer information och intresseanmälan

www.kvarterettuvebo.se
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“Glädje läker” – galakväll för barn och unga
som kämpar på Drottning Silvias barnsjukhus
 Sällan har bredden i repertoar och artistuppbåd varit större på GöteborgsOperans stora
scen, än vid insamlingsgalan Glädje läker den 12 maj. Från hyllade Albin Lee Meldau och
Moonica Mac, till husets prisade operasolister, musikalartister, körer och orkester. Galan
till stöd för barn och unga på Drottning Silvias barnsjukhus, leds av den folkkära duon Lotta
Engberg och doktor Mikael Sandström, tillsammans med barnprogramledaren Ida On. Galan
kommer också att streamas för barnen på sjukhuset.
Albin Lee Meldau slog igenom internationellt med låten Lou
Lou 2016 och nådde den breda svenska publiken genom sin
medverkan i TV4:s Så mycket bättre 2018. Tre år senare skedde detsamma för Moonica Mac, som debuterade med albumet Stark & Sårbar 2019 och har liknats vid en modern Monica Zetterlund.
Den 12 maj gästar de GöteborgsOperans stora scen, vid
galakvällen Glädje läker. I programmet som spänner över alla
genrer medverkar även husets prisade operasolister Sofie Asplund, Ida Falk Winland, Kerstin Avemo, Ann-Kristin Jones
och Tomas Lind, samt musikalartisterna Tobias Ahlsell, Julia

Carlström och Karin Mårtensson Ghods. Liksom GöteborgsOperans barnkör, ungdomskörer, operakör och orkester, under ledning av dirigenterna Patrik Ringborg och Sergej Bolhovets.
– Denna kväll kommer vara med och bidra till något så viktigt, vårt arbete att skapa glädje för barnen och deras familjer
som kämpar i sin vardag. Vi är oerhört tacksamma att få göra
detta tillsammans med GöteborgsOperan, säger Lisa Tisell,
verksamhetsansvarig på Insamlingsstiftelsen.
Glädje läker är ett unikt samarbete mellan GöteborgsOperan och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjuk-

hus, där intäkterna går till att skapa glädje bland barn och
unga som kämpar på Sveriges största barnsjukhus.
– Detta är ett samarbete som hamnar väldigt nära hjärtat,
vi vet alla hur viktigt det är för sjuka barn att för en stund få
leka, släppa allvaret, helt enkelt bara få vara barn. För oss på
GöteborgsOperan är det en ära att få bidra med det vi är bäst
på: att ge stora upplevelser till vår publik. Vi hoppas såklart
på utsålt och en gemensam kväll där alla som köpt biljetter
känner att de är med och bidrar till något ovanligt värdefullt,
säger GöteborgsOperans vd Christina Björklund.
Det viktiga arbetet som Insamlingsstiftelsen utför, kommer att belysas på olika sätt under kvällen. När barn och unga
drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt. Därför samlar stiftelsen
in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie
vård. Musikstudio, sjukhusclowner, akvarier, syskonstödjare
och läkande trädgårdar är några exempel.

Tillsammans fortsätter
Tillsammans
vi rädda liv. fortsätter
vi rädda liv.

Hjälp människor som drabbas av konflikten i Ukraina.
Hjälp människor som drabbas av konflikten i Ukraina.

Bli månadsgivare på rodakorset.se
Bli månadsgivare på rodakorset.se

B/K
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Hisingsbacka FC herrar
i ruskig målform
Premiären kunde inte börjat bättre för Hisingsbackas herrar
när de mötte Nol IK och vann med hela 5-1 (2-0). Backalaget
ägde matchen från början till slut. Rayana Dovlatkhah var på
ett strålande målhumör med 3 mål och Levi Kundo var också
på hugget och svarade för två mål.
På skärtorsdagen var det dags i igen för ett nytt målkalas
i hemmapremiären på Backavallen då FC Komarken kom
på besök. 4-0 till hemmaalget slutade matchen efter mål av
Levi Kundo 2, Rayan Dovlatktah och Henry Lai. 9-1 på två
matcher imponerar. I nästa match möter de Lerum (b) på Rydbergsplanen 22 april kl 19.15. Håller Backalagets målform i
sig lär Lerum få det svettigt.
Hisingbackas trupp mot FC Komarken: Robert
Yalda, Viktor Sjöström, Adam Hennioui, Rayan Dovlatkhah,
Levi Kundo, Mohamed Abdi Salah, Mitan Hussaini, Henry
Lai, Jonathan Andersson, Tiago Eskandari, Daniel Zamani (K),
Dennis Avdic, Cristian Pedrini, Nur Varan, Darin Midhat Sabir
och Ahmed El-Abyad.
B/K

Kärra KIF fostrade
Lennartsson till Ängelholm
Hannes Lennartsson började sin fotbollsbana i Kärra KIF och
blev kvar där fram till sommaren 2017, samma år som han
fyllde 15. Därefter blev det IFK Göteborg och för några veckor sedan blev det klart att Kärrasonens nya adress blir i Ängelholm i division 1. Inte långt från pappa Jörgen Lennartsson
som är tränare för Helsingborgs IF.
B/K

Två raka segar
för Kärras herrar
En pangstart har Kärra KIF:s herrar fått i division 5 A. Först
vann de premiären mot Kode (b) med matchens enda mål som
kom genom Marcus Tormodsson. På skärtorsdagen var det
dags för hemmapremiär på Klarebergsvallen i ett hisingsderby
mot IF Warta och en ny vinst med 3-2. Daniel Mellbin 2 och
Linus Ho stod för målen. Två vinster och sex goa poäng bådar
gott inför fortsättningen för Kärra. Närmast väntar Surte 21
april kl 20.15 på Klarebergsvallen. Lita på att Kärra går för
tredje raka vinsten.

Kärra KIF trupp mot IF Warta: Daniel Kjellén, Adam
Gabrielii, Philip Karlsson Mathiasen, Adam Goncalves, Anders
Fossum, Vishnu Nair, Simon Lindström, Felix Bengtsson,
Stiven Alexander Garcia Rengifo, Daniel Mellbin (K), Linus
Ho, Ted Edvardsson, Armin Agovic, Simon Cederqvist och
Ahmad Ramzi Omar.

Uppladdningen under våren:
Vädret har påverkat lite under våren med
lite regn och snö men det är inget som har påverkat oss något större. Vi har nu minskat lite
på träningsmängden och försöker nu bibehålla kvaliteten samtidigt som förbereder oss på
bästa sätt inför alla matcher.
Matcharrangemang på Backavallen:
Vi försöker involvera hela klubben i våra

Även små annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson, 0733–48 72 14

B/K

Backatorp IF P06(U16)
Serien är igång och laget har rivstartat med 2
raka segrar. 8-3 mot Skoftebyn och 4-0 mot
självaste Häcken i ”P16 Nationell Serie” och
2-2 i serie ”GBG 2006(16 år) Svår” med andra laget.
-En stark öppning för Backatorp IF P06
med andra ord.

Ser du den här?
Då gör andra
det också!

matcher och senaste matchen mot Häcken så
bjöd vi på förutom fikaförsäljning, bollkallar
runt planen, musik och speaker före matchen. Dessutom så överlämnade vår nya Backatorp-maskot matchbollen inför avspark. Kul
för killarna och förhoppningsvis även väldigt
trevligt för publiken.
Sedan att vi bjöd på lite ”backa-ticka” och
vann mot storebror.. gjorde ju hela ännu bättre 
Kommande matcher att lägga in
i kalendern
För att hänga med på vår häftiga resa, gå
in och följ oss på Instagram: backatorpifp06

29 april –17:30

P16 Nationell Grupp 3

Backatorp IF

IFK Göteborg

30 april – 14:00

GBG 2006(16 år) Svår

Backatorp IF Röd

Utsiktens BK

7 maj – 16:45

GBG 2006(16 år) Svår

Sävedalens IF Röd

Backatorp IF Röd

11 maj – 20:15

GBG 2006(16 år) Svår

Backatorp IF Röd

Qviding FIF Vinröd

13 maj – 17:30

P16 Nationell Grupp 3

Backatorp IF

Vallens IF

19 maj – 19:45

GBG 2006(16 år) Svår

Mölnlycke IF Svart

Backatorp IF Röd

27 maj – 17:30

P16 Nationell Grupp 3

Backatorp IF

IF Elfsborg

B/K
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Nuläge
Kärra HF
damer

APRIL 2022

Det blev endast ett år i SHE Elit för Kärras damer. Nu laddar man
om för damallsvenskan nästa säsong. Målet är ingen tvekan om.
Att sig tillbaks till högsta serien så snart som möjligt. Byggandet av
truppen är igång sedan länge. Här statusen just nu:

Förlängningar

Nya spelare

Lämnar

Målvakten Gracia Axelsson Zomi från Boden, Anna Karlsson från
Kungälv, Lina Cardell från Isländska ligan IBV Vestmannaeyjar och
Alma Mikaelsson från Boden

Flera seriesegrar
i Backa HK

Åsa Björklund
Anna Boström. Egna produkter som får A-lagskontrakt Elin Berglöf, Kajsa Svensson och Julia Larsson.
Mna Safari, Moa Eggers, Gabriell Lindfeldt, Emmie Svensson, Cacilia Schön, Ida Reinholdsson och Veronika Wislander.
B/K

Backa HKs Pojkar13 ställde i årets säsong upp i två
serier och det gick fantastiskt bra. Resultatet blev dubbla
seriesegrar för P13!! Det som är mest glädjande enligt
ledarna, är att laget har en stor bredd där alla får lika mycket
speltid och alla spelare har under säsong bidragit i målskyttet!
Dam-Juniorerna har haft otur med sin serie då många
lag har hoppat av på grund av pandemin, vilket resulterade
i ett fåtal spelade matcher. Vi hoppas på ett bättre läge nästa
säsong och gratulera för serievinsten och kämparglöden!
Flickor 14 har kämpat hårt och vunnit sin serie! Under
säsongen har alla spelarna bidragit.
Flickor 13 blev också serievinnare med 19 vinster.
Grattis till spelare och ledare i Backa HK för imponerande insatser under säsongen.
B/K

Audi e-tron
En elbil med quattro®
Privatleasing från:

6 295 kr/mån
Pris från ca 888 500 kr.

Audi e-tron 55 quattro Proline. Räckvidd upp till 377–436 km enligt WLTP-körcykeln.Elförbrukning blandad körning 25,5–22,4 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. CO2-utsläpp 0 g/km. Den faktiska
räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2022).
Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Audi Serviceavtal ingår. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt förordningen
(2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och för beställningar
t.o.m. 31 mars 2022. Läs mer och ta del av fullständiga villkor på privatleasing.audi.se.
Bilab Kungälv AB
Trollhättevägen 18, Kungälv, 0303-620 00

ID. Buzz Cargo | 2022

En ikon i ny skepnad
100% elektrisk
Gör dig redo för en ny era av elektrisk mobilitet. 2022 blir folkabussen elektrisk. Det här är
vägen framåt för hållbara transporter. ID. Buzz Cargo blir beställningsbar hos oss till våren.

*Bilen på bilden är en konceptbil

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

Team
Transportbilar

Komponera din egen
nya T-Roc.

Nya sportiga och kompakta suven som du har stora möjligheter att få
precis som du vill. Välkommen att upptäcka mer, provkör den hos oss.

Nya T-Roc.
Privatleasing från 3 265 kr/månad
inklusive 12 månaders betalskydd.
Bränsleförbrukning vid blandad körning från 6,0–8,9l/100 km. CO2-utsläpp från 135–202 g/km. Miljöklass Euro 6 AP.

Rekommenderat pris från 271 900 kr. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3000 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mar 2022). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkommer. Läs mer på volkswagen.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och
avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

KUN GS BACKA
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Boqvist
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Runfelt

Peter
Hyltén
Cavallius

Niklas
Johansson

Melker
Bäverhag

Martin
Gustafsson

Oskar
Havner

Victor
Karlsson

Lars
Borg

Per
Hägelmark
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Kärra HF skriver
A-lagskontrakt med
egna produkter

APRIL 2022

Grattis till Kärra IBK:s P06/07 till guldet i Mölndals ungdomscup. Foto: Kärra IBK.

Fem egna produkter från Kärra HF ungdomsverksamhet
har skrivit A-lagskontrakt inför 2022/23: Emil Saxin,
Elias Azar, Simon Robertsson, Simon Wiberg och Hannes Rosberg.
B/K

LOKALA NYHETER
Nyheter från ditt område

te

i
 Lk
alt
Lo

alt.se

LiteLok

Grattis till Kärra IBK:s flickor 09/10som vann finalen i B-slutspelet i Varbergsspelen Foto: Kärra IBK.

EGEN UPPVÄRMD HALL
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
4 DAMMSUGARE 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Alltid minst 100 släp på lager

VARIANT BIL
ROBNAC AB
Vi fixar allt!

Med lång erfarenhet och nödvändiga tillstånd
utför vi de flesta solskyddsinstallationer i
hemmet eller på arbetsplats såsom markiser,
persienner, plisséer med mera.
Vi fixar även installationer och service på
reningsverk för spabad och pooler.
I egna lokaler kan vi även utföra
reparationer, service eller rekond för såväl
bilar som båtar.
Ring Robban: 0708–97 98 98

BILAR & SLÄP

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

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

APRIL 2022
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Kärra KIF:s F07/08
på besök hos Häcken
 Att Kärra KIF har en förening och ett av Sveriges bästa damlag bara ett stenkast från Klarebergsvallen måste vi ju så klart ta vara på.
Hur ser det egentligen ut på klubbens anläggning och vilka förutsättningar finns inom
fotbollen för tjejer som har stora drömmar
och mål?
Då Kärra KIF F07/08 har ett helt fantastiskt gäng tjejer som
verkligen älskar fotboll tyckte vi ledare att det var en självklarhet att de skulle få möjligheten att få denna upplevelse och
kanske få en liten känsla av hur det kan vara att spela fotboll
på högsta nivå i Sverige och i en klubb som verkligen ser lika
värde i alla människor vare sig man är man eller kvinna.
BK Häckens otroligt sympatiska damlagstränare Robert Vilahamn har man stått emot ett flertal gånger på fotbollsplan.
Att man på plan inte var bästa vänner gör ju inte att man utanför plan har en bra kontakt.
Ett samtal till Robert där jag kollade förutsättningarna för
att komma på ett besök hos dem på GPA (Gothia Park Academy) mynnade ut i flera förslag från honom.

”

Nu har tjejerna också fått se
hur det kan se ut att nå sin
dröm att bli fotbollspelare på
heltid”.
Till slut kom vi överens om att hemmapremiären mot Hammarby den 1 april passade perfekt. Studiebesök och rundvandring på
GPA och sedan skulle vi få biljetter till matchen på Bravida Arena.
FREDAGEN var här och ett gäng nervösa och spända KKIF tjejer åkte till GPA där Robert tog emot oss. Presenterade sig och
drog med oss på en guidad tur runt och i området. GPA som
är en av Sveriges bästa fotbollsanläggningar är just nu under
ombyggnation där man expanderar i syfte att damerna/tjejerna
ska ha exakt likadana förutsättningar som herrarna. Häftigt
och verkligen imponerande.
Efter en runda runt planerna, i omklädningsrummen och
på gymmet så satte vi oss i ”biosalongen” där Robert skulle ha
en matchgenomgång med oss hur deras matchplan var för att
ta tre poäng mot Hammarby.
Med ett härligt engagemang och inlevelse gick Robert igenom alla spelare i BK Häckens trupp och sedan matchplanen
för dagens match. Tjejerna satt som på nålar och tyckte nog
det var imponerande och lite skillnad att se matchgenomgång
och taktik på ett lite modernare sätt än deras egna med taktiktavla och lite magneter...
Efter genomgången behövde Robert åka till Bravida och ta
emot sitt eget lag. Lämnade biljetterna till oss och rusade iväg.
KKIF åkte då till Sultan Grill och åt en härlig middag ihop för
att sedan ta sig till Bravida och hjälpa BK Häcken ta 3 poäng i
sin hemmapremiär. Om det berodde på oss vet vi ju inte men
en härlig och väl genomförd match gjorde att segern aldrig var
hotad och vi tyckte allt att dom följde sin taktik som Robert
visat oss riktigt bra!
Nu har dom också fått se hur det kan se ut att nå sin dröm
att bli fotbollspelare på heltid. Hur fina faciliteter man kan arbeta i och att främst se hur tjejer kan ha exakt samma förutsättningar som killar i en bransch det inte alltid sett likadant ut.
Tack BK Häcken för att ni visade tjejerna detta och är ett föredöme i hur en förening ska agera 2022.

Tack Robert Vilahamn för att du tog emot oss med öppna
armar och på ett proffsigt sätt visade tjejerna hur häftigt det
kan vara att följa sin dröm och satsa på att åter sitta i biosalongen om några år inför en hemmapremiär i Allsvenskan fast
då som spelare...
Att få dela dessa stunder och upplevelser med tjejerna är
magiskt. Tacksamma, engagerade och med en härlig energi gör
dom allt tillsammans. En grupp som är unik på att ta hand om

varandra och se alla som ett lag. En vilja att utvecklas både som
lag och individ.
Vi ledare är så stolta över er och ser fram emot att skapa
ännu fler minnen ihop!
JON STOCKHAUS OCH
ÖVRIGA TRÄNARE/LEDARE I KÄRRA KIF 07/08

@nordicwellness
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