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Vi säljer och servar följande märken:
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GRUPPBOENDE I KÄRRA FICK EN HÄRLIG ”BÅTRESA”

BYGGNATIONEN STARTAR. ILLUSTRATION: T+E ARKITEKTER
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KÄRRA HÅRTEAM | CANDY | APOTEKSGRUPPEN
FOLKTANDVÅRDEN | KÄRRA CAFÉ & KONDITORI
ICA SUPERMARKET | BLOMMIGA BUTIKEN

Bäst i test!

! @ karracentrum | www.karracentrum.com

Utomhusfärgen NORDICA
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selmalagerlofstorg.se |

Även små annonser syns!
Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14
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Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Krönikan

Skolplaceringsvalet utgick
inte från barnperspektivet
 Knappast någon har väl missat debatten om skolplaceringar för
barnen som kom ut för ett tag sedan. Visst fanns det många barn
som helt logiskt fick sina val som de önskat. Men, det fanns också
barn som placerades i en annan skola och utanför sin egen stadsdel
och blev förtvivlade.
Hur grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen tänkte där är en gåta? Eller tänkte
de inte alls! Och som alltid skyller de ifrån sig.
Placeringarna skulle bero på ett datasystem
som bland annat tagit hänsyn till avstånden
fågelvägen från där barnen bor till nya skolan.
Inte utifrån barnens bästa. Eller hur kommunikationerna fungerar. Hur de barn som blev
placerade i en ny skola och en annan stadsdel
mår var tydligen en nedprioriterad fråga. Ja,
man häpnar faktiskt.
Tack och lov så har föräldrar självklart varit engagerade och lämnat in protestlistor och
överklagan. Det har gett resultat, till en viss
del. Förra veckan kom nya besked till flera av
de barn som drabbats och nu blev de placerade i sin tidigare skola och stadsdel. Dock väntar en del fortfarande på sitt nya besked om
de också får vara kvar i sin skola i sin stadsdel.
Frågan man ställer sig hur är det möjligt
att de kunde bli så fel från början. Hur kan
grundskolenämnden och förvaltningen driva
igenom en så vansinnig linje, där inte barnet är prioriterat. Man mår illa när man tänker hur de dribblar med barnens skolval och
framtid. Det är ungefär som en tombola. Vi
drar en lott och så får vi vi se vilken skola barnet hamnar i. Alltså så får det inte gå till och
det bryter mot skollagen och barnkonventionen som bland annat säger: Vid alla beslut
som rör barn ska i första hand beaktas vad
som bedöms vara barnets bästa.
Backa/Kärra Tidning har träffat några föräldrar till barn i Hisings Kärra som blev drabbade när de första skolplaceringarna skickades
ut.
COVID-19 har lamslagit världen och Sverige. Det är förskräckligt på alla sätt och vis.
Många har fått sätta livet till, många har blivit smittade, många är i karantän. Tyvärr kan

flera kan drabbas. Just att människor går bort
och blir smittade av viruset gör extra ont.  
Tänker också på all vårdpersonal som i olika sammanhang som sliter i ur och skur. Med
långa arbetsdagar. De gör ett fantastiskt jobb.
Hur länge ska de orka? Hur skulle vi klara oss
utan dem? De är mina och många andras riktiga vardagshjältar.
Påföljderna av epedemin är och har så här
långt varit förödande. För människor, för företag som går i konkurs vilket i sin tur leder
till att folk förlorar sina jobb. Regeringen har
gett ut många bra stödpaket för att hjulen ska
snurra. Det är bra och nödvändigt.
Måtte detta ta slut så att människor kan
återgå till ett normalt liv. Det är vad vi alla
önskar.
OMVÄRDERING. Finns det något positivt med coronaeffekterna. Inte mycket. Det
jag dock kan tycka mig se att när man pratar med folk så är känslan att de börjar förstå att man får omvärdera saker i livet som att
ta hand om varandra ännu mera än tidigare.
Det vansinniga tempot som varit innan, har
lugnat sig. Det är inte en dag för sent. Vi behöver sakta ned farten i livet. Vi behöver inte
vara med överallt. Vi behöver inte vara uppdaterade på allt och alla. Vi behöver inte jaga
status etc. Min förhoppning är att pandemins
effekter har blivit en tankeställare. När epidemin går över, vilket det kommer att göra, så
hoppas jag att vi inte rusar iväg igen som tidigare, utan att man sätter ned foten och börjar
fundera på vad som är viktigt egentligen och
börjar prioritera de sakerna.
Omvärdering kan vara ett av de bästa recepten som finns att tillgå i framtiden.
Och det kostar inte en krona.
LEIF MARTINSSON

Gör som alla andra!
Köp Jalle AHLSTRÖMS bok
EN RESA I GLÄDJE OCH SORG
med taxi i Göteborg

Beställ boken NU:

https://jarlabokforlag.se

Mail: papparazzi@gmail.com • Ring: 0737–81 80 96
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MEDLEMS-

KLIPP!

Laxsida med
couscoussallad
Receptet hittar du
på coop.se

2 FÖR

15k
FÄRSKOST

Crème Bonjour. Välj mellan olika sorter. 100 g. Jfr-pris 75:-/kg.

HELSIDA
FÄRSK LAXFILÉ

109k/kg

POÄNG
från första kronan

FÖRalltid belönad, oavset
Hos oss blir du som är2
medlem
hur ofta eller hur mycket du handlar. Du får poäng frå
första kronan, och ju mer du handlar desto fler poäng
får du. Du samlar poäng på varje köp och kan spara
dina poäng i tre år.

49k

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

MAX 1 KÖP/MEDLEM.

FÄRSK LAXFILÉ HELSIDA

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

Gevalia. Välj mellan olika sorter. Gäller även ekologiskt.
425-450 g. Jfr-pris 54:44-57:65/kg.

Norge. Odlad. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

POÄNG
från första kronan
Hos oss blir du som är medlem alltid belönad, oavsett
hur ofta eller hur mycket du handlar. Du får poäng från
första kronan, och ju mer du handlar desto fler poäng
får du. Du samlar poäng på varje köp och kan
spara dina poäng i tre år.

10k/st
LÄSK

Pepsi/Zingo/7-up/Pommac. Välj mellan olika sorter.
140-150 cl. Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

20k

/ask

BLÅBÄR/HALLON I ASK

Spanien. Klass 1. 125 g. Jfr-pris 160:-/kg.
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Ge Gun kulturpriset
Nu är det äntligen dag.
Ge eldsjälen Gun Mattsson Livslust Hisingens kulturpris ingen
annan har gjort så mycket gott för oss äldre och ingen annan
har spritt så mycket glädje och lust omkring sig. Hon är bäst.
Detta borde stadsdelen göra innan dom upphör.
Vi är tusentals som genom åren fått glädjas åt Livslust fantastiska Program och smittas av Gun Mattssons energi och glädje och vi har fått uppleva sådant vi aldrig kunnat drömma o,

MAJ 2020

Ökad trafiksäkerhet vid Kärramotet
 Trafiken påverkas när delar av Kärramotet byggs om för en ökad säkerhet för trafikanterna i området med start den 25 maj.

TRE TRALLANDE TANTER

Låt barn gå i skolan där de bor
”Allt” skulle bli så bra med den nya grundskolan när skolan
blev centralstyrd för några år sedan. Pyttsan. Nu ser vi effekterna av det när skolplaceringarna kommit ut. En del barn
i Göteborg placerats i andra stadsdelar än där de bor. Vi
pratar om nioåringar. I min stadsdel Hisings Kärra har flera
barn placerats i en annan stadsdel och nya skolor. Hur är
det möjligt att rycka bort så unga människor från sin trygghet
på hemmaplan, från sina klasskamrater och placera dom i
en helt annan stadsdel. Hur resonerar de styrande? Har det
med utsatta områden och jämlikhet att göra? Gör nu om detta
snabbt så att våra barn får gå i sina skolor på hemmaplan.
Skäms de som tagit ett sådan här beslut.
BESVIKEN FÖRÄLDER

Finns att göra

Kärramotet byggs om. Bild: www.trafikgoteborg.se

Karta Kärramotet. Bild: www.hoteborg.se

Kärramotet ska byggas om för att öka säkerheten för trafiken, vilket gäller både bilister, gående och cyklister. Arbetet
utförs i etapper, det startar den 25 maj och beräknas vara klart
den 30 november.
För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister byggs
upphöjda gång- och cykelöverfarter samt bredare refuger vid
Kärramotet och längs med Transportgatan och Orrekulla In-

dustrigata. Här kommer även busshållplatserna att tillgänglighetsanpassas.
Även korsningen E6-Transportgatan kommer att byggas om
för en säkrare trafik. Då arbetet utförs i etapper kommer trafiken
i området att påverkas på olika sätt under byggperioden. Det gör
att framkomligheten blir begränsad under vissa perioder.
Källa: trafikgoteborg.se
B/K

Vill ge ett tips om att röra på sig i de här tiderna med ett virus
som gjort att många blir allldeles för stillasittande.
1) Slå på TV.n och var med på morgongympan. Den är jättebra och gör gott för kroppen.
2) Gå ut och promenera. Flera gånger om dagen. Håll bara
avstånden. Du får kondition och frisk luft som gör att du mår bättre.
Det här har jag som 76-åring gjort i två månader och det har
gjort susen för mig.
KÄRRAVETERAN

Fiskhuset på Selma Lagerlöfs Torg

Matupplevelser på torget
Äntligen har jag haft tid att besöka nya Selma Lagerlöfs
Torg. Bor inte längre i Backa, men blev vid mitt besök glatt
överraskad. Helt otroligt att se hur fint det har blivit. När jag
var där sist för några år sedan var det slitet och tråkigt. Helt
annat nu. Extra glad blev jag över att Göteborgs bästa Fiskhus finns i nya lokaler på torget. En fröjd för ögat att kliva in
där och handla de bästa skaldjuren och fisken.
KENT  

Få bort drogerna från Kärra
Det är sorgligt att se hur det då och då pågår droghandel i
Kärra Centrum och även i andra delar av Kärra. På kvällstid.
Har inte sett det själv, men flera bekanta har bekräftat att det
förekommer ofta. Min fråga är hur kan det kan få ske. Är det
folk från Kärra eller annat folk som kommer hit. Ser inte folk att
det här pågår? Vad gör polisen? Vad gör föräldrarna? Vad
gör Stadsdelsnämnden? Vad gör Göteborgs Stad? Det här
måste bli ett slut på. Kärra, och alla andra platser i Göteborg,
ska slippa den här skiten. Nu har jag uppmärksammat detta
i lokaltidningen och jag hoppas att en och annan agerar och
gör något åt det. Själv är jag alldeles för gammal. Jag tänker
på framtiden för Kärra och våra barn och ungdomar.
NILSSON I KÄRRA

Trygghetsspalten Norra Hisingen
Sommaren närmar sig och som det verkar i skrivande stund kommer det att bli en annorlunda sommar och ledighet. Vi tar höjd för
att hantera det faktum att de flesta av oss kommer att tillbringa tiden hemma eller åtminstone inte utomlands. Det ställer krav på oss
gällande bemanning och analys av hur, var och vad vi skall göra. Att
orka och hålla fast vid en prioritering gäller inte minst i dessa tider.
Vi får se över våra gemensamma resurser i stadsdelen för att
kunna ta hand om de olika konsekvenserna som Corona för
med sig. Vi skulle kunna säga att dåligt väder i vanliga fall är
en bra brottsförebyggare men i detta fall skulle det kunna vara
bra om en strålande sommar kan hjälpa oss så att möjligheten
finns att hitta på positiva saker att sysselsätta sig med.
Narkotika ett gissel
Narkotika är ett gissel för oss och samhället. Vi känner till
att det hanteras på många ställen och tar det på allvar. Vi har
möjlighet att vidta åtgärder såsom att ta urinprov och även eftersöka narkotika som person bär med sig. När det gäller unga
personer är syftet att synliggöra ett missbruk och kunna erbjuda hjälp till en förändring, kanske inte i första hand att straffa.
Vid innehav eller försäljning kan dock sanktionerna bli lite mer
kraftfulla. Men att få en person att avstå ett beteende är inte lätt
och det är många som måste känna sig manade att hjälpa till. Socialtjänst och sjukvård har en stor roll i detta. Men det är viktigt
att vi hittar de ungdomar som riskerar att hamna i ett missbruk.
Tips är till hjälp
Varför plockar ni inte bara in dom? Det är inte bara. Vi har
en lagstiftning att förhålla oss till. När vi har hanterat så är det
också andra som måste kugga i. För dessa brott blir man oftast
inte föremål för ett ytterligare frihetsberövande. Det innebär
med att personen kommer tillbaka till samma miljö och plats.   
En del tips kring narkotika kommer till oss vilket har varit till
hjälp att finna gömmor i terrängen, men även preparat som personer har tagit hand om och lämnat över till oss. Bra information
gör att vi kan söka själva. Vi har också stora möjligheter att använda oss av hund som har en enastående förmåga med känslig nos.
Områdena de kan söka av är stora och i samband med att de skall
ta rast kan denna rast med fördel läggas i ett ”intressant område”.
Personer som far illa
All narkotika som vi kan få bort från gatan är bra, men vi
vill ha mer information för att kunna ringa in de personer som
brukar, hanterar och säljer. Vi får inte glömma att det bakom
fasaden finns personer som far illa. Först naturligtvis användaren själv, men också ytterligare människor i närheten. Till en
början kan förhållandet till narkotika verka oskyldigt men tro
mig när jag påstår att ett missbruk snart blir en smutsig vardag för den överväldiganade delen. Det gäller att kunna säga
nej både för sin egen del men även för samhället, vars resurser
skall fördelas och inte på något sätt är hur stora som helst. Inte

Kennet Johansson

Håkan Bredinge

minst den brottslighet som följer i spåren av jakten på pengar
för att få ihop till missbruket.
Antalet brott har minskat
Antalet brott har gått ner mycket sedan 2016 även om det
just nu står still. Nedbrutet till inbrott i bostad har det minskat
markant de senaste åren även om det även här har landat på
en platå. När det gäller en viss typ av brott är det ett fåtal individer som står för en stor del av statistiken inbrott i bostad är
en men även inbrott i fordon. Det får mig att flagga för att elcyklar fortfarande är stöldbegärliga då de inte är kräver några
personliga insatser såsom att använda, till exempel hjälm, körkort eller försäkringar.
Sommarjobb som biträdande Trygghetssamordnare
Norra Hisingen har under många år anordnat sommarjobb
för de elever som gått ut nian och som önskat att jobba under en
period av tre veckor under sommarlovet. Dessa jobb syftar till att
ge ungdomar en inblick i arbetslivet, men vi hoppas även att det
ska bidra till en tryggare utemiljö under sommaren. Detsamma
gäller även för denna sommar, men förutsättningarna är annorlunda i år med tanke på den situation som samhället befinner sig
i utifrån risken att smitta eller smittas av covid-19.
I princip så innebär det att inga sommarjobb kommer att kunna erbjudas inom boenden eller där nära möten med människor förekommer.
Så till denna sommar fick förvaltningen tänka till för att
ta fram andra alternativa arbetsplatser, Inom Trygg i Norra
Hisingen kommer vi att skapa arbete åt 20 ungdomar som
kommer att utbildas och jobba som biträdande Trygghetssamordnare. I arbetsuppgifterna kommer bland annat ett utbildningsblock där kunskap om trygghet och säkerhet, intervjuteknik, hur man gör en trygghetsvandring och en lägesbild
ingår. Dessa moment kommer att praktiseras i verkligheten.
Så om ni ser ett gäng ungdomar med gråa västar på sig under vecka 25 till 27 så vet ni vilka de är.
Vi önskar er en trevlig sommar!
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE NORRA HISINGEN

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOSTBUFFÉ, LUNCH

& CATERING
VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
Vår goda frukostbuffé serveras alla dagar
mellan 08.00–10.30 (från 39:-).
Kom in på lunch hela veckan (mån-fre)
för 89:- (medlem 84:-) eller besök vår
populära grillbuffé (lör-sön) för 99:-.
Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per
portion.
Information finns även på
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

FRÅN
VÅRT
UTBUD
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 & sortimentsförändringar. Vi lagar även mat till din firmafest, ditt bröllop eller dop.
Kom in i restaurangen och gör din beställning eller

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

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider: Vardagar 08.00–19.00 • Helger
08.00–18.00 • Köket stänger 30 min innan.
Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café
Bäckebol!

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Från vänster till höger - Ingela Andersson, Sebastian Andersson, Kim Malan, Gisela Nord, Ina Nord, Filippa Färm, Fredrik Färm, Sofia Färm, Lasse Joelsson, Mathilda
Jussila, Marianna Pileros.

Upprörda föräldrar i Kärra protesterade
och överklagade barnens skolplaceringar
Nu kommer nya besked om skolplaceringar
 Det fria skolvalet slog helt fel i Göteborg. Över 1 500 barn fick inte
något av sina val och skulle ryckas upp från sina klasskamrater och
trygghet.
De blev placerade i andra skolor och i en
stadsdel där de inte bor. Några av dem bor i
Hisings Kärra. Föräldrarna till de som barn
som drabbats lämnade in protestlistor och
överklagade beslutet. Och det har gett resultat, till en viss del. I förra veckan kom grundskoleförvaltningen med ett nytt beslut om nya
placeringar i årskurs 4 för hösten 2020. Flera
barn i bland annat Hisings Kärra får nu vara
kvar i sin skola i Kärra. I denna veckan börjar förvaltningen också att skicka ut beslut om
nya skolplaceringar för bland annat årskurs 7
samt Förskoleklass.
När Backa/Kärra Tidning träffade några
av föräldrarna i Hisings Kärra där deras barn
var och är direkt drabbade var upprördheten
och förtvivlan stor. Föräldrar till barnen, Ina,
Linnea, Gustav, Wilmer, Tindra och Theodor,
är Ingela Andersson, Sebastian Andersson,
Kim Malan, Gisela Nord, Ina Nord, Fredrik
Färm, Sofia Färm, Lasse Joelsson, Mathilda
Jussila, Marianna Pileros. De hade då fått besked om att deras barn skulle placeras i andra
skolor.
- Allt blev så fel för våra barn med skolplaceringarna när de kom ut först. Barnen
har mått jättedåligt och gråtit sig till sömns.

Vi har också mått dåligt. Och motivationen
hos barnen har försämrats radikalt. Det känns
som det bara handlar om ekonomi och inte
våra barn, säger samtliga föräldrarna.
De säger att släppa iväg sina barn till en helt
annan stadsdel och en ny skola känns inte alls
tryggt. Så här får det inte gå till.
- Det är barn det handlar om. Det är deras
framtid vi pratar om.
En av anledningarna till att de bor i Hisings
Kärra var att här fanns bra skolor för barnen
och att det är en trygg stadsdel.
Inget barnperspektiv
Att grundskoleförvaltningen nu i någon
mån ändrat sig beror till stor del på alla protestlistor och de 908 överklagningar som
lämnats in. Tack vare det så kom det i förra
veckan ut nya skolplaceringar för 70 nya placeringar gällande årskurs 4, bland annat för de
barn i Kärra i årskurs 4 som blivit placerade i
en annan stadsdel. De nya placeringarna gör
att de barnen nu får stanna kvar i sin stadsdel.
- Det är så klart jättebra, men fortfarande
vet vi inte hur det går för Ina i årskurs 7 som
blivit placerad i Lövgärdesskolan och vi kräver självklart att hon får stanna i Kärra. Vi krä-

ver, även att de barn som rycks upp från Kärraskolan och flyttas till Klareberg får gehör för
sina överklaganden.  Där ska det komma besked i denna vecka och vi hoppas verkligen att
det nu gör rätt där, säger Fredrik.
Fredrik Färm i Hisings Kärra är med i
Föräldrarnätverket
Skolplaceringskatastrofen och är upprörd och förvånad hur det är
möjligt att cirka 1 500 barn inte hade fått något av sina val tillgodosedda och skulle ryckas
upp från klasskamrater och trygghet.
- Att barnens behov har åsidosätts är helt
klart och det är en katastrof, säger Fredrik.
Grundskolenämnden och förvaltningen
skyller skolplaceringarna på att det är ett nytt
IT-system som är orsaken. I det systemet ligger parametern att mäta fågelvägen mellan
hem och skola.
- Med ett sådant system så är det på förhand solklart att det blir helt fel för många
barn, fortsätter Fredrik.
När beskedet kom först så var det ett dråpslag för barnen och föräldrar. Att barn i 9-12
årstiderna ska behöva bryta upp från sin närmiljö med klasskamrater och tryggheten de
haft i sin skola är inte ok. Praktiskt är det rena
katastrofen. Restider med flera bussbyten gör
att det blir långa dagar för barnen.
- Förvaltningen har sagt att de kan cykla eller gå till exempelvis skolorna i Gårdsten och
Lövgärdet. Det är fullständigt vansinnigt att
säga så, för det kommer aldrig att fungera.
Det förstår ju var och en, säger föräldrarna.

Flera av föräldrarna har varit oroliga för hur
deras barn ska få en bra skola med kvalité och
trygghet och hur barnen skulle hinna hålla på
med sin idrott, med så långa dagar. Hur de ska
orka helt enkelt.
- Det är högst märkligt att förvaltningen
från första början kunde ta ett sådant beslut.
Vi vill påstå att det är en stor kränkning av
barnen och oss föräldrar. Dessutom strider det
mot skollagen och barnkonventionen som säger: Vid alla beslut som rör barn ska i första
hand beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa.
Redan förra året började det fria skolvalet
gå snett med felplacerade elever.
- I år är det ännu värre. Hur ska det här sluta när myndigheter sätter sig över våra barns
framtid, säger föräldrarna.
Det fria skolvalet slog helt fel. Barn blev felplacerade.
Informationen och förklaringarna från
grundskolenämnden och förvaltningen har
varit bristfälliga under hela resan.
Nu hoppas föräldrarna att grundskoleförvaltningen gör rätt, med de nya skolplaceringarna, hela vägen så att deras barn får vara kvar
i sina skolor i Hisings Kärra.
Det är det minsta man kan begära i en så
självklar fråga som barnens skolgång, trygghet
och framtid.
LEIF MARTINSSON

KÄRRA CENTRUM
Handla lokalt i Kärra Centrum!
Torget erbjuder ett varierat utbud av service,
dagligvaruhandel, kaféer och matställen.
Storköpsrabatt

Kärra Café
och Konditori

Vi fortsätter erbjuda god tandvård med hög patient
säkerhet. Du som är symtomfri och under 70 år är
välkommen att boka tid. Har du blivit kallad men
känner dig krasslig? Är du 70 år eller äldre? Boka om
tiden via vår webbplats eller ring oss så hjälper vi dig.
Folktandvården Kärra
vgregion.se/folktandvarden − 010441 81 70

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

Rabatt!

NYHET Kycklingsallad med skivad
kyckling och riven parmesanost samt rostat bröd.
69 kr

Ciabatta
med falafel och vitlökssås.
NYHET

49 kr

Välkommen in på en fika eller
ring oss på 031–57 59 90 för beställning!
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*Gäller ej spel, tobak, lotter
och receptfria varor eller pant.
Erbjudandet gäller på ICA Supermarket
Kärra tom 7/6 2020. Vi reserverar oss för
slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

V36_RABATTKUPONG--CO--SSV_Karra_66x66_RAO1003106.indd 1 2019-09-03 10:54

Här spelar du Svenska Spel
alla dagar i veckan. Vi har andelsspel
på Stryk, Europa och Topptipset.
Välkomna in!

Tel. 574030
På söndag är det Morsdag!
Vi har öppet 10-15.
Förbeställ gärna dina blommor och bud.

CANDY
de ska va gott o leva

ÖPPETT:

CANDY, Kärra Centrum 8
Telefon 031–57 99 88. Öppet alla dagar!

Välkomna önskar Marie och Sofia med personal.
Öppettider: Må-Fr 10-18 • Lö 10-15 • Sö stängt
Kärra Centrum 23, 031-57 17 46
Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

Vi sponsrar

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

z

Veckans
erbjudande

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

40%

för medlemmar

KÄRRA

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!

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG
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Byggnationen av nya Backahus
äldreboende startar
 Nu startar en ny etapp i omvandlingen
längs med Litteraturgatan och vid Selma Lagerlöfs Torg i Hisings Backa. En del av den
nya byggnationen är ett äldreboende – nya
Backahus med 56 lägenheter. Ett modernt,
tryggt och bekvämt boende utvecklat för att
kunna ge all den service som krävs för bästa
omsorg och vård. Nya Backahus ska vara
klart för inflyttning under hösten 2021.
- Jag är mycket nöjd och glad över att bygget startar. Vi har
haft en bra dialog under planeringsfasen med en referensgrupp
som varit med i projektet från början. Vi har tack var detta
utformat ett äldreboende anpassat precis så som vi vill ha det både för de boende och för våra medarbetare, säger Margareta
Larsson, tf sektorschef äldreomsorg- samt hälso- och sjukvård
på Norra Hisingen.
Ny teknik underlättar
Bland annat införs en hel del trygghetsskapande tekniska
lösningar för ett så tryggt och säkert boende som möjligt. Det
handlar bland annat om att med hjälp av digital teknik trygga
de boendes tillsyn under natten. Detta som ett stöd både för
medarbetare och boende.
Ett annat exempel är trygghetslarmet som bidrar till en god
och säker miljö där de boende har personliga larm som möjliggör att öppna upp inomhusmiljön. Detta betyder att de boende kan röra sig självständigt både i huset och i utomhusmiljön.
Dagens nycklar ersätts till ett tagg-system som underlättar vid
in- och utgång.
Inredningen är också utformad med färg, ljussättning, möbler och utifrån de äldres behov och välmående. Från entré och
hissar till våningsplan och huskroppar kommer olika accentfärger att visa vägen för de boende.
Ersätter dagens äldreboende
Äldreboendet nya Backahus kommer att ersätta dagens äldreboende som också heter Backahus. Byggnaden som inrymmer dagens äldreboende kommer att rivas.
- Under planeringstiden har också samarbetat med pensionärsrådet. Det har varit mycket värdefullt. Därför känns extra
bra att kunna erbjuda något helt nytt mot ett äldre boende
som genom åren fungerat väl, men som tiden av naturliga skäl
också slitit på, säger Margareta Larsson.
Nya Backahus ligger strategiskt placerat vid Selma Lagerlöfs
Torg vilket innebär att de boende får nära till all den service som
erbjuds på torget. Det betyder ett bekvämt och tryggt sätt att bo.
Med stort engagemang
Framtiden Byggutveckling är byggherre för det nya äldreboendet.
- Det har varit en intressant och bra process i stor samverkan
och med stort engagemang från verksamhetsrepresentanter för
att kunna erbjuda en bra miljö för både boende och personal.
Det är väldigt roligt att få bidra till ett hållbart äldreboende
som håller över tid, säger Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling.
De bygger på uppdrag av Familjebostäder och Serneke är
utsedd till entreprenör.

Margareta Larsson, tf sektorschef äldreomsorg- samt hälso- och sjukvård på Norra Hisingen var med vid
byggstarten av det nya äldreboendet Backahus. Foto Johan Twedberg

Det nya äldreboendet Backahus vid Selma Lagerlöfs Torg i Hisings Backa rymmer 56 lägenheter. T+E Arkitekter

Byggnationen av äldreboendet nya Backahus är en del i den stora
omvandlingen av kvarteren kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan – Selma stad. Mer än 1 700 nya bostäder, ett stadsdelshus
med rum för kultur, ett handelshus och nya lokaler för vård och
service byggs tillsammans med levande torg- och parkstråk.
Ett gott vardagsliv
Entréerna till de olika boendena är vända mot torgstråket
för att skapa liv och ge möjligheter att mötas, vilket även det

nya parkstråket kommer att inbjuda till. En medveten tanke
för att skapa trygghet samtidigt som det blir en härlig blandning av handel, service, kultur och bostäder.
Flera upplåtelseformer byggs – hyresrätter, bostadsrätter,
studentlägenheter, äldreboende, trygghetsboende och seniorboende. De boende kommer att kunna stanna på hemmaplan
för att leva ett gott vardagsliv.
B/K

Ny finskspråkig förskola på Hisingen
 Till hösten startar förskoleförvaltningen finskspråkig verksamhet i en nybyggd modern
förskola i Lillhagsparken.
- Vi är glada att kunna möta behovet när grundskola erbjuder
tvåspråkig undervisning på Skogomeskolan i närheten. Till att
börja med öppnar vi upp en avdelning med finskspråkig verksamhet, säger Staffan Lekenstam som är avdelningschef på
förskoleförvaltningen.
Lena Bildsten är rektor på den snart färdigbyggda förskolan
med totalt åtta avdelningar. Tillsammans med barnen och personalen från två närliggande förskolor, ser hon fram emot att
få flytta in i den nybyggda förskolan i augusti.
- Det känns spännande och roligt att få ta emot nya barn
och nya medarbetare. På vår förskola ska alla känna sig

trygga och välkomna. Här möts vi för att tillsammans inspirera
varandra till nyfikenhet och delaktighet, säger Lena Bildsten.
Så ansöker du om plats
Välkommen att söka plats på goteborg.se/forskola.
Här kan du läsa på finska vad Göteborgs Stads förskolor
erbjuder ditt barn och dig.
Finskt förvaltningsområde
Göteborgs Stad är en av de 64 kommuner som ingår i
finskt förvaltningsområde. Det ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter.
B/K

Förskolan Terapislingan 4, skiss Liljewall Arkitekter.
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ALLT FÖR HEM
OCH FRITID
ALLTID FRI PARKERING

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

Lagerrensning
hos Frontbilar
SEAT Frontbilar gör plats för sommarnyheter
– med lagerrensning!

Med inspiration från vår hemstad Barcelona
skapar vi bilar som förenklar vardagen. Smarta
tekniska lösningar hjälper dig att koppla upp
din smartphone samtidigt som de assisterar
körningen. Körglädjen och känslan bakom
ratten får du på köpet.

Utrustningspaket
på köpet!

SEAT LEON 5D
TSI 115hk

Privatleasing 36 mån 4500 mil*
Fr.

2.295:-/mån

*

Ord.pris fr. 2.495:-/mån

Köp fr. 161.900:- Ord.pris fr. 184.800:-

Utrustad med bl.a. Parkeringssensorer fram + bak samt backkamera, Elektriskt soltak, Keyless,
Komfortpaket, Mediasystem + & Full Link

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

SEAT LEON Sportstourer

Välkommen!

Fr.

TSI 115hk

Finns för
omgånde
leverans!

Privatleasing 36 mån 4500 mil*

2.395:-/mån

Köp fr. 174.900:-

*

Ord.pris fr. 192.800:-

Bilarna på bilderna är extrautrustade. Bl. körn. l/100 km: Leon 5D/ST 5,6. CO2 g/km:
Leon 5D 123, Leon ST 128. Miljöklass EU6 AG. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial
Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans & nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som
infaller först). SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1500 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2020).
Möjlighet utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil & onormalt slitage deb.utöver leasingavgiften. Uppl.- & admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller lagerbilar och så långt lagret räcker.

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

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

Frontbilar är auktoriserad Återförsäljare och Verkstad
av SEAT i Göteborg. Vi underlättar ditt bilägande!
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De värnar om sitt lokala torg
Backa/Kärra Tidning har pratat med folk i Hisings Backa
och Hisings Kärra om coronaviruset och sitt lokala torg
FRÅGORNA
1) Hur har du påverkats av
coronaviruset
2) Hur gynnar du dina lokala
handlare
3) Vad betyder torget/de lokala
handlarna för dig.

Bosse Klarin, Hisings Backa
1) Håller mig inomhus så mycket som möjligt. Håller avstånden. Mycket mer kan man
inte göra.
2) Handlar det mesta hos mina lokala
handlare här på Selma Lagerlöfs Torg. Det
mesta jag behöver finns här.
3) Torget och handlarna betyder mycket. Här handlar man och träffar folk och
kan ”tjöta” en stund

Rune, Hisingsbacka
1) Jag är ute lite mindre. Undviker platser
där det är lite mer folk.
2) Jag handlar lokalt. Som här på torget
Fiskhuset och Hemköp och Coop på Backa
Bergögatan.
3) Den lokala handeln betyder mycket
för mig och många andra. Villa alltid gynna
handlarna på Selma Lagerlöfs Torg . Här finns
det mesta och jag har nära till torget.

Horst Well, Hisings Backa

Yvonne Olsson, Hisings Kärra
1) Inte så mycket i vardagslivet. Försöker
göra det som jag gjort innan, men håller avstånd och tvättar händerna ofta.
2) Gynnar oftast de lokala handlarna i Kärra
Centrum. Handlar på Ica, klipper mig på Kärra Hårteam och köper mina blommor i Blommiga butiken. Apoteket gillar jag extra mycket
i Kärra och det är jätteviktigt att det finns här.
3) De lokala torgen och butikerna är viktiga. Jag har bara 200 meter till Kärra Centrum,
som är lite av en samling och mötesplats för
många. Extra skönt är det att bara gå ned till
centrumet och sätta sig på bänkarna utanför
Ica Kärra och njuta när det är gott väder.

Siv Kovacs, Hisings Kärra
1) Tycker det gått fint. Följer rekommendationerna som finns.

2) Handlar mycket på Ica Supermarket i
Kärra. Besöker också Kärra Café då och då.
3) Tycker Kärra Centrum är jättefint och
vi som bor i stadsdelen behöver det. Här är
lugnt och fint på dagarna. Bänkarna som finns
utmed Gamla Handlebanken är toppen. Där
sitter jag ofta och bara njuter. Saknar biblioteket. Nu ska man åka till Backa bibliotek i så
fall. Det blir många byten med bussen för det
finns inga direktbussar.

Wiwianne Karlsson,
Hisings Kärra
1) Har gått bra. Mina barn handlar på Ica
och det känns bra.
2) Det blir på Ica där butikschefen Jörgen
är toppen. Ibland när vi sitter på bänkarna utanför kommer han ut och frågar om vi behöver något. Det ska ha han ha en eloge för. Är
också på Kärra Café. Det jag inte gillar är att
biblioteket är stängt.
3) Trivs fantastiskt bra i Kärra Centrum.
Här träffar man många och det är så lugnt
och fridfullt här.
B/K

1) Jag är inte rädd för coronavoruset,
men håller avstånd. Har inte mött någon som
varit smittad.
2) Det blir ofta på Hemköp som jag vill ge
toppbetyg. Affären passar mig utmärkt och så
är personalen omtänksamma och trevliga.
3) Tycker det har blivit jättefint med det
nya torget. Här finns det mesta man behöver.

GullBritt Bogestav,
Hisings Backa
1) Viruset är hemskt. Jag är försiktig och
håller mig inomhus mycket.
2) Handlar ofta här på torget. Här finns allt
jag behöver.
3) Selma Lagerlöfs Torg betyder allt. Det är
en mötesplats för både unga som äldre.
Randi Knutsen Hisings Backa
1) Tvättar händerna 5-6 gånger om dagen
och håller avstånden.
2)Handlar det mesta lokalt. På Pizzeria Pärla, blomgåvan, Fiskhuset och Hemköp. Besöker också läkarhuset och Franska Skafferiet.
Jag handlar ofta och då är det mitt lokala torg Selma Lagerlöfs torg som gäller. Här
finns det mesta. Hemköp, blomsteraffär, Fiskhuset, Franska Skafferiet föra att nämna några
3) Torget och handlarna betyder mycket.
Här träffas man och har genom åren skapat
en fin relation med de flesta handlarna.

Denny Olsson, Hisings Kärra
1) Man är mera inomhus. Brukar gymma
på Kärra sporthall men det avstår jag nu. Samt
att jag håller avstånd.
2) Ja det gör jag. Är och handlar på Ica i
Kärra, Kärra Café & Konditori i Kärra Centrum och på Stora Coop i Bäckebol
3) De lokala torgen, som Kärra Centrum,
måste finnas. Tycker det är viktigt. Tråkigt
med tomma lokaler i Kärra Centrum. Skulle
också önskat att biblioteket hade varit öppet.

Niklas Borg, Hisings Kärra
1) Jag har fått ondare rygg eftersom det i coronatider blir mycket jobb i trädgården. Följer
också rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna.
2) Båda pizzeriorna i Kärra handlar jag ofta på. Även på Ica supermarket i Kärra.
3) Bra att centrumet finns. Tycker väl att det borde bli en liten uppfräschning utomhus i
Kärra Centrum. Det hade gjort gott.
Karin Aamot, arbetar i Hisings Backa
1) Det har blivit mer begränsat socialt umgänge, vilket är logiskt. Håller distans och tvättar
händerna regelbundet.
2) Köper lunch, handlar på Hemköp och Sushi. Äter ibland på Franska Skafferiet.
3) Torget på Selma Lagerlöfs Torg har blivit jättefint. En härlig miljö att vara i.
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Välkomna in och ta del av våra fina
erbjudanden där vi bland annat har
3 för 2 på solprodukter och
3 för 2 på Flux!
Följ gärna oss på Facebook (Kronans Apotek
Hisingsbacka) och Instagram (kronansapotek_
hisingsbacka1) för att ta del av lokala
erbjudanden!

ÖPPETTIDER

VI HAR BÖRJAT MED UTESERVERINGEN!

Alla dagar

Fira
ors dag
å söndag

7 – 22

Fira
mors dag
på söndag

hemkop.se
________________
Priserna gäller
v22, 2020 med
reservation för ev
slutförsäljning och
tryckfel.

69:-

69:-

/st

/st

SKANNA HÄR

Bonjour

Nu är vi på plats

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

Lokala avvikelser
kan förekomma.

Lyxrosor

ÅÚâëíëÚÝÞ#éÚÜä"Üæ

Ni hittar oss på
Selma Lagerlöfs Torg 2, 422 48 Göteborg
info@franskaskafferiet.se | 031 77 43 900

ä"Üæ

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

KLOCKOR TILL
KANONPRISER!

Hej! Vill du bli fin inför sommaren?
Vi har öppet som vanligt.
Varmt välkomna!
Hilda, Sofia, Rickard, Sandra och Barbro

50% RABATT på klockor från Facit

BOKA: 031-52 35 97
Dunfins Gata 14

info@selmasoptik.se
selmasoptik.se

Dags att fira MAMMA!
Mors Dag 31/5, Vi har öppet 10-14.
VIoch
REPARERAR
GULD,
SILVER
& BIJOUTERIER.
Ring gärna
beställ, så
levererar
vi! Betalar
gör du med swish.
VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR

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

Lörd–Sönd 12–21

031–58 34 84

på

Eller kom in till oss, vi har härliga buketter,
TILLpresenter
GOLVUR.och
BATTERIBYTE.
fina
god choklad.
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Välkomna hälsar Åsa & Anna!

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

selmalagerlofstorg.se |

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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KYRKOSPALTEN

Bruka och vårda skapelsen!
Nu är vi inne i den tid som kanske är den
vackraste i naturen under hela året – mellan hägg och syren. Fruktträden står i blom,
lövverket är skirt och ljusgrönt, fågelsången
är intensiv, dofter, ljus och vårkänslor känns
överväldigande. Backa och Kärra har många
fina och sevärda naturområden – Hökälla och Svankälla våtmarkspark, Orrekulla
skans, Jämmerberget, Arödsberget och Fridhems gammelskog… Vår del av Göteborg är
bland det artrikaste området i hela kommunen. Ett naturarv värt att bevara!
Bibeln, världens mest spridda, översatta
och lästa bok, är full av uppmaningar om
att människan, du och jag, skall ta ansvar
för naturen, skapelsen, ekosystemen. ”Herren Gud tog människan och satte henne i
Edens trädgård att BRUKA och VÅRDA
den” (Gen 2:15), ”Gå ut överallt i världen
och förkunna evangeliet för HELA skapelsen” (Mark 16:15) ”Så älskade Gud VÄRLDEN att han gav den sin ende son, för att
de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)
Gud älskar inte bara människan utan
hela sin skapelse. Därför uppmanade han
Noa att bygga en ark, en båt, för att rädda
djur och människor från den stundande naturkatastrofen. I Bibelns sista bok – Uppenbarelseboken – talas det om en kristallklar
flod, utan minsta lilla förorening. I profeten Jesajas bok talas det om fred mellan djur
och människor. I det kommande paradiset
skall vi kunna klappa vargar och lejon som
vi klappar hundar och katter hemma i TVsoffan.

Guds skapelse – världen – är fortfarande
full av enastående naturpärlor: Serengeti,
Ngorongongo, Amboseli, Pantanal, Okavango, Yellowstone, Yosemite, Everglades,
Coto Donana, Camargue, Donaudeltat,
Hornborgasjön, Sarek, Vindelfjällen, Bharatpur, Chitwan, Dovrefjäll, Gran Paradiso,
Sydgeorgien, Amazonas, Sipadan och Ras
Muhammed. Läs gärna mer om dessa fantastiska platser och förundras över skönhet
och mångfald.
Men i glädjen över naturens skönhet
finns också ett allvar, en stor sorg. Skövlingen av världens största regnskog Amazonas är
just nu rekordsnabb. Utarmningen av fruktbar jord fortskrider. Sedan Kristi födelse
har människan lyckats förstöra lika mycket
jordbruksmark som vi i dag brukar och förvandlat den till steril öken, halvöken eller
buskmark. Svenskt jordbruk kan mer och
mer liknas vid högintensivodlade monokulturer. Vårt skogsbruk har förvandlat minst
90 % av skogen i Sverige till plantager där
gran och tall i samma ålder står i räta, planterade rader. Det säger sig självt att den biologiska mångfalden och de värdefulla ekosystemen tar stor skada. Våra kustnära hav
töms på fisk på grund av överfiske, övergödning och syredöd.
Bruka och vårda säger Herren. INTE förbruka och vanvårda. Jag är helt övertygad
om att Gud vill se en positiv förändring.

0,5 tim. 99:-

SJÄLVTVÄTT
Det här ingår:

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

1 tim. 175:-

JOHN THULIN
PRÄST I SÄVE-KÄRRA-RÖDBO

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

Boka tid online på www.variantbil.se

149:299:-

Utvändig
handtvätt

fr.

Utvändig
& invändig

fr.

BILAR
KÖPES

VARIANTBIL

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

GLÖM INTE MAMMA
PÅ SÖNDAG
Ring till mammas favoritbutik på Kongahälla Center
och skicka en present direkt till dörren med budbee,
utan extra kostnad.
Alla kontaktuppgifter och butiker
hittar du på Kongahallacenter.se

Mors dag 31/5

MAJ 2020

Följ oss

@kongahallacenter

1,5 ti

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

26–27 maj Jazzparad med Bohuslän Big Band
Ett helt nytt kulturkoncept poppar upp i Norra Hisingen.
Kultur, hälsa och Livslust arrangerar.
Under två dagar i maj kommer Bohuslän Big Band att
”poppa upp” på många ställen på Norra Hisingen för att
sprida lust och glädje med musiken som hjälp. Allt du behöver
göra är att stå redo vid ditt fönster, på din altan eller balkong.
Dag och tid: tisdag 26 maj, klockan 14–18
Plats: Backa – Brunnsbo
Startar i Brunnsbo och avslutas i Backa
Dag och tid: onsdag dag 27 maj, klockan 14–18
Plats: Kärra, Tuve och Skogome
Startar i Kärra, vidare till Tuve och avslutas i Skogome.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd.

Bibliotek

Äldrekonsulent

Backa Bibliotek är öppet. För mer information om nya
låneregler och öppettider se aktuell webbsida på
goteborg.se. Biblioteken i Kärra och Tuve är stängda tills
vidare, men vill du låna en bokkasse med barnböcker
eller ungdomsböcker i Tuve kan du mejla tuve.bibliotek@
kultur.goteborg.se eller ringa 0707-69 30 86. Böckerna
hämtas upp utanför biblioteket överenskommen tid.
Lånetiden är sex veckor med möjlighet till förlängning.
70-plussare och/eller riskgrupp i karantän får också
hjälp med beställning och leverans via samma mejladress.

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

Var inte ensam med dina tankar – tala
med någon om din oro och dina känslor
För stödsamtal vänd dig till din lokala mötesplats på Norra
Hisingen. Telefontider måndag till fredag mellan 8–16.30
Livslust telefon 031-366 90 97
Mötesplats Backa Brunnsbo 031-366 91 45
Mötesplats Tuve 031-366 80 21
Mötesplats Kärra 031-366 97 15

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

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

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

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

Norra Hisingen
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Båttårtan som var egentillverkad.

Tony och Jon har tagit plats i den hemmagjorda båten, av pappskivor.

Räksnittar omgiven av undebara tulpaner.

Härlig “båtresa” för gruppboendet på Lillekärr Södra 100
VÅR BÅTRESA
Då den planerade funkisresan med båten till Danmark blev
inställd, tog vi istället båten till vår trädgård och steg ombord.
Sällskapet bestod av personal, boende och enhetschef helene
karlsson. Det blev en dag i båtresans tecken på Lillekärr södra
100.
Vi kastade loss, lämnade hamn och startade resan med
välkomsbål och räksnittar. Det blev mingel och en trevlig
pratstund.
En bit ut på havet serverades grillspett och hemmagjord
potatissallad.
Besättning och passagerare gick poängpromenad och alla
fick napp i vår fiskdamm.
På grund av Covid-19, så är alla kurser och fasta aktiviteter
inställda hela terminen. Personal och boende fyller därför
fritiden med målning, dans och musikstunder med mera på
hemmaplan. Allt för att dom boende ska få ett så bra aktivt liv
som det går ändå.
Vi har gått många långa promenader i vårt härliga
grönområde och fler lär det bli, det är en uppskattad aktivitet.
När vi börjar närma oss hamn brast hela båtsällskapet ut
i skönsång och den hemmagjorda tårtan i form av en båt
plockades fram. Det blev en härlig kväll.
Enhetschef Helene Karlsson säger: jag är så stolt och glad
över att få vara chef för detta fantastiska gäng, som alltid ser
till våra brukares bästa. Aktiviteter för våra brukare sker nu på
hemmaplan på grund av Covid-19, och medarbetarna är oerhört
kreativa och jobbar ihop med brukarna för att hitta passande
aktiviteter. Båtfesten var så fint ordnad på alla sätt och vis och att
se glädjen hos våra brukare var en fantastisk upplevelse.
Av Mariana Olausson och Johanna Axelsson,
stödassistenter på boendet.
B/K
Alkoholfria drinkar från jordgubbsbålen.

Grillspetten som smakade ljuvligt.

Studentfirande!

Få bättre sömn
Sover du dåligt? Ett tyngdtäcke kan
förbättra din sömn och ge dig mer
energi, det dämpar stress och ger
avslappning.

Trots att det inte blir
något traditionellt
studentfirande i
år förtjänar våra
studenter något extra!
Vi har allt för ett roligt,
men annorlunda
studentfirande.

Studentdjur

19.90

Från

Tyngdtäcke
Borganäs

Konfettirör

39.90

2-pack

Serpentiner

499:-

14.90

Tyngdtäcke 9 kg. 150x210 cm. Tyg
100% bomull. Fyllningen är 7400 g
kiselpärlor. Begränsat antal.

8-pack

Ballonger

19.90
Med mönster.

Ta hand om
varandra

S ol s k y d d s f a k t or

Ha nd s p r i t / Yt d es i nf ek t i on
1 lite r

6 5 : -/st

75:-/st
Eucerin. Oil Control SPF 50+, 50ml.
Photoaging control SPF 30, 150 ml.
Photoaging control SPF 50+, 150 ml.

Eucerin. Oil Control SPF 30, 50ml.
Sesitive protect SPF 30 Kids, 150 ml.

DAGENS LUNCH FR. 79:-

LUNCHÖPPETTIDER

Barnportion. 0–12 år 59:-

Mån – Fre 11.00 – 14.30 • Lör-sön stängt

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 10 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning.

6 7: 1 liter, 75 / 73,5%.
Mixa max 3 förpackningar/hushåll

Veckans
meny finns på
kladkallaren.s
e
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Livslust ger livslust – även i coronatider
 I år är populära livslust inne
på sitt 13 år. Verksamheten har
gjort en fantastisk resa genom
åren och med sitt breda utbud för
seniorer och fått den målgruppen
att bli synnerligen aktiva. Idag
har de cirka 800-1200 besökande
per vecka från sep-maj och totalt
cirka 25-30000 besökande 2018
- Det är fantastiskt att nästan
varje dag kunna ge medmänniskor mening med livet även när
man blir äldre, säger grundaren
Gun Mattsson.
Under corontider så är stora delar av Livslust nedstängt och det finns ingen verksamhet
i stadsdelshuset där de brukar hålla till. Däremot har de flera aktiviteter utomhus.
Livslust är unik i sitt slag och det började
när Gun anställdes november 2007 och fick
uppdraget av stadsdelen att få ned ohälsotalet
bland seniorer och då bestämde hon sig för att
utgå från senaste forskningen om hjärnan och
framförallt det åldrande hjärnan där livslust,
social samvaro, musik, fysisk aktivitet, hjärngympa och att väcka nyfikenheten och lekfullheten till liv, det är dom viktigaste ingredienserna.
- På två år ökade besöksantalet till 12 000
och nu är vi cirka 25-30 000. Det är en otroligt positiv utveckling, säger Gun.
Anledningen till succén var helt enkelt att
Gun bestämde sig för att Livslust måste synas,
höras och omtalas för att finnas och byggde
från början ett rikt program och har breddat
utbudet varje år med bland annat en rad aktiviteter som föreläsningar, konserter och resor.
Det var ett lyckokast.
- Ja, herregud vilken fart det blev. Plötsligt
vill ”alla” vara med och det kändes underbart
att få fler besökare till Livslust.
Hälsotalet för alla deltagare har också stadigt blivit bättre och det visar hur viktig den
här verksamheten har varit och fortfarande är.
Det breda programmet som livslust erbjuder lockar så klart många. Här finns det mesta
med, som vardagliga aktiviteter, vandringar, resor, bordtennis är bara något av allt som finns.

Gun Mattsson

Tre av Livslust volontärer: Fr v: Monika Gäfvert, Eva Bernhardsson och Eira Hillerström.

Ett gemensamt program för Norra Hisingen som heter Kultur,Hälsa och Livslust kom ut
i våras där fler aktörer är med. Gbg universitet har i vinter gjort en stor Undersökning om
Livslust betydelse som presenteras nu i juni.
För Gun har det har varit en fantastisk resa
under 13 år som inneburit hårt arbete.
- När första programmet kom ut våren 2008 var
jag helt övertygad om att detta var tidens melodi
och jag får så här i efterskott säga att det blev bingo.

nika i spetsen vill också passa på att ge Gun
Mattsson beröm.
- Hon är en pärla och eldsjäl utan motstycke.
Det engagemang hon besitter har format och
gjort Livslust till vad det är idag, säger samtliga.

Volontärerna är nyckelspelare
Monika Gäfvert, Eva Bernhadsson och Eira
Hillerström är tre av 24 volontärer som betyder så mycket för Livslust verksamhet. De är
med och hjälper till på olika sätt. Vid vandringar, med bakning och mycket mera.
- Vi tycker det är så roligt att kunna bidra,
säger alla tre.
Man kan lugnt säga att de är ambassadörer
för Livslust med den äran.
- Att se hur våra äldre mår bättre och de får
med en upplevelse när de besökt livslust är underbart, säger Eira.
- De är så tacksamma och nöjda och det ger
ju energi, säger Eva.
Monika fångar det perfekt.
- Att vara med i livslust ger livslust.
Bättre kan det inte sägas.
Alla volontärerna med Eva, Eira och Mo-

Aktiviteter utomhus
Precis som alla andra har Livslust fått anpassa sig i coronatider. Ingen verksamhet bedrivs i
stadsdelshuset, men utomhus har det varit flera
aktiviteter och det pågår fortfarande.
- Vi har haft 5 uppträdande Pop Up ute i vår
ang vad som händer i Corona tider. Lars Erik
Frendberg Gitarr och sång, Peter Hallgren Saxofon och tvärflöjt Gbg Symfonikers Vokalensambel och nu Bohuslän Big Band Jazzparad i 2
dagar där vi har dykt upp på massa olika ställen
i Stadsdelen. Så väl som på torg som utanför
äldreboende som i bostads-hyresområden och
det har varit väldigt uppskattat.
- På söndagsvandringarna kl 10 från Selma
Lagerlöfs Center är det ca 10 pers som kommer
och vi är väldigt noga med avstånd 2 m. Sen
har vi flera som spelar Boule i smågruppen 3-4
pers och Bangolfen går man en och en och där
är man väldigt noga med avstånd och handsprit
med mera, säger Gun.
De har även tipspromenad i såväl Backa som
Kärra och frågorna hänger uppe hela veckan.
I Backa med start från Selma Lagerlöfs torg

och sen till Pizzerian Pärlan och sen runt gropen vid Friedländers. Det är 10 frågor och rätt
svar hänger sen på mötesplatsens fönster på Selma Lagerlöfs Center. Nya frågor och förra veckans svar byts ut varje måndag.
- Det är volontärerna Eva och Monika som ansvarar för det.
I Kärra har Livslust också börjat med tipspromenader och med samma upplägg. Där går man
Lilla Hälsogången med start från Kärrabadet.
Rätt svar är sen på anslagstavlan mitt emot Blommiga butiken. Måndagar byts frågor och förra
veckans svar kommer också upp.
- Här är det volontären Sigvard som ansvarar
för det men även Liljan och Lamia kommer att
hjälpa till.
Gun hade förhoppning om att börja med utegympa men på grund av att läget är lite osäkert
att köra igång det så har vi lagt det på vilande,
men vi står i startgroparna så fort Folkhälsomyndigheten tillåter att vi samlas igen.
Både personal, volontärer och besökare saknar Livslust alla aktiviteter och samtalsämnet när
man möter folk är att Åh vad vi saknar Livslust
och vi längtar efter att få sätta igång igen.
Tills dess.
- Ha tålamod, säger Gun.
LEIF MARTINSSON

Göteborgs Symfonikernas
vokalensemble besökte
Selma Lagerlöfs Torg
 Det bjöds på härliga vår och sommarsånger på Selma Lagerlöfs Torg när Göteborgs Symfonikernas vokalensemble var på
besök förra veckan. I ett strålande väder.
Många var på plats och fick njuta en stund på torget. Franska Skafferiet passade på
att bjuda på kaffe och bulle, till besökarna på deras uteservering.
Efter besöket på torget drog symfonikerna vidare till Backa Hus, Bäckebols äldreboende samt Blå Staden, där det stod många på balkonerna och lyssnade.
Det här var en dag att minnas för främst de äldre.
Livslusts Gun Mattsson var på plats och lotsade Symfonikerna från plats till plats.
Det var ingen tvekan om att det spred sig en underbar livslust, dagen till ära.
Norra Hisingen är med i denna satsning och kommer att erbjuda liveframträdanden med “Kultur till Kvarteret” hela sommaren.
Tag del av musik och andra events genom att öppna ditt fönster, kliv ut på
balkongen en stund.
Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
B/K

Privatleasing
1995kr
Lagerbilar!

Nya Polo TSI 95

Inkl serviceavtal,3års nybilsgaranti, 4500mil/36 månader

Elektrifiera vardagen.
Nya Passat GTE
Med bl.a Navigation, Executivepaket, Dragkrok,
Parkeringsvärmare, Rattvärme & Elbaklucka
Förmånsvärde 1996:- Netto/mån
* 40.000kr första förhöjd. 4500mil/36mån.

3995kr
Lagerbilar!
Företagsleasing
med garanterat
restvärde*
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Detta gäller vid Serie/träningsmatcher
Förhållningssättet gällande träningsmatcher och seriematcher i fotboll följer som tidigare folkhälsomyndighetens
rekommendationer, och fortsatt viktigt att dessa efterlevs!
Rekommendationerna kan man följa på:
www.folkhalsomyndigheten.se

För mer information och tillfälliga regelverk för seriespel
och träningsmatcher gå in på Göteborgsfotbollsförbunds
hemsida, www.gbgfotboll.se
B/K

Jenny Carlson klar för Holstebro Handbold.
Bild: Holstebro Håndbold

JENNY CARLSON (moderklubb Kärra
HF) TILL HOLSTEBRO HÅNDBOLD
 Holstebro Håndbold är glada över att kunna meddela att klubben har skrivit kontrakt
med Jenny Carlson för att stärka truppen under den nya säsongen.
Spelfördelaren Jenny Carlson, som klubben har hämtat från
EH Aalborg, blir en prima förstärkning. Jenny har tidigare spelat i Ringkøbing, liksom i Svenska klubben Lugi och i hennes
moderklubb Kärra HF, där allt började.
Jenny säger till klubbens facebooksida:
Jag valde Holstebro eftersom jag känner att det kan bli ett
intressant lag, särskilt med det nya satsningen med damlaget.
Jag har fått ett gott intryck av deras arbete runt klubben och
med upplägget finns det. Jag pratade med tränaren Pether
och jag gillar hans sätt att tänka handboll och hur han vill
använda mig. Jag ser det som en fantastisk möjlighet för min
vidare utveckling som handbollsspelare och jag ser verkligen
fram emot att spela för Holstebro!
B/K

Äntligen klart med arrendet!
Backatorp IF har äntligen fått klart med sitt arrende på Lillhagsparken vilket gör att de kunnat fixa till det runt omkring
och göra det bättre för föreningens lag. Ledare, medlemmar

och föräldrar har varit på plats den senaste tiden och gjort
ett grymt jobb.
B/K

Marcus Mårtensson ny herrtränare i Backa HK.
Bild: www.backahk.se

Marcus Mårtensson ny herrtränare
i Backa HK
 Klubben är glada över att kunna presentera en ny herrtränare i form av Marcus Mårtensson.
Sina första handbollsarenan tog Marcus i Sävehof. Därefter
var det av till Kärra under juniortiden och spel i division 1. En
korsbandsskada gjorde att han var borta en längre tid från
handbollen innan resan fortsatte till Wasaiterna. Inför föregående säsong så anslöt Marcus till Backa men tyvärr så drog
han korsbandet en andra gång i första seriematchen. Han
fick då förfrågan om han ville vara med i ledarstaben och
med hans kompetens och engagemang så var han i sin nya
roll ett uppskattat tillskott i laget. Såpass uppskattad att han nu
vill fortsätta på ledarbanan och leda herrarna under nästkommande säsong.
Inför nästa säsong vill Marcus kunna bygga upp ett bra
målvaktsspel ihop med försvar och därigenom kunna få
snabba omställningar till anfall i både förstafas och andrafas.
Marcus är taggad för sin nya uppgift och vi önskar och tror
att det blir kanonbra säger senioransvarige, Lasse Jacobsson
på klubbens hemsida.
B/K

I början av maj spelade Backatorp IF Flickor11-12 sin första seriematch. Bild: www.backatorpif.se

AMWE Cup i
Lillekärrshallen

Kärra HF har nöjet att presentera AMWE CUP 2020 med det
starkaste startfältet någonsin. Tre SHE lag och två Allsvenska
lag gör upp i Lillekärrshallen i slutet av Augusti. Vi hoppas allt
är tillbaka i normala förhållanden vid detta datum. Matcherna
kommer livesändas om publik ej tillåts.
B/K
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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
Tel. 031 - 52 18 30 | www.mjguld.se

Går ni i giftastankar?
Vid två tillfällen i sommar finns det möjlighet till:

Drop-in-vigsel
Ingen tidsbokning behövs. Ta med hindersprövning
och vigselintyg från Skatteverket samt legitimationer och ringar.

Lördag 4 juli kl. 14-16 i Säve kyrka
Lördag 15 augusti kl. 14-16 i Backa kyrka

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

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

c

Nu ﬁnns Audi A6 Avant
som laddhybrid.
Vår populäraste och kanske mest ikoniska modell ﬁnns nu tillgänglig som laddhybrid – med upp till 50 kilometers räckvidd
på eldrift. Det gör att många av dina dagliga ärenden och resor kan ske helt utan utsläpp. Som vanligt ingår all den komfort,
säkerhet och ﬁness du vant dig vid från vår storsäljare. Läs mer om A6 TFSI e och alla våra andra laddhybrider på audi.se

Förmånsvärde från ca

3.030 kr/mån
från ca* 606.000 kr

Audi A6 Avant, 55 TFSI e 367 hk quattro® laddhybrid. Upp till 50 km elektrisk räckvidd. Bränsleförbrukning blandad körning /100km: 2,2 – 1,81 l/100km CO2 g/km: 50-41. Miljöklass Euro 6.

Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Erbjudandet kan ej kombineras med ramavtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare
svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild ﬁrma). Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

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

Växel
031-393 99 00

Försäljning
031-393 99 20

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

HAILEY 3-SITS INKL. FOTPALL*
PAKETPRIS!

11.790:(564:-/mån*)

ORD.PRIS 15.780:-

S V E N S KA H E M . S E

TYRA SATSBORD VALNÖT

10.990:(529:-/mån*)

ORD. PRIS 11.990:-

*Gäller tyg Bermuda alla färger.

UNIKT SVENSKA HEM
När du hittar det endast hos oss! Välkommen in för att se ännu
fler med bra erbjudanden dessutom med snabba leveranser!
EKENÄS INKL. FOTPALL

SPIRA KOMPLETT KONTINENTALSÄNG

(747:-/mån*)

(703:-/mån*)

15.990:-

14.990:-

ORD. PRIS 25.140:-

ORD. PRIS 25.780:-

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

Danska vägen 96 416 59 Göteborg

TELEFON 031-51 95 50

ÖPPETTIDER

Mån - Fredag:
Lördag:
Söndag:

10 - 18
10 - 16
11 - 16

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36 442 40 Kungälv

TELEFON 0303-24 54 90

Gäller t o m 1/6 2020 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 000 kr
betalar du 486 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period (lägsta är 300 kr/mån).
Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 30 kr/månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (jan 2020). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

