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BACKA / KÄRRA
250
KR/ST

44 90
KR
/ST

GRÄSFRÖ VILLA PLUS
Nelson Garden. 3 kg.

KOGÖDSEL
Rölunda. 50 Liter.

250
KR/ST

129

99

KR/ST

KR/ST

6990

6990

KR
/ST

BOTANA GRÄSGÖDSEL
PLUS NPK

GRÄSFRÖ VILLA
EXKLUSIVE

GRÄSFRÖ VILLA
PLUS

15kg.

Nelson Garden. 1 kg.

Nelson Garden. 1 kg.

3 för

100

KR

39:90 KR/ST

249

KR
/ST

Ord. pris 349kr/st

KR
/ST

URNJORD ELIT

PLANTJORD ELIT

Rölunda. 50 Liter.

Rölunda. 50 Liter.

7990
KR
/ST

PELARGON / MERGERIT

TRÄDGÅRDSHORTENSIA

LECAKULOR

Välj mellan olika färger och sorter.

Välj mellan olika färger.

Rölunda. 40 Liter.

Jord i
mängder 100
4 för

40 LITER/SÄCK

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

Var
he

Var
he

Sjung om
studentens
lyckliga ”dar”

Studentprylar,
från

10
KR/ST

Hos oss hittar du studentdekorationer
och studentprylar för ett minnesvärt
studentﬁrande.

Shoppa, umgås och
ät riktigt gott hos oss!
Räksmörgås på vårt
hembakade bröd

39
KR

Vegetarisk
helgbuffé

99
KR

ORD. PRIS 119 KR

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

Vi vill utöka
Klädkällarfamiljen

– är du personen för oss?
Vi söker dig som vill bli produktionsansvarig på
vårt lager!
Förutsättningen för en effektiv försäljning på
Klädkällaren är att logistiken fungerar rationellt
och kostnadseffektivt.

Vi söker en person med mycket energi, fysiskt
stark och ett kreativt sinne. Du skall ha förmågan
att leda och fördela arbetet men viktigt är att du
även själv är en producerare.
Arbetsledaren är ansvarig för Klädkällarens varuﬂöde i produktionen och den administration som
hänger samman med detta.
Samtidigt har arbetsledaren också ansvar för
ständiga förbättringsarbeten kring arbete och
produktion i hela produktionskedjan och skall
tillse att arbete och produktion sker så resurssnålt och effektivt som möjligt.

Läs mer på kladkallaren.se
Maila din ansökan till:
helena@kladkallaren.se

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 10 – 19,
Fre 10 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • Priserna gäller tom 3/10 2021 • Reservation för tryckfel och slutförsäljning

50%

på alla solglas
från Essilor

BOKA SYNUNDERSÖKNING PÅ HEMSIDAN REDAN IDAG
Gäller 23 maj t.o.m. 6 juni 2022. Går ej kombinera med andra rabatter.

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

ANGERED CENTRUM 031 330 91 70
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BACKA / KÄRRA

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

NU GÅR STARTSKOTTET FÖR
BACKAPLANS FRAMTID
FÖRKOLANS DAG I KÄRRA

IDA FRÅN
KÄRRA FÖLJDE
SINA DRÖMMAR
TILL NEW YORK

CYKELPROJEKT I BACKA

SUCCÈ PÅ
BACKADAGEN

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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– välkommen
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a
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a
H
um!
till Kärra Centr

loc

als!

* Erbjudandet gäller vid köp genom appen t.o.m 15/6.

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

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
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Att följa sin drömmar
Idas dröm slog in. Det är lätt att säga att man
ska följa sin drömmar. Men det finns många
som gjort det och lyckats nå dem. En är Ida
Berggren från Hisings Kärra. Drömmen var
New York och att spela musikal. Och där befinner hon sig nu. Läs om Idas väg till världsstaden.
Cykla mera är ett mål som Göteborgs stad har.
Nu pågår ett pilotprojekt i Backa. Med syftet
att få folk i Backa att cykla ännu mera. Tanken är inte alls fel. Bra för hälsan och miljön
väger tungt.
Backadagen i mitten av maj blev en succé. Under några timmar fick alla besökarna på Selma
Lagerlöfs Torg ta del av mängder med aktiviteter. Och de trivdes som aldrig förr. Lita på
att det var uppskattat.
Grillning är populärt hos de flesta som har den
möjligheten. Använder du gasol så kan man
med fördel besöka Gasolfyllarna som öppnade

sin butik i Backa i April. Här kan man också
fylla på gasolen till husbilen.
Äntligen lite färg i Kärra Centrum. Nu har det
tvättats och målat under skärmtaken i Kärra
Centrum och det ser betydligt trevligare ut än
tidigare. Nu hoppas vi det kommer lite färg på
fasaderna också i centrumet.
Fossilfri förskola i Backa har invigts. Ett synnerligen bra satsning är det.
Hisings Backa och Hisings Kärras seniorlag
herrar startat seriespelet bra. Satsningen på att
lyfta sina ungdomar till seniorspel går enligt
plan och känns klockren. Det är helt rätt väg
att gå. Det är så man skapar föreningskänsla.
Backatorps P06 spelar i Nationella U16-Serie
Det gör de riktigt bra, med tanke på kvaliteten på lagen i serien och nyligen fick de ta
emot ett stipendium av kungliga hovet. Stort
förstås och värt många applåder.

Ida Bergren från Hisings Kärra följde
sin drömmar ända till till New York.

Till sist:
Prestigeprojektet Västlänken
Inte oväntat dyker illavarslande rapporter om
prestigeprojektet Västlänken upp igen. Flera
medier larmar om att Västlänken inte kommer att bli klar i tid (2026 är det sagt) och
att den blir dyrare än de 20 miljarder som
är budgeterat. Är någon förvånad? Bygg och
trafikkaoset i Göteborg fortsätter som ingenting har hänt. Kostnaderna ökar som om
ingenting har hänt. Varken Trafikverket eller stadens politiker har inte varit överdrivet

angelägna om att få fram att Västlänksbygget
försenas eller att kostnaderna skenar iväg och
redovisa det offentligt. Av de politiker som
var med och fattade beslutet om Västlänken
finns väl knappt någon kvar i kommunstyrelsen. De slipper ta ansvar nu och vill antagligen inte kännas vid det. Nej, återigen är det
vi skattebetalare som kommer att få finansiera
Västlänken, med ytterligare pengar. Då är det
sannerligen rätt att vi medborgare får kontinuerlig information om detta kostsamma
bygge, som rätt många av oss fortfarande inte
ser nyttan av.
Valet avgörs i september. Hur det ska gå?
Ingen som vet ännu. Mycket hinner hända
under de månaderna som är kvar. Hur man
ska rösta? Upp till var och en.
Själv har jag sedan länge bestämt mig och
det var ett enkelt beslut...
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

DROP-IN

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

vigsel och dop

Foto: Jenny Sigeman, Johannes Frandsen, Kristin Lidell, Magnus Aronsson (IKON)

Säve kyrka 4 juni kl. 14-16
Backa kyrka 27 augusti kl. 14-16
Att gifta sig eller döpas kan vara enkelt. Kyrkan ordnar präst och musik
för vigselpar och dopfamiljer. Ingen tidsbokning behövs – kom som ni är!
Vill ni boka dop eller vigsel ett annat datum i Backa, Brunnsbo, Kärra, Säve eller Tuve kyrka kan ni enkelt
göra det via hemsidan. (Glöstorpskyrkan och Rödbo kyrka måste bokas via telefon, 031-17 98 00.)

GULD KÖPES!

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

BRA ATT VETA INFÖR DOP:

CHECKLISTA INFÖR VIGSEL:

1. Samtycke från samtliga
vårdnadshavare behövs, samt
legitimation.

1. Beställ hindersprövning från
Skatteverket. Var ute i god tid!

2. Det finns dopklänning att
låna i kyrkan.

2. Att ta med: Giltig hinders
prövning,vigselintyg,
legitimation och ringar.

Skanna QRkoden för
att komma direkt till
hemsidan. Där kan du
gå en virtuell rundtur
i kyrkorna samt se
vilka musikalternativ
du kan välja mellan.

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

skickas till: per@tidningenbk.se
(max 15 MB)

Varje månad (undantaget juli)

Tryck

Annons/Marknad

Borås Tidning Tryckeri AB

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra

Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14

Distribution

Mob. 0708-48 72 14
redaktion@tidningenbk.se

Redaktion
Julia Gustavsson, Skribent
Olof Lidh, Skribent

Annonsmaterial

Martinsson Säljmedia

Utgivning
Adress

Hemsida

www.litelokalt.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/5–29/5

Bäckebol

GRILLA SOM EN MÄSTARE
Sommarens bästa grilltips hittar du på coop.se

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

NÖTFÄRS 800 G

Sverige. Fetthalt 12%.
800 g. Jfr-pris 87:38/kg.

HAMBURGERSMASHER

75k

/st

NÖTFÄRS

69)=
/st
HAMBURGERSMASHER
Av gjutjärn. Diameter 17,5 cm. Ord. pris 149:-/st.
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MEDLEMS-

MAX 2 ST/MEDLEM.

SMÖR

Valio. Välj mellan olika sorter.
Gäller ej laktosfritt. 500 g.
Jfr-pris 59:80/kg.

29)=
/st

MEDLEMSPRIS

15k

/st

VILJA

Sydöstbagarn. Välj mellan Fullkorn,
Guld och Havre-Lingon. 525 g. Jfr-pris 28:57/kg.

8)=
/st

KLIPP!

PAPRIKA

Nederländerna. Klass 1. Välj mellan gul, grön, röd
och orange. Ca 160 g. Jfr-pris 55:63/kg.

4 FÖR

89k
TOALETTPAPPER/HUSHÅLLSPAPPER

Serla. Välj mellan hushållspapper 3-pack och toalettpapper
6-pack. 570-996 g. Jfr-pris 22:34-39:04/kg.

20k

/st

MEDLEMSPRIS
MAX 3 ST/MEDLEM.

HALLOUMI/GRILLOUMI

Fontana. Original. Välj mellan olika sorter.
150-200 g. Jfr-pris 100-133:33/kg.
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TRYGGHETSSPALTEN

MAJ 2022

Insändare

Trygghetssamordnare Hisingen Kennet Johansson
och kommunpolis Hisingen Håkan Bredinge.

Trygghetsspalten Hisingen
Sedan sist har vi gått igenom händelser som visserligen inte har
skett i vårt område men som har inte bara spillt över till oss
utan rent faktiskt har påverkat oss.
Jag tänker på händelserna i Linköping, Örebro och Malmö
där det varit våldsamma upplopp i samband med att en person har genomfört allmänna sammankomster. Han har gjort
sig känd genom att vilja elda upp ett exemplar av Koranen.
Yttrandefriheten är en av våra grundläggande fri och rättigheter
tillsammans med ett par andra som är inskrivna i grundlagen.
Våra polisiära möjligheter att stoppa eller ha synpunkter på
det som skall sägas eller göras är begränsade och det är ju också
andemeningen med lagen. Vi som myndighet eller polisanställda har inte som uppgift att bära en synpunkt på budskapet utan
enbart tolka lagen.
Varför får han tillstånd undra många. Jo, lagen finns och den
skall tolkas så att syftet med den uppfylls oavsett vad vi och allmänheter tycker. Vill vi ha stopp på företeelser som vi inte tycker om, så gäller det att ändra lagen eller till och med grundlagen.
Våra grundlagar är generösa och vi skall vara varsamma och
stolta över dem, men dom kommer med ett visst mått av ödmjukhet och respekt.
Händelser av det här slaget är av sådan karaktär att vi blir
tvungna att hjälpas åt i landet och i detta fallet blev det så att ett
par av mina kollegor på Hisingen fick åka iväg för att hjälpa till.
Följ Polisen på facebook
Ni glömmer väl inte att följa oss på Facebook. Polisen på Hisingen har ett konto där vi löpande lägger ut information som
vi tror kan vara intressant för er som läsare. Jag tror att vi som
personer och tjänstepersoner ibland kan bli lite blinda eller avtrubbade i den meningen att vi inte vet eller tror på vad som
kan vara läsvärt. Dels är mycket av det som sker och där vi ingriper, i stor mån inte så mycket som sticker ut för oss, då det
kan räknas till rutinuppdrag. Vissa mer intressanta händelser
är vi förhindrade att uttala oss om då det av olika skäl råder
sekretess så att vi inte skall förstöra utredningen eller på annat
sätt påverka, så att vi inte ostört kan arbeta vidare. Vi i Storgöteborg hanterar flera hundra larm per dygn och de flesta är
rutin men ett par stycken per vecka kan vara av lite mer intressant karaktär. Med det menas inte alltid att det är pulshöjande,
utan kan lika gärna vara något som landar in i hjärtat.
Sommaren ökar på moped och crosskörningar
Nu när sommaren är i antågande så vet jag att många av er ilsknar till på alla mopeder och crossar som körs vårdslöst inne i
bostadsområden. Vi får ofta ta diskussionen om varför och vad
vi som poliser får och kan göra. Om ni kan så gå in på länken
www.svt.se/nyheter/granskning/ug/reglerna-tydliga-da-far-polisen-kora-efter-mopeder så får ni tankar från en polis som vet
vad han talar om. Detta är visserligen ingen grundlag men med
tanke på det som jag skrev tidigare, så är det inte vår uppgift att
ha synpunkter på lagstiftningen utan att tolka och genomföra.
Nya polishuset klart hösten 2024
En fråga har kommit in där frågeställaren undrar hur många
anställda det finns inom Polismyndigheten. Svaret är att det i
Storgöteborg finns cirka 1500 anställda. Av dessa är det cirka
1150 som är poliser, resten civilanställda i olika befattningar.
I vårt nya polishus på Ringön som kommer att stå klart hösten 2024 kommer vi att vara ca 250 personer anställda.
Fartkameror
Vill du veta var det finns fartkameror kan du gå in på följande
länk, https://www.trafikverket.se/trafikinformation/vag/?Traf
ficType=personalTraffic&map=6.918471392574722%2F3
19721.9%2F6404185.81%2F&Layers=SpeedCameras%2b
För kännedom så finn det enligt den kartan ingen i
Backa. Den ”närmaste” sitter vid Gerrebacka.
PÅ ÅTERHÖRANDE
HÅKAN OCH KENNET

Elisabeth tyckte Backadagen var härlig.

Härlig dag på Selma Lagerlöfs Torg
Fick en härlig lördag i maj när jag tillsammans med en väninna besökte Backadagen. Det var ren glädje att se alla
aktiviteter som fanns på plats på det nya fina torget. Mest

imponerad blev jag av bandet Vier Brillien som jag aldrig hört
tidigare. Fortsätt gärna med liknande arrangemang på torget.

Hur kan elever bete sig så illa?

Ge Polisen rätt verktyg

Läste i Göteborgs Posten om den bedrövliga nedskräpningen
som några elever från Klarbergsskolan gör i skolan på Stora
Holm. De bussas varje skoldag till skolan Stora Holm från
Kärra, eftersom Klarbergsskolan i Kärra renoveras. Men hur
bär sig en del åt. Enligt GP så ska några elever bland annat
ha gillrat kissfällor, bajsat på toalettgolv, lekt med pulversläckbrandsläckaren, haft matkrig på bussen. Som gammal lärare
blir jag upprörd och besviken. Utan att känna till alla detaljerna så måste det väl ändå handla om föräldrarnas uppfostran i
hemmet och elevernas egna ansvar. Det är så lätt att skylla på
skolan och lärarna att de är dom som bär ansvaret.
Måtte nu de föräldrar till barnen som betett sig så illa, vakna
upp och se till att deras barn uppför sig normalt i fortsättningen.
Och ni elever som håller på så här. Skärp er.

Påskdemonstrationerna blev en smärtsam upplevelse för Sverige och våra poliser. Lider med de poliser som fick utstå de
här fruktansvärda kravallerna kraftigt underbemannade. Vart
är vi på väg i Sverige när inte ens polisen kan stoppa våldsverkare och andra uppviglare på plats. Många tror säkert att
det händer inte där jag bor, men det kan hända även här på
Hisingen. Länge har snacket gått om att poliserna är för få,
saknar resurser och verktyg och det har lovats runt bland politikerna än det ena än det andra. För guds skull. Ge polisen rätt
verktyg och alla de resurser som behövs så att vi kan stå upp
mot de här ligisterna som är rent livsfarliga för vårt samhälle.

MARIA

Förvånad bilist
Trodde väl att nu när Tingstadstunneln renoveras i ena röret
att det skulle bli totalstopp. Tvärtom så har jag aldrig upplevt
att det gått smidigare. Trafiken flyter på bättre än tidigare och
då har jag kört där varje arbetsdag i tio år där. Det borde ju
vara tvärtom kan man tycka.
PERRA

ELISABETH I BACKA

OROLIG HISINGSBO

Backa – Zanzibar – Stort tack till
månadens ros
Kulturföreningen Backa-Zanxibar fick i förra numret av tidningen månadens ros och vill uppmärksamma det så här:
Uppskattningen är mycket värt i arbetet att ge människor i
en av världens många fattiga byar tillgång till bra sjukvård.
Vår föreningen startade 2006 - vi har varit på plats och
besökt sjukstugan och ansvarig sjuksköterska 8 gånger starten
och lyckats samla in nästan en miljon kronor till gagn för människors hälsa i byn Uroa på Zanzibars östkust.

Vill du hjälpa till?

Passa på!
Har väntat länge på att förnya mitt pass. Tyvärr så länge att jag
fick avboka min resa. Ändå var jag ute i god tid med att förnya.
Nu, minsann, så är väntetiderna slut och det går med rekordfart.
Det är glädjande, men kunde de inte förutsett detta tidigare?
SYND ATT INTE KLAGA...

Sätt gärna in en peng på vårt Swishkonto 123 281 17 84.
Skriv gåva.
Köp ett “gåvobrev” och överraska en vän.
Betala via Swish: 123 281 17 84. Skriv namn och
adress så kommer brevet på posten.
B/K

SPF Seniorerna BackaKärra
2 juni Kl 11.00 månadsmöte på Albogården. Sommaravslutning.Sill och potatis och jordgubbar. Allsång.
14 juni. Promenad vid Härlanda tjärn. Samling på Backaplan/Hjalmar Brantingsplatsen Kl. 11.00 vid Pressbyrån.

Vi gör sommaruppehåll till augusti då vi gör en båtresa till
Vinga. Första månadsmötet 1 september då pianovirtuosen
David Carpe underhåller.
B/K

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

2022
STUDENTBUF0-F74É1 59 88

Beställning görs på 01
coopvast.se eller via
eller backebol.restc@
m
oteborg.gastrogate.co
-g
m
ru
fo
op
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an
sid
hem
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• Kycklingfilé med swee
fläskfilé
• Örtkryddad helstekt
• Västerbottenostpaj
• Räkröra i cocktailglas
llad
• Tomat & mozzarellasa

ÖVRIGT FRÅN VÅRT UTBUD
Buffémenyer: Charkbricka •
Medelhavsbuffé • Bohusländsk buffé •
Ostbuffé • Ceasarbuffé • Vegetarisk buffé
• Texasbuffé

189:-/pp

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

h svarta oliver
• Marinerade gröna oc
kschutney & valnötter
• Brietårta med rödlö
pat örtsmör
• Surdegsbröd med vis
gratäng
tatissallad eller potatis
• Till buffén väljer ni po

en Studenttårta
Önskar ni beställa
till med det också.
så hjälper vi gärna
t ett minsta
st 1 vecka i förväg sam
in
m
lls
stä
be
ffé
bu
nt
Vår stude
12 juni.
gäller mellan 15 maj –
h
oc
r
ne
rso
pe
6
av
l
anta
.
getarisk om så önskas
ve
få
t
at
en
äv
r
gå
n
Buffé

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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Nu går startskottet för
Framtidens Backaplan
 Nu går startskottet för Framtidens Backaplan, ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt. Spadtaget för satsningens första etapp tas torsdagen den 19 maj
– tre hållbara kvarter vid Leråkersmotet
som ska inrymma bostäder, service och
handel.
– Nu startar resan mot en tät, kraftfull
och grön blandstad på Hisingen, säger Åke
Pettersson, vd på Skandia Fastigheter.
Konsortiet bakom storsatsningen Framtidens Backaplan
består av Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder, Riksbyggen och KF Fastigheter. Målbilden är en helt ny stadsdel
med 7 000 bostäder, 140 000 kvm kontor, ett brett handelsutbud och servicefunktioner som skolor, vård och kultur mellan Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsbo och Hildedal.
Premiäretappens upplägg vid Leråkersmotet innebär
handel i två plan längst ner och bostäder högre upp i husen.
– Vi börjar med att tillföra stadsdelen 420 hyresrätter,
attraktiv handel samt ett mobilitetshus, säger Åke Pettersson på Skandia Fastigheter. Energiförsörjningen kommer vi
att göra helt fossilfri genom en geosolanläggning, vilket är
ett exempel på bolagens gemensamma vision om hållbarhet
i framtidens Backaplan.
Det totala projektet är så stort och omfattande att det
inte är helt klart förrän framåt 2035.
Men nu är den första etappen på gång, vilket bland annat innebär att Stora Coop kan flytta till nya fräscha lokaler
redan under 2024.
– Vi har ju varit delaktiga i Backaplans utveckling under
65 år, säger Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter. Först i
omvandlingen från småskaligt industriområde till handelsplats och nu till nästa fas – att utveckla Göteborgs innerstad
till andra sidan Göta Älv. Det här är samhällsbygge när det
är som bäst.

Fotograf: Foto: Framtidens Backaplan

En blandstad tar form
Riksbyggens marknadsområdeschef Mikael Ahlén ser Backaplans centrala läge som en tung fördel. Men också att Göteborg
äntligen kan få ett nyproducerat större projekt som faktiskt
svarar upp mot begreppet blandstad.
– Vi får chansen att bygga hållbara och attraktiva bostäder i en komplett stadsdel, med kommersiell och social service, kultur, härliga parker och möjlighet till idrott, skolor,
handel och kontor, säger han. Det blir helt enkelt en ny
stadsdel för hela livet.
Balders första steg blir Deltahuset – en 19 våningar hög
skyskrapa med 19 000 kvm kontorsytor nära dagens Hjalmar Brantingsplats. I en senare fas adderar man sammanlagt cirka 2 000 bostäder i det nya området.
– Det har länge talats om att knyta samman staden över
vattnet och det känns fantastiskt bra att spaden nu sätts i
marken. Vi på Balder är stolta över att vara en av del av
utvecklingen och tillsammans med Göteborgs stad och övriga fastighetsägare förverkliga Framtidens Backaplan. Idag
gläds vi med Skandia Fastigheter som är först ut och vi ser
mycket fram emot dagen då vi byggstartar våra egna kvarter, säger Erik Selin vd på Balder.
Framtidens Backaplan
Norr om älven växer en helt ny del av Göteborgs nya centrum
fram. Här skapas en plats med människans drivkraft i fokus
- kraften som finns i människors vilja att plats, känna delaktighet och stolthet. Här ges utrymme för nya möjligheter,
nya tankar och nya sätt att leva. Framtidens Backaplan är ett
stadsutvecklingsprojekt som kommer resa sig vid älven och
bli stans norra centrum och Hisingens nav. Här skapas en tät,
kreativ och grön stadsdel med massor av bostäder, butiker, arbetsplatser, restauranger, parker, skolor, kultur, kaféer, hotell
och mycket mer.
B/K

Fotograf: Foto: Framtidens Backaplan

80%
SÅLT!

MINDRE ÄN ETT ÅR KVAR TILL INFLYTTNING
OCH VI HAR PASSERAT 80% SÅLDA LÄGENHETER!
Intresset för att bo i det fina området Nordtag i Ytterby är stort. Du har fortfarande chansen att bli
en av dem som får sätta nyckeln i låset i ett helt nytt hem, där ingen bott före dig.
Vi har några välplanerade och ljusa 2- och 3 rok med generösa uteplatser eller balkonger kvar till
försäljning. Ta chansen till ett modernt och bekymmersfritt boende innan de säljer slut!
Bohus Ängar 2 har ett perfekt läge för dig som uppskattar att bo granne med natur och hav och
samtidigt ha närhet till stadens utbud. Just nu händer det mycket på tomten och alla husen är
resta. Ta en promenad i området och se hur det växer fram och känn in den gemytliga atmosfären.
Möt våren 2023 i en nytt boende, i kvartal 1 nästa år kommer husen stå redo för inflyttning!
Har du någon fråga eller vill du boka en visning? Hör av dig till våra mäklare Pernilla eller Lisa
på Bjurfors Nyproduktion.
Pernilla Tilly Meijer tel 031 – 733 20 27 pernilla.t.meijer@bjurfors.se
Lisa Wessberg tel 031 – 761 79 55 lisa. wessberg@bjurfors.se

HOKERUMBYGG.SE/BOHUS-ANGAR-2
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Cykelprojekt har
startat i Hisings Backa
 Just nu pågår ett cykelprojekt
i Hisings Backa som Trafikkontoret driver på uppdrag av kommunalfullmäktige.
- Målet är att skapa enklare,
framkomligare och säkrare cykelmöjligheter i Backa, samt att
stimulera fler till att cykla, säger
Malin Månsson, cykelstrateg på
Trafikkontoret.
Arbetet i Backa är i full gång. Även stadsdelen Majorna/Kungsladugård är med i projektet.
- Den 22 april startade vi upp med en dialog
med Backaborna och fick in flera synpunkter, säger Malin.
Främst var det säkerhet och trygghet som att
inte cykeln skulle stjälas som kom upp bland
Backaborna, men också att det var viktigt att framkomligheten för cyklister blir enklare och lättare.
- I början av maj etablerade vi (på försök) nya
stationer i Backa med lånecykelsystemet Styr&Ställ
för att man ska kunna cykla även om man inte har
egen cykel, säger Malin.
Inledningsvis kommer det att finnas stationerna
vid Barons Torg, Körkarlens gata, Selma Lagerlöfs
Torg, Litteratursgatan och Balladgatan.
- Det är enkelt att hyra en cykel i Backa. Du an-

vänder appen som laddas ned från hemsidan: https://styrochstall.se [styrochstall.se]. Via appen skapar du ett konto och därefter bokar du in dig på
vilken station du vill hämta cykeln. När du hämtar
cykeln scannar du sedan en kod som finns på cykeln så är det klart, säger Malin.
Cykelprojektet betyder också att trafikkontoret
kommer att underlätta infrastrukturen och framkomligheten runt om i Backa för cyklisterna.
- Det är viktigt att det går att cykla utan större
problem på gatorna i stadsdelen, säger Malin.
Malin berättar att projektet kommer att pågå
fram till 2023.
- Vi kommer att följa upp projektet kontinuerligt och vara flexibla att förändra exempelvis stationernas placering om det behövs, samt att folk får
gärna höra av sig till oss med synpunkter under
tiden, säger Malin.
Cykelservice i Backa

Den 3 juni är det Cykelns dag. På Selma Lagerlöfs torg kommer Trafikkontoret att vara på
plats. Cykelservice erbjuds mellan klockan
8—16. Mellan kl.14-17 kan du prova på
Styr & Ställ och cykla gratis i 30 min.
Till cykelservicen är det bara att komma
förbi med sin cykel och vi gör en basservice.
Helt kostnadsfritt. Begränsat antal så först till
kvarn. Under dagen visar vi också hur Styr &
Ställ funkar och hjälper dig att komma igång,
säger Sara Hellgren på Trafikkontoret

Cyklingen har
ökat i Göteborg

Sedan 2013 har cyklandet ökat med 50 % i
Göteborg, vilket är positivt.
- En av anledningarna är att trängselskatten
kostar, samt att vi fått flera cykelbanor och
därmed ökat tillgängligheten för cyklisterna,
säger Malin.
Att få människor att cykla har många fördelar.
En bättre hälsa
En bättre miljö
Det är Flexibelt
Det är lättare att komma fram i trafiken.
Starka argument för att börja cykla ännu
mera i Backa och övriga delar av Göteborg.
Foto: Trafikkontoret.

LEIF MARTINSSON

Cykla är bra för hälsan. Foto: Trafikkontoret.

Förskolans dag uppmärksammades
i Kärra Centrum
 ”Mitt peace-märke betyder att det inte ska vara krig i Ukraina.”
Kärra Centrum fylldes förra veckan av stadens yngsta medborgare på förskolans dag.
Förskolan Lillekärr Södra 53 hade flyttat ut
sin verksamhet till torget för att lyfta förskolans roll och barnen som självklara samhällsmedborgare. Nyfikna förbipasserande stannar till för att prata med barnen:
– Vilken vacker konst ni skapar! Jag är
också konstnär, vi kanske kan göra något
tillsammans?
– Det blir många spännande generationsmöten mellan barnen och människorna i

omgivningen. Barnens kompetens blommar
ut i sådana här sammanhang, de är aktiva
och visar vad de tycker är viktigt. Det stärker förskolans demokratiska uppdrag, säger
Carina Lindblad, pedagogista.
Förskolans dag firas tredje torsdagen i
maj varje år av barn och vuxna på förskolor
i hela Sverige.
B/K

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

KRONANS APOTEK:
Nu har insekterna
vaknat!

FISKHUSET:
Nu bjuder vi på Fiskhuset in till Fiskruset,
vår egen variant av After Work!
Den 27 maj erbjuds flera goda rätter,
som kan sköljas ner med lokalproducerad
öl och gott vin från Italien. Rusa in till oss
på Fiskruset fredagden 27 maj från kl. 15!

3 för 2

på sår, bett och stick
så som Mygga, Salvemed plåster
och Kronans egna produkter.

BLOMGÅVAN:
Mors Dag 29/5!
Vi har öppet 10 – 14
Välkommen in till oss!
Åsa & Anna

HEMKÖP:

Digestivekex

Garant, gäller ej fullkorn, 400g,
jfr-pris 15,00/kg

6:-

VIKTORIA CAFÉ
& KONDITORI:

/st

Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 21.

SALONG INFINITY:
Nu har Jessica börjat hos
oss – välkommen att boka
tid hos henne!

ALLOPTIK:
Fotokromatiska
på köpet!
Just nu får du
vid köp av våra
bästa progressiva
glas även fotokromatisk
behandling värde 1000 kr.

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

80:-

Välkommen in till oss på
en god frukost, lättare lunch
eller en avkopplande fika!
Mån – fre 9 – 18, lör – sön 9 – 16
Tel. 031-52 51 18

BACKA KYRKA:
Digital kyrka
Intervjuer, Veckans ord,
andakter, 15 minuter i soffan.
www.svenskakyrkan.se/
backapastorat/digital-kyrka

Tel. 031-52 35 97, Selma Lagerlöfs torg 14

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Ida från Kärra vågade satsa på sina drömmar

Att arbeta och bo i New York
 Hon är född och uppvuxen i
Hisings Kärra (Gerrebacka), Ida
Berggren.25 år gammal har hon
förverkligat en av sina drömmar.
Att bo och arbeta i världsstaden
New York
- Det är fantastiskt att jag nu bor
i den här underbara staden och
får arbeta med musik som jag
älskar, säger Ida.
Kärratjejens “resa” imponerar stort. Hon följde sina drömmar om att få arbeta som musikalartist och bo i New York. Drömmen är nu
förverkligad, efter flera års hårt jobb.
Efter grundskolan i Kärra ville Ida egentligen
söka sig till musik, men valde samhällslinjen
med inriktning på journalistik och media.
- Jag älskade mina år där, men direkt efter
studenten så åkte jag ut i världen.
Ida sökte sig till en organisation som heter
Up With People och där fick hon resa runt i
världen med 100 andra människor.
- Vi bodde hos värdfamiljer i varje stad,
vi volontär jobbade och gjorde en show varje helg för att visa uppskattning i staden vi
var. Där upptäckte jag att det verkligen var
SHOW jag älskade.
Efter 6 månader kom Ida hem och började
arbeta direkt. Hennes fina vän Sanna i Kärra,
som är en av hennes bästa vänner, berättade
om en folkhögskola där de hade musikdramatik.
- Jag sökte till Wendelsbergs Folkhögskola
i Mölnlycke och kom in. Där studerade jag
i två år och min kärlek till teater och musik
växte sig ännu starkare.
Efter Folkhögskolan var Ida fast övertygad
om att hon vill studera Musikal och att hon
en vacker dag skulle flytta till New York. Den
drömmen hade Ida redan som liten sagt till
sina föräldrar.
2019 fick Ida mod till sig att söka till
American Musical and Dramatic Academy
(AMDA). Tillsammans med vännen Lovisa
åkte de till Stockholm och gjorde audition.
Två veckor senare kom ett mail om hon
kommit in.
- Jag ringde mamma runt midnatt och berättade det. Vi var båda i chock att alla mina
drömmar faktiskt skulle slå in.
Flyttade till New York
Efter hårt arbete att få ihop pengar till resan så
kunde Ida i oktober 2019 flytta till sin drömstad New York för att plugga sitt drömyrke
musikalartist.
- Med tanke på att skolan var så dyr valde
jag att plugga en 2 årig utbildning, ett Conservatory program. Där blev jag klar oktober
2021.
Nu bor hon kvar i New York, i Harlem, på
ett OPT och har en lägenhet, som har 4 sovrum och 2 badrum, och delas av flera andra
musiker. Ida har 3 roomates.
- Utmaningen nu är att jag har ett år på mig
att få så många jobb som möjligt för att kunna
söka nästa visum.
Så här långt har det gått bra. Ida har spelat in en kortfilm där hon spelade huvudrollen
Melissa, varit med i en produktion av något
som kallas “A Sketch Of New New York” på
The Producers club. Hon har även varit bakgrund i en annan kortfilm, samt att hon är ensemble i musikalen Pippin som spelas i New
Jersey.
- I maj är jag bokad för en cabaret show
som heter Bound for Brodway.
Idas slutmål är att kunna arbeta heltid som

musikalartist i New York.- Det är svårt för
man behöver fixa visum, men jag har fullt fokus på att det ska lösa sig med alla bitarna.
Jazzbarer en favorit
På fritiden går hon gärna till Jazzbarer (favoriten heter Craftsman) eller till platser som har
livemusik, där Groove är en favorit. Ibland
blir det karaoke med sina vänner eller också
en filmkväll.
- Det bästa med New York är att alltid finns
något att göra. Människor är väldigt öppna i den
här sköna staden.
Kärra har hon inte glömt.och födelseorten betyder såklart mycket för henne fortfarande. Flera
av hennes bästa vänner i Kärra har hon fortfarande kontakt med och någon har också varit
och besökt Ida i New York.
Det är ingen slump att Ida från Hisings Kärra
nått så här långt.
Hon följde och vågade satsa på sina drömmar.
LEIF MARTINSSON

Vill du gå ner i vikt och få bättre hälsa?
– Delta i vår Foodbox Challenge!

KÄRRA
CENTRUM

En hälsoinvestering under 4 veckor,
där du måndag–fredag
byter ut din lunch och middag till Foodbox,
samt tränar två pass/vecka.
Läs mer och säkra din plats via hemsidan.

Flexibel

Välkommen att handla
och mötas på torget!

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

Catering
Student, sommar, mingel, företagsfest!?
Boka din festmeny:
Mail: info@katosushi.se
Tel: 031–87 75 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!

De första 10 kunderna som handlar
från appen för minst 1000:- får presentkort
värt 495:- på Flexibel Friskvård & Hälsa.

Mors dag 29 maj – öppet 10-15

CANDY
de ska va gott o leva

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

Sen laddar vi om för studenten
med blommor nallar, flaggor och kort
Välkomna in
Kärra Centrum 23, 031-57 17 46
Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

Gäller för InBody-mätning, yoga och träning.

* Erbjudandet gäller de första 10 kunderna tom. 10/6/2022.

Öppettider:

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

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

z

Vi firar mors
dag 29 maj

Missa inte vår
trubadurkväll

Boka gärna bord

27 maj

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

VARMT VÄLKOMNA!
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

Välkommen till
ditt lokala apotek!
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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KYRKOSPALTEN

Oväntade möten
i Kärra kyrka och
i Jerusalem
Det blir många minnen. Många oförglömliga möten under mina år som
präst. Ett av dem var när jag var ny som
präst och hade förmånen att få jobba i
Kärra kyrka. Jag hade fått som uppgift
att samla en grupp med små barn för att
berätta för dem om påsken. Jovisst, sa jag
det är klart att jag vill det. Men påsken?
Det är ju lättare att berätta om julen och
det lilla barnet som föds i Betlehem. Påsken rymmer mycket och det går inte att
komma undan det som kändes svårt att
prata med små barn om, det vill säga lidande, misshandel, blod och död på ett
kors. Jag tog mig tid innan att förbereda mötet med barnen och Barnens bibel
hjälpte mig att hitta ord för det viktiga
dramat i Jerusalem.
Jag samlade de här goa ungarna i kyrkan och vi satte oss i en ring på golvet
och i mitten hade jag ställt ett kors. Jag
tänkte att det kunde vara en bra början.
Och precis när alla hade en plats och jag
skulle öppna munnen och börja prata så
var det en liten kille som höjde sin röst
och sa; ”Jag kan allt om påsken. Jesus dog
och blev sen levande”.
Vilken kille!
Vilken bra start på vår samling!
Det som hände var så oväntat! Han
gjorde en bra sammanfattning och därifrån började vi prata med varandra. För
vi behöver prata med varandra om påsken. Han sa att han kunde allt om påsken och han var fem år. Jag är 54 och
kan inte allt. Men det är en go känsla att
ha koll på våra kristna högtider. Och han
kunde absolut grunderna för berättelsen. Som präst möter jag människor som
undrar vad som hände på påsken och vad
är det vi kristna firar egentligen? Och så
får vi som kyrka berätta om och om igen
vad som hände för sisådär två tusen år sedan i Jerusalem.
Evangelisten Lukas berättar om tre
kvinnor som är på väg till graven. De är
i sorg över att Jesus har dött och de har
med sig kryddor för att smörja den döda
kroppen. Så händer något helt oväntat!
Där finns två män med skinande vita kläderna som säger att Mästaren inte är där
längre. Han är inte bland de döda. Och
denna helt oväntade händelse får de berätta för lärjungarna.
Har du som läser denna kyrkspalt
upplevt något helt oväntat? Vem fick du
berätta det för?
Så vill jag avsluta med en bön av Martin Lönnebo; Gud, se inte till mitt tvivel
utan till min längtan och min tro. Amen
LINDA LINDBLAD
PRÄST I SVENSKA KYRKAN OCH I
KRIMINALVÅRDEN
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Hållbarhet genomsyrar både
byggnad och verksamhet i nya
förskolan på Backa Kyrkogata 11
 Bandet är klippt och förskolan Backa Kyrkogata 11 är nu invigd. Bandet består, precis som så mycket
annat på den här förskolan, av återbrukat material. Förskolan, som är byggd med målet att vara fossilfri,
inspirerar och utmanar både barn och pedagoger. ”Titta vi kan också bygga!” berättar barnen och visar
en stor skogskoja som de har konstruerat av pinnar.
− Jag gillar mest att vara ute! Då leker vi kurragömma. Titta där bakom
kojan är ett jättebra ställe! säger Molly, 3 år. Hon och kompisen Liam,
4 år, visar sina favoritställen på förskolan och berättar att det finns fyra
ekorrar, många harar, sniglar, myror och andra insekter som huserar
på gården.
Barnen har precis klippt bandet i samband med invigningen av deras nya förskola Backa Kyrkogata 11. Clara Jovic som är rektor förklarar upplägget för gästerna.
− Vanligtvis klipps bandet efter att talen är genomförda, men barnen vill klippa nu och det är för barnen vi är här, så då gör vi det nu!
säger Clara Jovic.
Och barnen klarar uppdraget galant även om det är lite segt att klippa i tygbandet, för precis som så mycket annat på den här förskolan
består bandet av återbrukat material – i det här fallet tygremsor.
På förskolan Backa Kyrkogata 11 är barnen tillsammans med pedagogerna i en ständig utvecklingsprocess där de utforskar och upptäcker
tillsammans. Förskolans unika träbyggnad inspirerar och sätter i gång
tankeprocesser om hållbarhet och miljö. ”Titta vi kan också bygga!”
berättar barnen och visar en stor skogskoja som de har konstruerat av
pinnar.
Barnen älskar att vara ute i alla väder berättar pedagogerna. Förskolegården består av naturtomt och skogen finns alldeles intill. Dit gör
barnen utflykter för att samla in naturmaterial som mossa, gräs, stenar,
pinnar och bark, som de skapar med i verksamheten.
− Det här huset visar oss att vi behöver tänka nytt, se saker ur många
olika perspektiv och bryta normer och det stärker oss i vårt demokratiska uppdrag. Miljöerna, pedagogiska tankar, forskning och material,
vi blir aldrig färdiga och det vill vi inte heller bli för vi utvecklas hela
tiden, säger Louise Daji Pettersson, som är pedagogista på förskolan.
Förskolan Backa Kyrkogata 11 har vunnit nationellt hållbarhetspris.
Den byggdes med målet att vara fossilfri och resultatet blev en minskad klimatpåverkan med 70 procent jämfört med bygget av en vanlig
förskola, något som gör den unik i Sverige.
TEXT: MARIA GIULIANO
FOTO: JOAKIM HAMMOND, PETTER TRENS
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Bäckebols
DAGARNA
4–5 JUNI KL 11.00–17.00
Waterballs, gigantiska vattenbollar att springa i för stora
och små • Gissa frukten – tävling för små (men också stora)
vinn fina priser. • Rulla förbi och få en kontroll av din
cykel, testa på elcyklar och turmat - hos XXL • Bjudstationer
Glassrullar • Tex-mexstation • Hälsojuicebar • Street food
station • Blomstermarknad utanför ICA Kvantum

Grraatllias!
fö

GASOL I LÖSVIKT
Välkommen in till vår senaste depå
i Hisings Backa

15
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Fredrik Neptun och Viktor Wilck i Gasolfyllarnas nya butik i Backa.

Gasolfyllarna har
öppnat butik i Backa
 11 april öppnade Gasolfyllarna sin nya butik på Transportgatan
5 B, i lokalerna där tidigare Handelsbanken låg, precis vid Höganäs
Kakel.
- Det känns bra att vi öppnat här i Backa. Vi ligger strategiskt nära
avfarten av motorvägen och nära handelsplatsen Bäckebol Köpcenter, säger Viktor Wilck, regionsansvarig för Gasolfyllarna.
Hos Gasolfyllarna köper du gasol på lösvikt.
Ofta har man några kilo kvar i flaskan när det
nalkas helg. Istället för att ge bort den gasolen
så betalar du endast för den mängd som fylls
på och får dessutom behålla din egna flaska.
Här finns också butiksförsäljning.
Butiken är tilltalande. Ljus och fräsch och
här finns bland annat gasolflaskor, gasolgrillar
av hög kvalité och andra gas- och fritidsrelaterade produkter till försäljning.
- Vi har gjort iordning butiken och fått den
precis som vi velat och det känns bra att hälsa
kunderna välkomna till oss, säger Viktor.
Gasolfyllarna håller också på att utöka personalstyrkan i Backa.
- Vi söker ett par personer till. Behovet att

svara upp servicen och tillgängligheten till
våra kunder är viktigt och därför behöver vi
förstärka.
Marknaden för gasol är stor
Användandet av Gasol är flexibelt och därför
en perfekt energikälla för både privatpersoner
och industri.
- Gasol går att använda både utomhus och
inomhus till vardags, i stugan samt i husvagnen eller husbilen. Dom stora fördelarna är att
gasol är ett otroligt effektivt bränsle och flaskorna är lätta att transportera, säger Viktor.
Företagsmarknaden är störst för Gasolfyllarna med cirka 60-70%. I första hand är det
restauranger, och industrisektorn. Nu håller

de på att ta fram ett nytt onlinesystem, där
Gasolfyllarna ser när gasolen börjar ta slut hos
exempelvis restaurangen.
- Det betyder att vi kommer att ligga steget
före och åker ut till restauranger och industrierna i god tid och byter till fulla flaskor. Helt
enkelt säkerställer vi att det alltid finns gott
om gasol för användarna, säger Viktor.
Gasolen behövs i många sammanhang.
Som exempelvis behöver man gasolbrännare
till att laga väghål och asfalts linjer.
Privatmarknaden växer också
kraftigt
- Det finns stor potential på privatmarknaden. Gasolgrillarna är populära förstås, camping och husbilar där alla behöver gasol till värme och spisar. säger Viktor.
Gasolen utvinns av tvättad naturgas och raffinerad råolja. Gasolen som Gasolfyllarna säljer
är 95% Propan som är kravet för att få kalla
den för gasol.
Viktors kollega är Fredrik Neptun hjälper
kunderna med påfyllning, samt ser till att leveranserna till företagskunderna flyter på.

Dessutom sköter han butiksförsäljningen. På
depån i Hisings Backa kan man även fylla på
LPG det vill säga tanka bilar som drivs med
gasol. Vi har även genomfartsmöjligheter så
man behöver inte backa om man till exempel
har en stor husbil.
Gasolfyllarnas fyllningsprocess är ackrediterad av Swedac vilket skall tolkas som en kvalité och säkerhetsstämpel.
- Ackrediteringen är i dagsläget inte ett
tvång men vi vill ligga steget före och visa våra
kunder att vi tar kvalité och säkerhet på stort
allvar, berättar Viktor.
- Säkerheten när man arbetar med gasol
är oerhört viktigt och där lämnar vi inget åt
slumpen, understryker Viktor.
Gasolfyllarna i Hisings Backa kommer att
vara en viktig aktör.
Med sina gasolprodukter.
Med sin kompetenta personal.
Med sitt fina läge i Backa
LEIF MARTINSSON

Målning och belysning i Kärra Centrum

Loppis i Kärra
Centrum
Lördagen den 28:e maj kl 10.00 17.00 blir det loppmarknad i Kärra
Centrum. Det är barn från Klarebergsskolans klass 7 som anordnar loppisen
och målet är att samla in pengar till en
resa som de ska göra.
B/K

Fastighetskontoret målar alla pelare och insida skärmtak utmed gångstråket här i Kärra Centrum. Pelarna var slitna och mycket
rost hade bildats genom åren, nu är det
bortskrapat och insidan skärmtaket har tvättats rent och fått ny, ljus färg.
- Förutom detta arbete, håller vi på att se
över belysningen framför allt framför ICA
men även i gången, då flera armaturer haft

lite dåligt ljus eller varit gamla och slitna.
Nu skall det förhoppningsvis bli både
bättre, finare och tryggare även kvällstid,
säger Lisa Dickson-Dolietis Fastighetsförvaltare Göteborgs Stad.
Arbetet beräknas vara helt klart till slutet
maj, början juni.
B/K

Insidan av skärmtaket har tvättats rent
och fått ny, ljus färg.
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Bäckebolsdagarna den 4-5 juni.

Dags för ”Bäckebolsdagarna”
Helgen den 4-5 juni mellan klockan 11.00 - 17.00 blir det
familjefest på Bäckebol Center
Inriktningen är på events, shopping, mat, sport, fritid, hem
och trädgård.
B/K  

Nattarbete i Lundbytunneln
Nätterna 23-28 januari utförs underhållsarbete i Lundbytunneln
som stänger ena tunnelröret och leder om trafiken nattetid.
Under perioden 23-28 januari, utförs arbeten med belysningen i Lundbytunneln kvälls- och nattid. Arbetet kommer endast att utföras i det östra röret, där trafiken går i riktning mot
centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan
och Hjalmar Brantingsgatan. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Söndag-fredag 23-28 januari: östra röret stängt kl 20.0005.30.

www.trafiken.nu

B/K  

Tingstadstunneln. Foto: Eddie Löthman/Västtrafik.

Kom ihåg: Tingstadstunnelns ena rör är stängt
E6/TINGSTADSTUNNELN · Vi vill härmed påminna om
att endast ett körfält är öppet i varje riktning genom Tingstadstunneln. Detta skapar köer, så undvik rusningstid och välj
andra färdsätt.
Fram till oktober 2023 pågår renoveringen av Tingstadstunneln, vilket påverkar trafiksystemet i hela Göteborg. Endast ett
körfält är öppet i varje riktning genom tunneln för trafiken längs
E6, medan all annan trafik leds om till Marieholmstunneln.

Prova på Styr & Ställ
Låna cykel gratis!

Dessutom är ett antal anslutningar stängda – till exempel
påfarten från Waterloogatan i Gamlestaden till Marieholmstunneln och ”kakeltunneln” från E20 till E6 norrut. På trafikgoteborg.se/tingstadstunneln hittar du kartor som visar var du
kan och inte kan köra under renoveringen.
www.trafiken.nu

Kom och fira Cykelns dag med oss 3 juni på
Selma Lagerlöfs Torg! Prova på Styr & Ställ
och cykla gratis i 30 minuter. Mellan 14.00 och
17.00 finns vi på plats, visar hur Styr & Ställ
funkar och hjälper dig att komma igång.
Har du egen cykel? Mellan 08.00 och 16.00
kan du få hjälp att serva den här.

B/K
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Första spadtaget för nya Volvo Truck
Center i Bäckebol
 Det ska bli Sveriges största och
toppmoderna fullserviceanläggning i Göteborg för framtidens
hållbara transport- och infrastrukturlösningar. För ett par veckor
sedan togs det första spadtaget
ihop med Peab för Volvo Lastvagnars nya anläggning i Göteborg
där hållbarhet är i fokus.
Genom ett gemensamt spadtag startade Peabs vd Jesper Göransson och Volvo Lastvagnars vd Stefan Strand bygget av nya Volvo
Truck Center. Satsningen är en viktig del av
Volvo Lastvagnars omfattande nätverk av verkstäder i Sverige och ska nu kunna ge en komplett One Stop Service till både lastbils- och
busskunder, tillgängligt alla dagar i veckan,
året runt.
– Peab och Volvo har starka historiska
band och det var viktigt för mig att vara med
här idag. Det här är återigen ett projekt där
vi tar vara på lokala resurser och kan erbjuda
Volvo Lastvagnar en närproducerad produkt
tillsammans med flera av våra interna bolag.
Det ska bli fantastiskt roligt att följa utvecklingen, säger Jesper Göransson, VD på Peab.
Anläggningen i Bäckebol i norra Göteborg

”

Anläggningen i Bäckebol
i norra Göteborg kommer
att byggas med flera
klimatsmarta miljöval”

kommer att byggas med flera klimatsmarta
miljöval och blir energieffektiv med solpaneler på taket med en kapacitet på 200 kWh.
Där ska även regnvatten samlas in för att återanvändas efter biologisk vattenrening och
tvätta kundernas fordon i tvätthallen. Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande
för att kunna uppfylla Parisavtalets klimatmål
och Volvokoncernens hållbarhetsambitioner,
där huvudfokus är att hjälpa till att minimera
kundernas utsläpp.
– Vi är så glada i dag över att ha tagit det
första gemensamma spadtaget. Tillsammans
med Peab är vi stolta över att kunna genomföra den här stora satsningen i Göteborg och
skapa en framtidssäkrad och mer hållbar serviceanläggning för både lastbilar och bussar,
säger Stefan Strand, VD på Volvo Lastvagnar
Sverige.
Volvo Truck Center byggs i två huvudkroppar för att inte störa den pågående verksamheten med att ge service till kundernas
lastbilar och bussar. Den första etappen beräknas stå färdigt första kvartalet 2024 och
andra etappen under första kvartalet 2025.
Totalt kommer den nya anläggningen rymma
12 000 kvadratmeter verkstadsskepp, reservdelslager, däck- och skadeverkstad samt
personalutrymmen med restaurang och kontorslokaler för Volvo Truck Center såväl som
Volvo Lastvagnars svenska marknadsbolag
och Volvo Bussars nordiska marknadsbolag.
Peab är Nordens samhällsbyggare med
15 000 medarbetare och en omsättning
på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar,
anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på
Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid
Nasdaq Stockholm.
B/K

Backadagen – en folkfest att minnas
 lördagen den 14 maj var det
extra festligt på Selma Lagerlöfs Torg, då populära Backadagen genomfördes. efter ett par års
uppehåll på grund av pandemin.
Förutsättningarna var optimala
med fint väder. Gott om folk var
på plats som trivdes förträffligt.
Arrangörerna bjöd på ett strålande program. Här
fanns något för små som stora. På scenen var det
fullt drag. Inte minst när Hisingens nationalorkester Vier Brillen drog igång. De bjöd på en härlig timma. Likaså när Makedonisk Föreningen
intog platsen framför scenen och bjöd på dans.
Förutom scenuppträdande fanns det bland annat
insektspyssel, torgorientering, pysseltält, såpbubbelstation, cykelbingo, mosaikfabriken, föreningsaktiviteter och mycket mera. Hisingspolisens
Håkan Bredinge fanns också på plats och det var
uppskattat. På Fiskhuset kunde man köpa en
fantastiskt god fiskburgare och en öl från ett
Hisingsbryggeri. På Franska Skafferiet serverades det Crepes och en underbar Paella.
Stämningen var på topp den här sköna lördagen.
Det här var en dag att minnas för alla som besökte Backadagen och firade in våren.
LEIF MARTINSSON

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. Hösten 2022 blir
folkabussen elektrisk. Det här är vägen framåt för hållbara transporter.

*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
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Backatorps P06:s segersvit av 15
raka seriematcher utan förlust bruten!
Efter nästan 1,5! år utan att förlora en seriematch så fick killarna känna på hur det känns
att förlora... Efter 3 raka segrar in i årets Nationella U16-Serie så åkte killarna till GAISgården för att inkassera en överraskande förlust mot Gais erkänt duktiga akademilag.

Men efter regn så kommer solsken. Killarna
samlade ihop sig och har sedan dess tagit själva IFK Göteborg, Vänersborg och Vallen av
bara farten och den nya segerraden är just nu
uppe på 3 raka segrar, dvs 6 segrar av 7 möjliga mot tuffast tänkbara motstånd i regionen.

Kvarvarande seriematch på Backavallen
innan serien vänder:
Toppmatch mot Elfsborg måndagen den
30 maj kl 19:00 i Lillhagsparken.
AV HENRIK LARSSON, TRÄNARE

Hisingsbacka FC
herrar div 4 A
En bra start har Hisingsbackas herrar fått i
seriespelet. Sju matcher har spelats så här
långt och Backalaget är med i toppstriden,
trots ett bakslag i Hisingsderbyt mot Finlandia Pallo AIF där Tuvelaget vann med 2-0.
Här ska nämnas att Hisingsbackas skyttekung
Buba Sanyang inte var med) Matchen innan
mot Stenkullen var dock Buba Sanyang med
och gjorde avtryck. Hisingsbacka låg under i
halvtid med 1-0 innan Buba klev fram i andra
halvlek och gör 4 mål, vilket betyder att Hisingsbacka vann matchen med 4-1.
Den interna skytteliga toppas av Buba
Sanyang (förstås) med sina 8 mål. Levi Kundo
tvåa med 6 mål.
Nästa match spelas mot SKIF Semberja
den 27 maj på Backavallen konstgräs.

Hisingsbackas trupp mot Finlandia Pallo:

Aldin Avdic, Levi Kundo, Mohamed
Abdi Salah, Mitan Hussaini, Ernest Valeriu Draisug, Cristian Pedrini, Jonathan
Andersson, Tiago Eskandari, Soran
Shwan, Ahmed El-Abyad, Daniel Zamani (K),Navid Roshan, Robert Yalda,
Mattias Georges, Arshin Wosoughian
och Darin Midhat Sabir

B/K

Backatorpslirare till regionalt landslagsläger.

Backatorp P06 representerar på det regionala
landslagslägret i Kristinehamn 16–19 maj
Isak Brusberg, Edwin Larsson och Nikola Mitrovic är uttagna Svenska Fotbollsförbundets Regionala läger för spelare

som ännu inte tillhör de allra största klubbarna. Riktigt kul att bli uppmärksammade

B/K

Backatorp P06
uppvaktades den
9 maj av det
kungliga hovet
Kärra KIF Herrar
Laget rivstartade seriespelet med fem raka vinster. Därefter har de fått inkassera två förluster.
Först mot Romelanda som vann med 4-1 där
Felix Bengtsson målade för Kärra. Matchen
efter mötte de Floda på Klarebergsvallen som
vann med 3-1, efter att Daniel Mellbin tröstmålat för Kärra. Trots två matcher utan poäng
så är Kärra med i toppstriden i allra högsta
grad.
Nästa match spelas mot Älvängen (b) den
26 maj. Den interna skytteligan toppas av
Johans Jussila med 4 mål. Strax bakom finns
Philip Karlsson Mathiasen med 3 mål.

Kärra KIF:s trupp mot Floda:

Ahmad Ramzi Omar (MV), Simon Lindström, Adam Gabrielii, Anders Fossum,
Gustav Lind, Johan Jussila, Benjamin
Rafidashti, Felix Bengtsson, Vishnu
Nair, Fredrik Lamell, Daniel Mellbin
(K), Armin Agovic, Filip Ferreira, Philip
Karlsson Mathiasen, Adam Kassab och
Linus Thorbjörn

B/K

och få visa framfötterna ibland andra lovande
fotbollsspelare.

I strävan efter att utbilda/utveckla spelarna på olika plan finns så kommer spelare få möjligheten vara ledare på Backatorp IF’s årliga Fotbollsskola samt åka
till Hamburg den 1-4 Juli på en erfarenhetsresa. Laget kommer att spela ett antal
matcher samtidigt som ledare kommer
att utväxla erfarenheter på varandras olika ledar- och träningsupplägg.
För detta så har det sökts och erhållits stipendium i olika former. Ett av dem
innebar att en av tränarna, Henrik Larsson, fick åka till Stockholm och slottet för
att ta emot detta i det kungliga biblioteket. Ett roligt och spännande avbrott in
det annars inrutade (fotbolls-)vardagen.
Kung Carl Gustav kunde tyvärr inte
närvara personligen men han hälsade och
önskade Backatorp IF P06 lycka till under säsongen.
B/K

Tränaren Henrik Larsson.
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Nytt från Kärra HF

Linn klar för damerna
Damerna har gjort klart med
en viktig pusselbit i sitt lagbygge 22/23. Det är 20-åriga
V6:an Linn Andersson från IK
Sävehofs SHE lag. Linn är en
ren IK Sävehof produkt som
började i handbollskolan och
gått hela vägen upp i A-laget.
Detta är andra säsongen i Alaget och hittills har det blivit
ett 40-tal SHE matcher i stenLinn Andersson. Foto:
hård konkurrens. Kärra HF är Kärra HF.
väldigt glada att Linn valde att
ansluta till damlagets ”nya” lagbygge i kamp med flera andra
klubbar. I Linn får de en allround V6:a som blir ett perfekt komplement till Maria Sundin på vänsterkanten. Avtalet är skrivet till
2024 och Linn ansluter så fort slutspelet är klart.
B/K

Lukas klar för herrarna
Herrarna har gjort klart sin
målvaktssida sedan de kontrakterat 27-årige Lukas Stomvall från GF Kroppskultur.
Lukas bördig från Eskilstuna
har 6 A-lagssäsonger bakom
sig i Kropps. I Lukas får Kärra
förutom en pådrivare och
viktig kugge i vårt unga lag,
en riktigt stabil målvakt med
bra skolning och vinnarmentalitet.
B/K

Perfeczion hos Backa HK. Foto: Backa HK.

Perfeczion hos Backa HK
I början av maj helgen fick Backa HKs ledare chansen att gå
Perfeczions utbildning för handbollstränare. Utbildningen var
skräddarsydd av Jasmin Zuta, som är tränare för Aranäs herrar samt instruktör på Rikshandbollsgymnasiet Katrinelund
och som tidigare varit huvudtränare för RIKs herrlag i flera säsonger. Utbildningen varvades av både teori och praktiska moment, som föreningens ledare kommer ha god nytta av framö-

ver. Backa HK tackar Jasmin och alla som var närvarande för
en lyckad helg samt inte minst våra eldsjälar till styrelse, som
alltid ställer upp för att få allt runtomkring att fungera!
www.backahk.se
B/K

Jakob förlänger
med Backadalen
Jakob Stenberg är först ut att förlänga med Backadalens
herrar. Håll utkik för fler intressanta nyheter den kommande tiden!

Lukas Stomvall. Foto:
Kärra HF.

B/K
Jakob Stenberg. Foto: www.backadalen.se

KKIF-dagen 2022
Kärra KIF 80 år!!

Ta med hela familjen och fira KKIF-dagen
tillsammans på Klarebergsvallen den 4 juni!

10:00

Alla hälsas välkomna

10:15–15:00

Turneringsspel mellan
föreningens alla lag

✔
✔
✔
✔
✔

Café & Hamburgerförsäljning
Lotterier med fina priser
Fotografering – Lagfoto & enskilda till de som önskar
Försäljning av klubbkläder m.m
Speedshooting
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Kärra IBKs ungdomslag
imponerade i cupen

Full fart i Bohus Cup
för Kärra HF:s lag
Kärra hade hade med 18 lag från debuterande F9 med 4
lag, till F16, som tog sig hela vägen till vinst i A-slutspelet.
Värt att notera att Kärras P14 gjorde mest mål i åldersgruppen, F14 näst mest i sin klass.
Kärras lag (klass, antal lag):
• P14 (pojkar födda 2007), 1, Silver B-slutspel
• P13 (pojkar födda 2008), 1, Semi B-slutspel
• F13 (flickor födda 2008), 3,
Silver B-slutspel, 1/8 A-slutspel
• F12 (flickor födda 2009), 2,
1/8 B-slutspel, 1/8 A-slutspel, 1/8 B-slutspel
• F16 (Flickor födda 2005-06), 2,
Guld A-slutspel, 1/8 B-slutspel
• F9 (Flickor födda 2012), 4
• F14 (flickor födda 2007), 2,
Silver B-slutspel, 1/4 B-slutspel
• F10 (Flickor födda 2011), 3
Grattis för fina insatser till spelare och ledare.
B/K

Från Bohuscupen. Foto: Kärra HF

MAJ 2022

I slutet av april var Kärra IBK:s F07, P07 och P06 i Sörmländska Katrineholm och spelade cup. En andra placering och två
första placeringar plockade de med sig hem till Kärra. Grattis
till spelare och ledare.
Foto: Kärra IBK

B/K
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Dubbelvinst
för Backa HKs
F08 i Bohuscup
Backa Röd vann med 13-12 mot Backa Vit i finalen i Aslutspelet för flickor 08 i Bohuscupen.
Grattis till spelare och ledare.
B/K

Dubbelt upp för Backa HK i Bohuscupen. Foto: Backa HK.

Guld till Backa HK:s flickor 08 i Potatiscupen. Foto: Backa HK.

Bronspeng för Kärra HF:s pojkar 14 i Rödspätte Cup. Foto: Kärra HF.

Guld till Backa
HK i Potatiscupen

Fina insatser av Kärra HF
i Rödspätte Cup

Under Valborg spelades Potatiscupen i Alingsås och för Backa HK:s flickor 08 gick det hur bra
som helst. Guld i sin åldersklass.
Grattis till spelare och ledare.

Under påskhelgen spelades Rödspätte cup i
Danmark och Kärra HF åkte dit med totalt 5
lag, F16 (två lag) F14 (två lag)och P14 (ett
lag).
Det bjöds på strålande handboll och riktigt
spännande matcher från samtliga lag.

B/K

Pojkar 14 spelade starkt i A-slutspelet och
fick med sig en bronspeng hem. Flickor 14
fick silver i B-slutspel.
Grattis till spelare och ledare.
B/K

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

Tel. 0705-60 63 06
RMD HALL

TRYCKLUFT 4 EL
EGE 4 VATTENSLANG

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Alltid minst 100 släp på lager

VARIANT BIL
BILAR & SLÄP

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

TECKNA
SOMMARKORTET
DIREKT

@nordicwellness
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SVERIGE+

999:JUNI • JULI • AUGUSTI

EXTRABONUS!
Ett gratis padeltillfälle
på köpet när du tecknar
vårt sommarkort.

Sommarkortet gäller på alla Nordic Wellness-klubbar i Sverige. Du har tillgång till gym, gruppträning samt Wellness Online. 100 kr/199 kr för medlemskort/armband
tillkommer om sådant saknas. Kortet går ej att aktivera före 1 juni. Reservation för slutförsäljning eller ev tryckfel.

