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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

!

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
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Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Bohuslän i våra hjärtan.

Spanien och Mallorca - en favorit.

KRÖNIKAN

Sverige eller Europa i semestertider?
Visst har vi tagit ett steg framåt i den pågående pandemin.
Många är vaccinerade, en hel del med två sprutor. Nu lättar också restriktionerna på en rad punkter. Känslan är bra,
men låt oss inte skena iväg direkt bara. Med att vi slarvar med
de restriktionerna som finns, för då är risken att vi får en blackflash och är tvungna att ta ett steg tillbaka.
Annars så är det helt underbart att sommaren har kommit. Som grädde på moset är det också EM i fotboll med
Sverige som ett av de deltagande lagen. Vårt land behöver
det och det finns få saker som kan engagerar oss mer än

när vårt blågula landslaget finns med i stora mästerskap.
Ska vi hoppas på minst kvartsfinal?
Nu väntar semestertider för de flesta och många laddar
för att resa. Resorna har fått fart och en del drar utomlands. Andra stannar i Sverige. Båda är rätt.
Att stanna på “hemmaplan” kan vara ett vinnande koncept. Hela vårt land har så mycket att erbjuda. Bara vädret
är hyggligt. Tänk er en solig dag i Bohuslän efter kusten.
Bada, äta av havets läckerheter eller att få komma ut och
fiska och dra några makrillar. Det är oslagbart i mina ögon.

Lika skönt är det att dra ut i Europa. Där är min favorit
Spanien. Här får man alltid valuta för pengarna. Sol, mat
och avkoppling.
Hur som helst så ska det bli skönt med en mera “normal” semester.
Lokaltidningen önskar alla en skön, avkopplande ledighet.
Vi ses i Augusti.
LEIF MARTINSSON

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 23/6–27/6

Bäckebol

!
T
E
P
IP
L
K
R
A
M
M
O
MIDS
3 FÖR

59k

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:- SÅ FÅR DU KÖPA
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

Classic/Coop/Löfbergs/Zoegas. Välj mellan olika sorter. 450-500 g.
Jfr-pris 39:34-43:71/kg. Classic: Gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas.
Löfbergs: Gäller ej FAIR Mörkrost, FAIR Mellanrost. Zoegas: Gäller ej Hazienda eller Estanzia.

FÄRSK OXFILÉ

189k/kg

Ba  tår tl
!
mid

Ves

MEDLEMS-

KLIPP!
27)=
/st

MAX 4 KG/HUSHÅLL.

FÄRSK OXFILÉ

Brasilien/Naturkött. I bit. Ca 900-1600 g.

SMÖR

Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej laktosfritt.
500 g. Jfr-pris 55:80/kg.

FÄRSK LAXFILÉ

99k/kg
20k/st

5k/st
MEDLEMSPRIS
MAX 3 ST/MEDLEM.

MATJESSILL

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ Norge. Odlad. Vakuum-

förpackad. Hel sida. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

BONDLIMPA/ BONDLIMPA LINGON

Sydöstbagarn. 1000 g.

Coop. I bitar. 200 g. Jfr-pris 40:-/kg utan sås/spad.
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Insändare

Spännande i Bäckebol
Ica Kvantum öppnar i höst i Bäckebol. Det är bra tycker jag.
Som kund får jag mer att välja på och kan variera mitt handlade.
KRISTER I BACKA
Kennet Johansson och Håkan Bredinge.

Trygghetsspalten
Norra Hisingen
Sommartid brukar anses vara synonymt med större risk att bli
utsatt för inbrott i bostad.
Faktum är att just sommaren rent statistiskt inte visar upp
en ökning. Snarare tenderar inbrotten att minska. Det är värt
att nämna att inbrotten i år under de första fem månaderna har
minska med hälften. Under 2021 har det anmälts 29 stycken
mot 58 under samma period 2020. Bra. Jag kan inte ge någon
bra förklaring till detta. Men vi bör ta höjd för en eventuell
ökning i höst, i alla fall om den historiska grafen skall följas.
Personrån
Under den senaste tiden har staden drabbats av personrån där
förövaren blivit avryckta sina halskedjor. Den som har gott
minne kommer ihåg att samma modus operandi (tillvägagångssätt) användes för ett par år sedan. Då kunde vi lagföra en
handfull individer som hade gett sig på framförallt äldre personer. Nu ser vi liknande fenomen i centrala Göteborg men även
på Hisingen. Vi jobbar stenhårt och strukturerat med dessa
nesliga brott som ofta drabbar de som av olika anledningar
har svårt att freda sig. Vi hyser gott hopp om att få en lösning
på problemet även om inte alla enskilda brott kan komma att
klaras upp.
Crossbanan i Kärra
Den inofficiella crossbanan i Kärra har jag tagit tag i på ett
brottsförebyggande sätt. Jag har helt enkelt ringt till de bilförare som verkar ha varit på platsen. Jag har kommit i kontakt
med ett tjugotal eventuella crossförare. Jag säger eventuella då
några har ansett sig ”bara” av andra orsaker ha befunnit sig på
platsen. Men i regel bra samtal kring vad lagen säger om terrängkörning. Jag utgår från att dessa personer även har talat
med sina nätverk om att Polisen tagit kontakt, med resultat
att många fler har nåtts av mitt budskap. Jag vill inte vara naiv
och tro att fenomenet helt försvunnit, men helt klart känns det
som en minskning.
Narkotikan
Jag är väldigt orolig givet alla dessa fynd och beslag av narkotika som vi gör i olika sammahang. Flera gånger i veckan hittas
narkotika på olika sätt i naturen, skolgårdar eller i byggnader.
Fynden är i olika mängder. Ibland kan vi hitta en gömma med
en större mängd, men ibland kan man tro att småpåsar helt
enkelt kan ha tappats i hanteringen.
Dels handlar det om den avsättning som det måste finnas
i samhället för preparaten. Dels handlar det om den risk som
detta ger vissa av våra ungdomar att hamna i kriminallitet.
Jag kan bli, milt uttryckt, bekymrad och ilsken över att killar och tjejer i mellanstadiet kommer hem och kan berätta om
narkotika och dess användning för sina föräldrar. Jag kan tycka
att vi som vuxna inte får acceptera vissa fenomen som ”normala” bara för att det finns alltid det som är värre. Jag vädjar igen
om att ge oss tips och information om företeelser som vi kan
arbeta vidare med. Ibland kommer tipsen till mig direkt men
det fungerar även att ringa tipstelefonen via 11414. De landar
hos mig ganska omgående, så systemet fungerar.
Uppmärksammad misshandel
Den uppmärksammade misshandeln som blivit så infekterad
på sociala medier och i pressen hanteras på Polisen på Hisingen. Många är med rätta upprörda över det som sprids, men vi
måste alla försöka att hålla tillbaka de spontana känslorna och
låta de rättsliga kvarnarna mala.
Långsamt, kanske, men för att vi skall få ett så bra resultat
som det går, så finns det klara regler och mallar för hur detta
skall och måste handskas med. Innan man medverkar till att
sprida rykten är det viktigt att man är medveten om vad man
kan sätta i gång. Det är enkelt att gå till sig själv och konstatera
att sanningen ofta inte har legat i närheten av de rykten som
har spridits.
Även jag får ibland tänka en vända till innan jag reagerar och
agerar och det kanske är bra att jag i mitt yrke fortfarande ser
och känner mycket. Den dagen jag inte blir berörd eller blir
avtrubbad kanske jag skall hitta på något annat. Om inte på
ålderns höst, så kanske på arbetslivets sensommar.
Var försiktiga i sommar och på återhörande.
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Ni som förvaltar våra
skattepengar borde skämmas
Jag har sett hur vår miljöblomma, som invigdes av Birgitta
Dahl (S) för ca. 30 år sedan, gradvis förfallit underhåll, under
åren. Det började med belysningen som släcktes, och sedan
fortsatte förfallet. Värst var det när vi skulle spara pengar till
förmån för Storgöteborg.Kan någon ansvarig se till att vår
miljöblomma får den vård den förtjänar, samt att belysningen
tänds igen.
ERNST GREGOR

Bra att det händer något i Kärra
Har bott och Hisings Kärra i över 30 år och sett hur stadsdelen utvecklats, men även sett hur det stått helt still de senaste
åren. Därför blev jag väldigt glad att Kato Sushi öppnat en
restaurang. Har varit där och blev överförtjust. Vilken mat och
vilken härlig personal. Hoppas verkligen att Kärra eller Göteborg Stad ser till att det kommer mera sådan här positiva
saker till Kärra.

Närhälsan i Kärra.

Ett stort tack och en
sommarhälsning, till Närhälsan i
Kärra
Alltid vänligt och bra samt proffsigt bemötande, från det att
man anmäler sig tills man är färdig hos läkare alt. distriktsköterskor eller provtagning.Vaccinationerna gick också smidigt
och bra.Tack och trevlig sommar.
”TACKSAM KUND”

GLAD KÄRRABO

Toaletter saknas på torget
Jag saknar toaletter i handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg.
Vill också att man ska få nyttja de toaletter som finns i Stadsdelshuset. Där finns ju flera stycken. Låt allmänheten få använda dem.
BESÖKARE PÅ TORGET

Tomma löften är en paradgren för
politikerna
Läser i lokaltidningen om turerna kring sporthallen i Backa. Det
gör ont i mig som älskar idrotten. Hur kan de som bestämmer
sköta en sådan viktig fråga med sporthallen för stadsdelen,
så bedrövligt som de gjort? Tycker synd om alla inblandande
föreningar som kämpat så hårt för att en hall ska bli verklighet.
Nu står vi där med ett “tält” som inte håller måttet i något
avseende. Det är vad vi har i stadsdelen att utöva inomhusidrott. Det är under all kritik.
Och till er som bestämmer, ger tomma löften, har jag tappat förtroendet helt för.
EVA MED IDROTTANDE BARN I BACKA

Schack på Selma Lagerlöfs Torg

Kul med schack
Glad blev jag när man kunde pröva på att spela schack på
Selma Lagerlöfs Torg. Testade flera gånger och det var riktigt
intressant. Hoppas det kommer flera schacktillfällen på torget.
NIKLAS

”Tältet” är vad Göteborgs Stad erbjuder Hisings Backa när det gäller inomhusidrott.

Sporthallen i Backa
Blev bedrövad när jag läste att den ev nya sporthallen i
Backa kanske ska stå klar först 2025. Återigen har frågan
förhalats. Man blir både besviken och f-bannad över hur
våra politiker och tjänstemän behandlat ärendet så illa. Inte
en gång, utan under flera år. Det verkar vara viktigare att

bygga fina broar, höga kontorskomplex, tågtunnlar etc än
att bygga sporthallar för våra barn och ungdomar så de får
möjlighet till ett aktivt och vettigt fritidsliv.
BESVIKEN BACKABO

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

Vi har ö
p

pet hela

FRUKOST, LUNCH

somma

& CATERING
VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
Vår goda frukostbuffé serveras mån–fre mellan 08.00–
10.30 (från 49:-). På fredagar finns stekfrukost för 55:(stekt pot., falukorv, bacon, stekt ägg, kaffe & juice)
Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för
89:- (medlem 84:-).Vår populära helgbuffé med
grilltema (11-16.30) är tillbaka i ny tappning. Ät så
mycket du vill för 110:-.
Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per portion.
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

FRÅN
VÅRT
UTBUD
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: Frukost & Café mån–fre 08–17
(frukost 8–10.30) • Café lör–sön 9–17 • Lunch och
á la carte mån–sön 11–16.30.
Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

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

ren!
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Daniel Frederiksen på Selma Optik.

Selmas Optik ser ljust på framtiden
 De har huserat på Selma Lagerlöfs Torg sedan 2016, Selmas Optik. Först i det gamla handelshuset, men de senaste åren finns de mittöver
och strax intill Apotek Kronan. I början av nästa år ska de flytta till nya lokaler på torget. Grannar med bland annat Hemköp, Fiskhuset, Franska Skafferiet.
- Det känns fantastiskt bra att flytta. Vi får ett perfekt läge, säger Daniel Frederiksen som tillsammans med mamma Louise driver och äger
butiken på torget. De har även butiken Alloptik i Sisjön.
Butiken på Selma Lagerlöfs Torg är stor, ljus
och fräsch. Interiören präglas så klart av glasögon och bågar. Det ser både inbjudande och
trevligt ut. För kunden är det optimalt.
- Vi har en komplett butik med ett stort
urval av bågar och glas som vi erbjuder kunderna enligt deras önskemål, säger Daniel.
Här finns gott om kunskap och erfarenhet.
Mamma Louise har över 25 års erfarenhet i
optikbranschen och sonen Daniel 28 år, som
sedan barnsben lärts upp och nu kan det mesta inom yrket.
- Det känns bra att ha lärt sig från grunden.
Utbudet bland glasögonen är brett. Här
finns alla välkända märken som Ray-Ban, Oscar Jacobson, Hugo Boss, Skaga, för att nämna några.
- Det finns glasögon för alla. Kvinnor som
män, unga som äldre.

Progressiva glasögon, som skräddarsys för
kundens unika synfel, är den vanligaste typen
av glasögon som säljs hos Selmas Optik. Att
få rätt bågar är numera smidigt. Selmas Optik
skannar bågmodellen vid beställning av formslipade glas och monterar/slipar sedan in glasen i bågarna.
Sedan erbjuds självklart synundersökningar.
- Vid synundersökningar uppmanas kunden boka tid och där har vi en optiker på plats
som alltid har munskydd.
Selmas Optik erbjuder även progressiva
färgskiftande glasögon, så kallade Transition/
fotokromatiska glas.
- Vi lägger på ett filter direkt på de ordinarie glasögonen som reagerar vid solljus och
blir mörkt. Vi erbjuder även en produkt som
aktiveras innanför bilrutan. Behandlingen

finns i olika färger såsom brun, grå eller G15
grön.
På Selmas Optik kan man också göra enklare reparationer av glasögon för en blygsam
peng.
Kunden och servicen viktigt
Servicen och kundkontakten är ledord hos
Selmas Optik.
- Det är grunden i vårt koncept. Att ge
kunden den allra bästa servicen är A och O.
Ett fint exempel på det är när de ringer upp
kunder vartannat år och erbjuder en synundersökning utan kostnad.
Daniel arbetar mest i den andra butiken
Alloptik i Sisjön, men minst en dag i veckan
finns han på Selmas Optik där han trivs bra.
- Båda butikerna går bra. Vi har inte känt

av pandemin särskilt mycket eftersom vi har
många stamkunder som kommer ändå.
De följer restriktionerna med högst 8 personer samtidigt inne i butiken, där det också
finns handsprit och munskydd att tillgå.
Nu längtar de efter att få flytta in i den nya
lokalen på det nya Selma Lagerlöfs Torg. Läget de kommer att få är helt perfekt.
- Det ser vi fram emot och vi har redan börjat längta dit så smått. Det kommer att bli jättebra, säger Daniel.
Selmas Optik ser ljust framtiden.
Med sitt inarbetade och starka koncept.
Med sina kunder.
Med att flytta in i nya lokaler.
LEIF MARTINSSON

Fotografera
din villa när
det är som
vackrast
Starta din bostadsförsäljning när förutsättningarna är som bäst.
Med vår tjänst Läge+ kan du sälja din bostad när du är redo.
Läs mer hur du säljer på dina villkor på
svenskfast.se/lageplus

GÖTEBORG ERIKSBERG | ERIKSBERGSTORGET 9 | TEL 031 761 60 70 | SVENSKFAST.SE/ERIKSBERG
GÖTEBORG HISINGEN | WIESELGRENSPLATSEN 23 | TEL 031 23 82 00 | SVENSKFAST.SE/HISINGEN
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8-årige William Forsgren trivs på ”jobbet ”med farfar
Torbjörn.

William 8 år hjälper
farfar på jobbet
Barnbarnet William Forsberg, 8 år, var med farfar Torbjörn
Forsberg på jobbet som väktare en dag på Bäckebol Center.
Fullt utrustad med väktarkläder körde William ett långt pass
från kl 10 - 22 utan att blinka.
- Tycker det är kul att vara med farfar på sitt jobb. Det händer
alltid något spännande, och så är farfar görsnäll, säger William.
Självklart så sker allt under lugna och säkra förhållande, när
William är med, om det händer något.
Torbjörn berättar att när man frågar barnbarnet om han ska
bli polis när han blir stor, så är svaret givet:
- Nej, jag ska bli väktare, som farfar säger William och
Torbjörn ser oförskämt nöjd ut med det svaret.
William ska börja spela innebandy, men frågan är om han
har tid.
Väktarjobbet kan komma i vägen...
LEIF MARTINSSON

Kato Sushi

Hallå där Ulrika Söderlund
på Kato Sushi i Kärra
Kato Sushi öppnade i mitten av maj. Hur har det gått
och vad har varit mest positivt?
- Det mest positiva har varit våra kunder och det enormt positiva mottagande vi har fått. Det har verkligen varit uppskattat
att vi öppnat och vi har fått ett fantastiskt mottagande.
Maten har fått höga betyg bland kunderna. Är det någon rätt som går speciellt bra?
- Det är sushin som går bäst av alla sorter men även våra trevliga varmrätter har fått ett positivt mottagande.
Ni har lunchmenyer. Finns det även helgmenyer?
- Vi kommer ha särskilda erbjudanden på helgerna med olika
rätter på menyn som lyfts fram med specialpriser med eller
utan dryck. Vi kommer snart ut med en ny meny på hemsidan där vi bland annat kommer komplettera med friterade
maki-rullar!
Har ni bra priser på maten?
- Det tycker jag att vi har vid en jämförelse med andra restauranger och särskilt i förhållande till att vi försöker hålla en god
kvalitet på maten med både råvaror och uppläggning.

Hjärtstartare hos Backatorp IF
 Med tanke på förra helgens händelse i fotbolls- EM vill vi påminna om att föreningen har
en hjärtstartare i containern i Lillhagsparken.
Alla våra fotbollsledare har möjlighet att öppna dörren till containern om det finns ett i behov av den, nya fräscha batterier
är det i åxå.
Om olyckan är framme och sinnesnärvaro finns kontakta
oss alltid eller rusa till planen för där finns som sagt en fullt
fungerande hjärtstartare.
Vad vi mer kan erbjuda Er för att friska upp minnet ang HLR
det finns en webbutbildning på 45 minuter som Sisu & Röda
korset erbjuder oss kostnadsfritt.
B/K

Är det både unga och äldre som kommer och käkar?
Ja, det är allt från sjuåringar till 90-åringar som kommit och
det har varit en väldig spridning. Förvånande har nog mest varit att så många äldre uppskattat sushin!
Antar att det är mest Kärrabor som kommer, men är det
folk utanför statsdelen också?
- Det har kommit folk både från Ale, Kungälv och Göteborg
för att provsmaka vår sushi vilket förstås är väldigt glädjande!
Uteserveringen lockar förstås en hel del bland gästerna?
- Det har varit uppskattat att sitta ute och äta eller bara ta ett
kallt glas vitt eller en kall fatöl under svalkande dagar.
Är det många som köper med sig mat?
- Det är den stora merparten som tar med sig mat hem. Sushi
lämpar sig väldigt väl för take-away att äta hemma eller en utflykt på stranden.

Grym mat på Kato Sushi

Vad hoppas du på under sommaren med Kato Sushi?
- Att fortsatt få möta alla positiva härliga Kärra-bor och andra
kringboende för en bit mat, ett glas och att Kato kan bli den
mötesplats vi hoppas på!
Varför ska man besöka Kato Sushi i Kärra?
- För att vi har en väldigt fin sushi-meny men också goda asiatiska varmrätter och bowl. Vår ambition är att erbjuda den
allra bästa maten i en trevlig lokal i hjärtat av Kärra!
LEIF MARTINSSON

als!

loc

Su

pporta din

Glad Sommar
önskar handlarna på
Selma Lagerlöfs Torg!

SELMAS OPTIK:

BÄCKEBOLS KYRKSAL:
Promenad

2 000 kr

Vi samlas mitt på torget utanför
Fiskhuset och promenerar till Backa
församlingshem, där det är sommarcafé
11.00 med andakt och fika för alla som vill.
Tisdagar & torsdagar 10.30

rabatt på vårt bästa

Progressiva glas
Boka tid: 031-52 35 97

Synundersökning ingår.
Erbjudandet gäller 1 st glaspar/
person t.o.m. 2021-07-01.

Backa församling

HEMKÖP:
Matjessill
Eldorado, 200/125g, jfr-pris 40,00/kg

5:-

/st

AFRODITE BEAUTY / SELMAS NAILS:
Tidsbokning: 0730 - 93 20 15
bokadirekt.se/afroditebeauty

30%
på ögonfransförlängning
50%

på sjätte nagelbehandlingen

Max 3 köp/hushåll/vecka 25.

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

80:-

FRANSKA SKAFFERIET:
EM-fest – se alla matcher hos
oss på storbildsskärm!
Bra priser på mat och dryck
under hela EM-festen.

Bordsbokning endast för sittande matgäster.
Förbokning på 031-774 39 00

FISKHUSET:
Lagrad matjessill

Mild och ljuvligt god! 400 g.

55:-

/burk

PS. Glöm inte
testa sommarsillen
till midsommar...

Vi på Kronas Apotek Hisings Backa
utför covid-19 friskhetsintyg.
Boka på kronansapotek.se.

BLOMGÅVAN:
Äntligen sommar! Från den 28/6
har vi sommartider:
mån – fre 10 – 15, lördagar stängt
Vi önskar er alla en härlig sommar!

Kostnad 1 295:-

Hälsningar Åsa & Anna

KRONANS APOTEK:
Vill ni ut och resa?

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Sporthallen
i Backa
Hallå där Niclas Winterquist (D)
i Idrotts och Föreningsnämnden
Hur går det med den nya sporthallen i Backa. Blir det en
ny hall?

– Jag har slagits för en lösning på att förlänga bygglovet på
en tillfällig hall med väggar istället för Bubblan som en extra
hall innan en ny är byggd! Frågan har inte varit död utan
bara tagit lite tid hos förvaltningen för att få fram korrekt underlag. På resans gång så visade det sig att det finns en
möjlighet till en permanent hall på platsen.
Nya bygglov är nu inskickade och det är en handledning
på 10 veckor varav det redan gått ca 2 så efter sommaren
borde vi veta, hoppas jag.
Det finns dock en problematik att det måste finnas en viss
friyta per skolelev. Det funkar nu men om det blir en F-6 skola
där för 570 elever så kommer det ställas krav på att hallen
tas bort...låter helt galet. Det kan då vara aktuellt tidigast
2028...

Hur går ni vidare med frågan?

– Jag kommer jobba för olika lösningar i samarbete med berörda nämnder samt jobba för att få med de andra partierna
på tåget så vi till slut kommer igenom på något sätt.
I värsta fall kanske en tillfällig hall med väggar som i alla
fall kan vara med till ända till en eventuell ny Skola tas i bruk.
Men frågan lever i högsta grad och jag har drivit på förvaltningen hela tiden men det har tyvärr inte gått såpass fort
som jag hoppats på.

Tror du att Hisingsbacka överhuvudtaget kommer att få
en ny sporthall?

– Det är klart de kommer att få och där är vi med flera andra
partier eniga om att skynda på processen så fort det bara går.

Hur tycker du att frågan om en ny sporthall hanterats av
Göteborgs Stad. Stadsdelen har ju blivit lovade en ny
hall sedan flera år tillbaks?

Isak Storme

Selma Lagerlöfs torg
bjöd på schackturnering

 För någon vecka sedan kunde man prova på att spela schack utomhus på Selma Lagerlöfs Torg. Det var många som prövade lyckan i det sköna vädret
- Vi har haft gott om personer som var nyfikna och ville spela,
säger Harald Berggren från schacksällskapet Manheim som
är stans äldsta schackklubb.
Harald tillsammans med flera funktionärer lotsade säkert
fram de som provade på.
- Schack är ett intressant och roligt spel. Det finns ett tävlingsmoment med, samt att det är bra för koncentrationen och
hjärnan, säger Harald.

– Tyvärr har vi som parti inte varit med hela resan och när
man ser över handlingarna så har det väl inte skötts helt som
man önskat!

Vad har du att säga till föreningar, barn och ungdomar
i Hisings Backa som väntat så länge på att det ska byggas en hall?

– Tyvärr så kan jag inte säga annat än att fortsätt kämpa så
ska vi i Demokraterna göra allt som vi kan för att stötta idrotten
Backa och övriga Göteborg!
LEIF MARTINSSON

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!
Tel. 0705-60 63 06
Harald Berggren

Kärra Kyrka
genom hundra år
Jubileumsutställning 28 juni-26 juli
Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

•
•
•

Måndagar 10.00-12.00 och 14.00-19.00
Söndagar 12.00-15.00
Dessutom öppet spontant när möjligheter finns.
B/K

På plats från Manhem var också vinnaren i junior-SM 2019
Isak Storme som gav tips och råd till de som provade på.
Lokaltidningen pratade med några av dem som deltog och
samtliga tyckte att det var riktigt kul och gör gärna om det.
GöteborgsLokaler arrangerade schackturneringen tillsammans med Manhem för andra året i rad.
LEIF MARTINSSON

KÄRRA
CENTRUM

Glöm inte att vi också erbjuder
catering under sommaren!

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

Kärra Café
och Konditori

Glad sommar!
Vi på Folktandvården Kärra önskar
alla en riktigt härlig sommar.
Veckorna 29–31 har vi stängt för
semester. Under perioden hänvisar vi, via
telefonsvar, till kliniker i närområdet.

Folktandvården
Kärra

Familjesushi för utflykten med familjen
eller partysushi för släktkalaset eller
festen med kompisarna, allt vackert upplagt
på praktiska brickor.

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

99:-

PASSA PÅ!

Prinsesstårta
flera färger

30 kr/bit

ord. pris 37 kr/bit

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!

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

Tel. 574030
Sommaren är här!
Midsommarafton öppet 10-13 • Midsommardagen stängt
Semesterstängt 12/7-15/8
Trevlig sommar önskar Sofia & Marie med personal!

CANDY
de ska va gott o leva

Vi sponsrar

ÖPPETT:

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

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

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

Veckans
erbjudande

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

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 08-19 Lör 10-14
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
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Gustav i farten

Gustav har fastnat för discgolf
 Kärra discgolfbana är populär. I år är den uppfräschad och det har ökat intresset för att kasta frisbee. En av de som regelbundet gör det är
Gustav Eriksson från Hisings Kärra.
- Jag har fastnat helt för discgolf. Nu när banans utformning är annorlunda och mer utmanande har det har blivit riktigt bra, säger Gustav.
Kärras discgolfbana ligger alldeles bakom
centrum. Den är naturskön och inbjudande. Det finns 18 hål. Intresset har växt för
att spela här. Inte minst sedan pandemin
slog till och efter att banan fått en uppfräschning har den fått en uppsving. Här
spelar folk från Kärra, men det kommer
också en hel del utanför stadsdelen.
Gustav är född och uppvuxen i Hisings
Kärra. Precis som många andra började han
tidigt spela fotboll i Kärra KIF.
- Det var en kul tid, men när jag blev junior lade jag av, mest beroende på en knäskada som jag har.
Nu är det bara frisbeegolf som gäller. På
fritiden vill säga. Gustav arbetar på Valhallabadet och där sysslar han med lite av varje.
Nu har det varit lugnt en längre tid på badet
på grund av pandemin och då har jag kunnat träna och tävla ännu mera.
Intresset fick han upp 2017 när familjen
var på sitt sommarställe i Enköping och besökte en loppis där de köpte några frisbee
och testade på. Sedan dess har han mer eller
mindre “bott” på Kärras bana som ligger ett
stenkast får där han bor.

Gustav håller fokus
Träningstimmarna har varit många och
långa. Och att det gett resultat finns ingen
tvekan om. Gustav har utvecklats stort och
han tar steg för steg.
- Känner nu att jag behärskar kasten både
långt och på kortare puttar.
Vad är din styrka tycker du?
- Det är den mentala biten. Jag alltid försöker hålla fokus, upp även när jag har en
sämre dag. Samt att jag har en vinnarskalle.
Vad behöver du förbättra?
- Tekniken går alltid att utveckla.
Hur långt kastar du?
- En bra dag kastar jag 110-120 meter.
Vilka hål på banan är roligast tycker
du?
- Hål 1, 2 och 12 är alltid lika kul att spela.
Tävlingspelar gör han flera gånger i månaden. Han är i klass 3 och möter jämnbördiga.
- Det är inspirerande och utvecklande att

tävla. Man måste prestera på topp och samtidigt lär jag mig av andra kastare.
Även om man bör vara fokuserad när
man tävlar och tränar måste glädjen finnas
med.
- Man måste ha kul när man är ute. Det
ingår liksom.
Med tanke på att Gustav är ute cirka 3
timmar varje dag så är det lätt att förstå att
den biten måste finnas med.
I sin väska finns alltid cirka 25 frisbee.
Discarna har olika betydelse. En för puttar, en för midrange och en driver för långa
kast. Och det finns mängder med olika discar inom det gebitet med olika finesser.
- Det är jätteviktigt att använda rätt disc
när man kastar. Det tar lite tid innan man
hittar vilka discar som är rätt.
Dyrt är det inte heller. Discarna kostar
inte mycket . De olika banorna som finns i
Göteborgsområdet kostar det oftast inte något att spela på.
- Här i Kärra är det gratis. Det är tacksamt med tanke på att jag är ute så ofta och
kastar. Ibland med min bror eller med andra. Det blir en rolig social grej.

Skyltar borde sättas upp
Gustav påpekar några viktiga saker att tänka på när man ute och kastar:
Var uppmärksamma på att en del utkast
ligger så till att de som promenerar, cyklar
passerar en del av banan via gångstråken
som finna alldeles intill banan.
- Man ska alltid vänta med sitt utkast tills
det är fritt så att det inte finns risk för att
discen träffar någon person, säger Gustav.
Nog vore det på plats att Park och Natur
sätter upp mer skyltar på gångstråken om att
det är en frisbee golfbana intill. Det är inte
alla som vet det. Det skulle underlätta för de
som passerar banan och för de som spelar.
Det bästa med att kasta discgolf tycker
Gustav är att det är grymt kul, att det finns
ett tävlingsmoment med hela tiden, man får
röra på sig och man får vara ute i naturen.
Har du inte prövat på att kasta frisbee så
gör det.
Du lär inte bli besviken.
LEIF MARTINSSON
För mer information: Gå in på facebook och sök Hisings Kärra Disgolf.
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STOR LAGERRENSNING!
Automat
på köpet!

Omgående
leverans!

Ibiza
SEAT

Style TSI 95hk

Pris fr. 171.900:-

Arona
SEAT

Komfortpaket +95:-/mån**
– Förarpaket

Privatleasing fr. 1.690:-/mån**

– Klimatpaket

– Parkeringssensorer bak

Style TSI 110hk Automat
Pris fr. 204.900:-

Privatleasing fr. 2.295:-/mån**

Pluspaket +195:-/mån**
– Förarpaket

– Klimatpaket

– Parkeringssensorer fram & bak
– Digital instrumentering
– Full link

Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först) Bl. körning l/100 km Ibiza 5,2; Arona 5,9.
CO2-utsläpp g/km: Ibiza 173; Arona 133. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. 1000 mil/år inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet,
sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Möjlighet utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras.
Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser. Priserna går ej att kombinera med avtal och övriga rabatter. Gäller modellår 2021 och så långt lagret räcker.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

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

SOMMAR på Kato!
Vi på Kato vill passa på att tacka alla våra härliga kunder för det
positiva gensvar vi fått sedan vi slog upp portarna i maj vi ser
fram emot sommaren och hösten och att fortsätta leverera sushi
och annat gott med hög kvalitet! En uppdaterad meny kommer inte
kort läggas ut på hemsidan www.katosushi.se.

☺

Under sommaren kommer vi ha öppet 11.30 – 21.00 vardagar och
12.00 – 22.00 på helgerna! Midsommar och midsommardagen
stängt men i övrigt kör vi som vanligt.
Dagens lunch kommer serveras vardagar fram till 15.00 från
öppning. Frukost återkommer till hösten men vi kommer under
sommaren erbjuda sushi och varmrätter á la carte att avnjuta med
alkoholfri dryck eller vin, öl och andra alkoholdrycker. Vi kommer
ha specialerbjudanden på helgerna samt After Work på fredagar
som du kan läsa mer om allt eftersom på Instagram
kato_asianfusion eller facebook sushi_kato_karra.
Vi erbjuder också varma drycker som kaffe, cappucino, choklad
men också svalka för varma dagar med milkshakes och is-latte!
Avnjutes gärna med en belgisk våffla med grädde eller glass och
smarrig topping.
Vi ses i sommar!
Soliga hälsningar från oss på Kato.

Följ oss gärna för uppdaterad info
Instagram: kato_asianfusion
Facebook: kato_asianfusion

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

14

JUNI 2021

Gunilla i farten. Foto: Hisingsidrottens nätverk.

Gunilla – en sann föreningshjälte
 Pratar man om personer med ett äkta hjärta i sin förening så är ett namn givet. Gunilla Dahlin, koordinator och allt i allo, i Hisingsbacka FC.
- Jag stormtrivs med mitt arbete i Hisingsbacka och känner att jag bidrar med en hel del till verksamheten.
2008/2009 kom hon till klubben. Innan var
hon verksam i en liknande roll i Näset SK.
- Det var som att komma till skilda världar.
I Näset fanns en helt annan målgrupp och de
flesta som var med där hade det väl förspänt.
Tvärtom var det i Hisings Backa där det var
betydligt tuffare villkor bland barn och ungdomar.
Hur hon hon kom till Hisingsbacka FC
minns Gunilla väl.
- Jag sökte ett ledigt kanslijobb där och det
tog bara några dagar innan hon fick svar via
föreningen dåvarande ordförande Thomas Albinsson.
Det var den 1 april.
- Tänkte först att det var ett aprilskämt,
men det var det inte tack och lov, säger Gunilla med ett stort leende.
Att det blev idrott och föreningslivet för
Gunilla är egentligen inte så konstigt. Pappa
Erik var en sann eldsjäl som verkade i bland
annat Götahed/Färjenäs och sedemera i Hisings Backa där han hade hand om bland annat kioskförsäljningen under matcher och
sålde Bingolotter. Att Gunilla gått i pappas

fotspår är slående och det är vi många som
tackar för.
I över 10 år har Gunilla funnits på plats i
klubbhuset med en 50% tjänst.
- Det blir mer tid än min tjänst är, men så
är det i föreningslivet, samtidigt är mitt arbete
så kul att det gör ingenting att man lägger ned
lite extra tid.
Gunilla ser till att saker blir gjorda
Genom åren har hon skapat sina egna rutiner
i och hon kan i princip allt om Hisingsbacka
FC:s som har cirka 500 medlemmar. Arbetsuppgifterna hon har är många.
Som att planera och boka matcher och träningstider, hålla i bokföringen, göra inköp,
söka olika bidrag som föreningarna har rätt
till, vara med i olika nätverk för föreningar,
Gothia Cup, där Hisings Backa är en av spelplatserna, och Gunilla har en nyckelroll, samt
att hon sköter Bingolottoförsäljningen. Allt
arbete roddar Gunilla galant med ett väl inarbetat koncept.
Utöver det så är det dagligen en rad frågor
som dyker upp och ska besvaras.

- Det är många arbetsuppgifter som ingår, men för det mesta löser man alltid dem.
Den här damen har många goda egenskaper. Ordning och reda är en.
- Det är ett måste att sätta de ramarna annars
fungerar det inte.
Humorn är en annan härlig sida som Gunilla har med sig.
- Det är jätteviktigt att man har kul också.
Det måste finnas i föreningslivet
Den kanske viktigaste styrkan hon besitter
är att hon agerar istället för att reagera. Här
blir saker gjorda.
- Det är väl mitt signum. Högt tempo och
jag vill att det ska hända fort.
För sina ovärdeliga insatser i föreningslivet
blev hon förra året invald i Hall of Fame i Göteborgsfotbollen . Så välförtjänt.
- Det kändes fantastiskt bra att bli det. Det
visar att man gjort något viktigt.
Pandemin har inte heller undgått Hisingsbacka FC.
- Det har varit tufft att inte kunna haft
verksamheten igång. Även ekonomiskt känns
det så klart. Nu börjar det dock ljusna och jag

hoppas verkligen att det snart kommer igång
för fullt.
Hur länge hon ska arbeta finns inget svar,
men så pigg, aktiv och betydelsefull som Gunilla så lär det dröja många år till innan hon
slutar.
- Jag älskar verkligen att jobba med det
här och jag gör det alltid för klubbens bästa.
Gunilla, brinner för sitt Hisingsbacka FC och
att barn och ungdomar ska få en vettig, rolig
och utvecklande fritid. Hon hade gärna sett
att våra politiker satsat betydligt mera på föreningslivet.
- Tänk vad alla föreningar betyder för samhället. Att ge oss mera stöd och resurser borde
vara en självklarhet. Ett samhälle utan föreningslivet vågar jag inte ens tänka på.
Kloka och sanna ord som vi är många som
skriver under på.
Vad vore svenskt föreningsliv och vårt samhälle utan Gunilla och alla andra hjältar som
finns.
LEIF MARTINSSON
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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

illustration: julia högefjord åslund

Drop-in: vigsel och dop
Lördag 17 juli
14.00-16.00 i Kärra kyrka

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

Lördag 28 augusti
14.00-16.00 i Tuve kyrka
Att gifta sig eller döpas kan vara enkelt. Kyrkan ordnar präst och musik
för vigselpar och dopfamiljer. Ingen tidsbokning behövs – kom som ni är!
Vigsel: Till vigseln behöver ni ta med giltig hindersprövning, vigselintyg, bådas legitimation samt ringar.
Dop: Samtycke från samtliga vårdnadshavare behövs, samt legitimation.

Läs mer på hemsidan:
https://www.svenskakyrkan.se/backapastorat
eller skanna QR-koden för att komma direkt dit

Passa på att tvätta din husbil eller
husvagn innan 15/6 (pga ombyggnation)
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www.variantbil.se
BOKA
ONLINE
/ DROP IN
BIL, HUSBIL, HUSVAGN maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m
Boka tid online på www.variantbil.se
Boka tid online på www.variantbil.se
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Maxhöjd 3.45 m • maxbredd 3,40 m
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VARIANTBIL
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VARIANTBIL

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

Måndagar
10.00-12.00 och 14.00-19.00
Söndagar
12.00-15.00

Dessutom håller vi öppet spontant när vi har möjlighet.

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/BACKAPASTORAT
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OS i Japan för Kärraduon
Jenny och Jonathan
Vilken härlig fredag det blev i förra veckan för Jenny Carlson och Jonathan Carlsbogård, då de blev de uttagna till OS i
handboll som spelas i Japan. Större än så blir det inte.
Båda har talangfabriken Kärra HF som moderklubb.
Jonathans premiär är mot Bahrain den 24 juli.För Jennys
del väntar Spanien i premiären den 25 juli.
Backa/Kärra Lokaltidning och många, många andra applåderar Jenny, Jonathan till OS och önskar ett stort lycka till.
LEIF MARTINSSON

Jonathan Carlsbogård till OS.
Foto: www.handbollslandslaget.se

Jenny Carlson till OS.
Foto: www.handbollslandslaget.se

Sol, sommar och semester…
NORRA HISINGENS OFFENTLIGA VÅRDCENTRALER INFORMERAR

Vi har öppet hela sommaren vardagar kl. 8:00 –17:00. Kontakta oss
redan nu för att förnya eventuella recept inför sommaren. Vi erbjuder
sjukvårdsrådgivning per telefon och har tider för akuta besök varje
dag. Du som har en kronisk sjukdom är välkommen att kontakta oss
efter sommaren för att beställa tid för Din årliga kontroll.

Närhälsan Backa
Vårdcentral
Rimmaregatan 2
031-742 73 00

narhalsan.se

Närhälsan Kärra
Vårdcentral
Lillekärr Södra 51
031-747 84 50

Närhälsan Tuve
Vårdcentral
Tuve Torg 4
031-747 85 00

VÅR GEMENSAMMA
JOURMOTTAGNING

Närhälsan Hisingen Jourcentral är
också öppen hela sommaren.
Virvelvindsgatan 8A
031-747 95 50
Öppettider, drop-in:
Måndag–fredag 17:00 –22:00
Lördag–söndag 10:00 –16:00
VÄLKOMMEN!
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Helt ny, helt eldriven.
Audi Q4 e-tron.
Nu lanserar vi ytterligare en elbil i form av Audi Q4 e-tron – en kompakt SUV med
sportig design och mängder av infotainment. Det stora batteriet ger en räckvidd på
upp till 51 mil enligt WLTP och kan laddas snabbt och effektivt med 125 kW. Storleksmässigt är Q4 e-tron betydligt rymligare än den kanske ser ut tack vare elbilens nya,
smarta plattform. Teckna privatleasing redan idag och möt framtiden imorgon.

Privatleasing från:

4695 kr/mån
Pris från ca 564700 kr

Audi Q4 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 19,3–17,5 kWh/100 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 (april 2021). Service ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.
Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Fullständiga villkor på privatleasing.audi.se. Vi reserverar oss för
eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilab Kungälv AB
Trollhättevägen 18, Kungälv, 0303-620 00
www.bilab.se, Mån-Fre 9-18, Lör 10-15

Nu är ID.4 här.
Elektriﬁera livet.

Nya eldrivna familjesuven ID.4 erbjuder rejält med plats för både passagerare och bagage. Takreling är standard
och du kan välja till dragkrok. Dessutom hjälper den dig med körningen och har massor av uppkopplade
tjänster. Du kommer långt på en laddning och snabbladdar 32 mil på 30 minuter. Boka en laddad provkörning.

ID.4. Upp till 51 mil mellan laddningarna.

ID.4 Life. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Vi reserverar oss för 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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Nya vägar och
bostäder växer fram
längs Litteraturgatan
 Sedan november 2020 har omvandlingen av Litteraturgatan till stadsgata pågått och arbetet går framåt. Nu växer nya
vägar, gång- och cykelbanor och bostäder fram.
Från november 2020 har arbete vid Backadalsgatan
pågått. Nu kommer delen öppnas då den är färdigställd. Backadalsgatan har fått en rakare sträckning
väster ut från cirkulationen på Litteraturgatan. På östra
sidan av Litteraturgatan från Backadalsgatan mot Selma Lagerlöfs Torg finns från mitten av juni en gångoch cykelbana som gör det enklare att ta sig fram.
Litteraturgatan kommer fortsatt ha en begränsad
framkomlighet för motorfordonstrafiken som delar
körfält med kollektivtrafik när arbetet nu fortsätter. Det
är ett område med en del byggtrafik då bland annat ledningsarbeten, vägarbeten, nya bostadshus och
gång- och cykelbanor pågår samtidigt. Arbetet med
att göra om Litteraturgatan till stadsgata pågår till och
med våren 2023. För att framkomligheten ska fungera har den tillfälliga omledningen för alla trafikslag
varit viktig.
– Vi har tyvärr sett några avvikande beteenden
där våra skyltar och staket har flyttats vilket är förenat
med livsfara både för den som väljer att passera en
avspärrning och för andra i omgivande trafik. Vår
uppmaning är att de som befinner sig vid vårt arbetsområde verkligen tänker till vid orange hänvisningsskyltning och väljer att följa den säger Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret som uppmaning
till trafikanter i området.

Byggnation av bostäder väster om
Litteraturgatan

Det pågår också en omvandling längs Litteraturgatan
där ungefär 750 bostäder kommer byggas i 11 kvarter under några år framöver. Hyreslägenheterna och
p-husen i kvarter 5 och 9, som byggs av Framtiden
Byggutveckling kommer ägas och förvaltas av Poseidon.
I kvarter 5, som kommer bli p-hus och hyreslägenheter, står pelare på plats där bjälklag ända till plan 4
kommer att placeras. Även väggar för nedersta plan
är på plats. För kvarter 9 pågår förberedelser inför
byggstart med detaljprojektering.
– I 3,5 månader framåt kommer prefabricerade
betongelement levereras till byggarbetsplatsen, som
utgör stommen i p-huset, med fem plan i kvarter 5. I
mitten av augusti drar förberedande arbete igång för
kvarter 9 och den 1 september startar arbetet med
rivning av befintliga radgarage och asfalt för att sätta
igång grundläggningen för huset, berättar Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling.
Vid kvarter 11 närmast torget håller trafikkontoret på att
avsluta sina arbeten med omläggningen av gatan. Kvarter 11 blir bostadsrätter och byggs av Egnahemsbolaget.
– Just nu pågår inmätning av fastigheten och inom de
närmaste veckorna startar våra markarbeten som pågår fram till sommaren. Efter sommaren startar vi med
byggnationen genom att börja påla för husen, berättar
Annika Carlsson, projektledare på Egnahemsbolaget.
WWW.SELMASTAD.SE

Foto: Regionledningscentralen Väst

Polisen Väst –
regionledningscentralen
 Med solen kommer värmen, men glöm inte att solen lätt kan bli en dödsfälla för ditt djur
eller barn i en varm bil. Temperaturen stiger förvånansvärt snabbt, även om den är parkerad i
skuggan.
Dem vanligaste frågorna vi på ledningscentralen får är:
Får jag krossa rutan?
• Svaret är Ja! Du som allmänhet/förbipasserande får i nödfall
krossa rutan på en bil.Om möjligt, välj en ruta som inte är nära
barnet eller djuret för att undvika glassplitter. Om du ser ett
djur eller en person i en varm bil som visar tecken på överhettning, har du rätt att, för att rädda djuret eller personen, krossa
rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken.
Vad kan du som allmänhet/förbipasserande göra?
Känn efter om bildörren är öppen. Står bilen utanför ett varuhus/butik eller liknande, ta regnumret och be personal ropa
ut i högtalare och söka ägare.• Ring polisen - 112 om du anser
att det är akut, annars 114 14. (Notera registreringsnummer
och klockslag) • Notera hur ventilation och lufttillförsel till-

godoses.• I nödfall krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som
inte är nära barnet eller djuret för att undvika glassplitter. Den
som krossat rutan måste därefter alltid vara beredd att identifiera sig för polis och bilägare.
Vad kan du som bilägare göra om du MÅSTE lämna
hunden/barnet?
Sätt en termometer väl synligt i bilen. Sätt en lapp med ditt
telefonnummer väl synligt i bilen så att oroad allmänhet kan
kontakta dig. Se till att det finns vatten. Se till att parkera i
skuggan och tänk att solen förflyttar sig.
På polisen.se kan du läsa mer. Där finns också länkar till
Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket: polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/djur-i-varma-bilar/
REGIONLEDNINGSCENTRALEN VÄST

Vi är Locals
Det är nåt särskilt med torgen i Göteborg.
Här finns stadens Locals – de som lever
och verkar kring torgen. Varje dag, året
om. De som bakar din frukostfralla, lagar
din cykel och binder din blombukett. De
som bidrar till ett mer livfullt Göteborg.
Vilka Locals har du vid ditt torg?

LEKEXTRA - OLSKROKEN

MÜRBECKS CYKEL OCH SPORT – RADIOTORGET

BIBLIOTEKET – KYRKBYTORGET

FISKHUSET – SELMA LAGERLÖFS TORG

GÖTEBORGSLOKALER PRESENTERAR LOCALSOFGBG.SE
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FORD KUGA
PLUG-IN HYBRID
UPP TILL 56 KM ELEKTRISK RÄCKVIDD

FORD KUGA TITANIUM
2.5 PLUG-IN HYBRID 225HK
Privatleasing

3 495 kr/månad

*

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING:
• 17” aluminiumfälgar

• Backkamera

• 8” pekskärm med SYNC3 & navigation

• Parkeringssensorer fram & bak

• 12,3” digitalt instrumenkluster

• Två-zons klimatanläggning

• FordPass Connect

• Uppvärmd vindruta

”Bättre och billigare än så här blir
det inte om du ska privatleasa en
laddhybrid just nu”

Aftonbladet Plus, 24 feb 2021

*Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. Ford Assistans till första servicetillfället. Bränsledeklaration blandad körning WLTP: Ford
Kuga Titanium: 1,4l/100 km. CO2 32g/km, Miljöklass Euro 6.2 TEMP. Privatleasing baserat på 36mån, 1 000 mil/år, garanterat
restvärde, serviceavtal ingår, uppläggnings kostnad, aviavgift tillkommer. Miljöbilspremien är avräknad i månadskostnaden.
Miljöbonus betalas ut av transportstyrelsen och Hedin Bil ansvarar ej för att denna. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

FORD HEDIN BIL TAGENE
Tagenevägen 26. Tel. 031-751 75 10
Mån–fre 9-18, lör–sön 11-15

SUMMERCAMP
2 dagars Padel fyllt med träning och roliga
aktiviteter. Hyrrack och frukt ingår.
Pris 465:För åldrar 10-12 & 13-15.
Vecka 27
Måndag (5e juli) & Tisdag (6e Juli)
Vecka 32
Måndag (9e Augusti) & Tisdag (10e Augusti)
Boka er plats på "Padel United Bäckebol" på
MATCHi, under fliken aktiviteter
eller ring oss.

SERIESPEL
Äntligen har det blivit dags för oss att gå ut
med starten på vårt seriespel som kommer
dra igång vecka 34!

EN PADELHALL FYLLD
MED AKTIVITETER
Håll utkik - på Padel United har vi roliga
aktiviteter som rullar på veckovis:
Americano
En turneringsform där
alla möter alla & du
samlar poäng individuellt.

AW Padel
Kom redo efter
jobbet så spelar vi in en
rolig AW tillsammans!

Mexicano
Vinnarbana /
En spelform där ni enligt
Herren på Täppan
spelschema möter
För varje match du
andra spelare
vinner - når du
på samma nivå
närmare toppen.
Turneringar.
Vi arrngerar även stora
som små turneringar
till bra priser.
Välkomna!

Vi kommer köra nivåbedömning för
kommande seriespel, där ni kommer få en
bedömning på er nivå så vi kan sätta er i rätt
division för att det ska bli så jämlika matcher
som möjligt.
Mer info hittar du på
www.padelunited.se
& på vår instagram.

Club

TRANSPORTGATAN 37B

Arena

TRANSPORTGATAN 17

Tel:076 024 72 52
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Deborah Seife. Foto: IBF Backadalen.

Träningsflit lönar sig
I samband med Flickor 09/10´s säsongsavslutning som genomfördes för några veckor sedan så uppmärksammade ledarna en spelare med ett pris för bästa träningsnärvaron i
laget under säsongen. Deborah Seife har imponerande 94%
närvaro (65 av 69 tillfällen) på träningar/matcher under denna Covid-säsong. Deborah erhöll en liten fin statyett som bevis
på utmärkelsen med stora applåder från de övriga tjejerna i
laget. Vi hoppas att detta skall inspirera fler att höja sin närvarostatistik kommande säsong.
B/K
Foto: Kärra KIF.

Hisingsbacka FC
Herrarna har startat upp seriespelet i division 3 Mellersta
Götaland efter ett långt pandemiuppehåll. Första matchen
slutade 2-2 mot Hestrafors efter mål av Tiago Eskandari och
Fayera Janneh. Matchen efter föll de mot Tölö med 1-0. I
helgen mötte de Ytterby IS B) och föll med 2-1. Tröstmålade
gjorde Nassim Ben Sassi.
B/K

Föreningslivet i
Kärra KIF förenar!

 På nationaldagen hade vi ett fantastiskt engagemang av så otroligt många positiva föräldrar, spelare, ledare och styrelsemedlemmar som målade om vårt klubbhus.
Vad passade bättre än att då måla klubbhusen blågula på nationaldagen som
också är förenings färger.
Föreningen genomförde ganska nyss
också en städ&fixardag med samma härliga uppslutning.
Enormt betydelsefullt för oss att hålla
ner kostnader för underhållsarbetet på

I mitten BK Häckens nye tränare: Per-Mathias Högmo
och till höger nye assisterande tränare, Martin
Foyston. Foto: BK Häcken.

Per-Mathias Högmo blir
BK Häckens nya tränare
BK Häcken har gjort klart med klubbens nya huvudtränare för
herrlaget. Norske Per-Mathias Högmo tar över uppgiften och
har skrivit kontrakt med klubben över säsongen 2023.
Ledarstaben kompletteras även med en ny assisterande tränare, Martin Foyston.
B/K

våra klubbhus och förråd. Det är mycket som gjorts senaste året, vi har lyckats
byta värmepanna, ventilation och en hel
del belysning.
Stora utgifter väntar även framöver
och närmast står vi inför byte av tak på
äldsta klubbhuset.
Dessa tillfällen som i helgen visar hur

starka vi är som förening när vi bestämmer oss för att genomföra saker tillsammans.
Tack till alla som stöttar oss!
ULF JANSSON ORDF. KÄRRA KIF

... och nu väntar
seriepremiär för herrarna
Pandemin har ju slagit hårt alla, även mot
föreningslivet. För Kärra KIF:s herrar är det
det äntligen dags för seriepremiär i division 5 A, som är en enkelserie, och den

22 juni möter de Floda (b). Därefter väntar
Neutrala UF på Klarebergsvallen den 29
juni, sedan blir det sommaruppehåll. Först
13 augusti är det dags igen då Kärra mö-

ter Lunden Överås BK, där Kärras tidigare
tränare finns, Magnus “Böjen” Carlsson.
B/K

Varuhuset för
hela familjen!

Hitta dina
nya favoritshorts!

Godiset i lösvikt
är äntligen
tillbaka!

vardags och fest.

gott sortiment - till

Bli välklädd till både

Ladda för
EM-festen

Ett stort och riktigt
ett riktigt gott pris!

69

90

199

KR
/HG

KR/ST

19

2 FÖR

90

SHORTS. S-XXL. 199 kr.

SUN LOLLY. Isglass 600 ml.

27

FRÅN

199

32

KR
/ST

MARABOU. Chokladkaka 185-200g.
3 FÖR

2 FÖR

39

35

KR/PACK

+ PANT

KR/ST

ANKELSTRUMPOR

VÄSTKUST-/LINSCHIPS

Green Label. Bomull 3-pack.

Estrella. 110-180g.

LÄSK. 1,5 liter. Pepsi, 7up, Zingo.

FRÅN

31

89

90

KR/PACK

TRÄDGÅRDSREDSKAP. Karlstad.

INVISIBLESTRUMPOR
Green Label. Bomull 3-pack.

KR
/ST

VATTENPISTOLER. X-shot. Olika storlekar.

4 för

JORDSÄCKAR
40/50 LITER

100

Rölunda Gård. Plantjord,
täckbark, barkmull, naturgödsel.

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se

Lunchöppettider vardagar 11.00 – 14.30, helger 11.00 –15.00
Caféöppettider mån – tor 10.00 – 18.00, fre 10.00 – 17.00, lör 10 – 16.30, sön 11.00 – 16.30

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

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 • Reservation för slutförsäljning • www.kladkallaren.se
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Fr v: Erik Larsson, Daneil De Feo (tränare) Gustav
Johanesson och Senay Almedon. Foto: Backatorp IF.

A-lags debut för Erik,
Gustav och Senay
När Backatorps herrar träningspelade mot Partilles B-lag gjorde tre 16 åringar debut. Erik Larsson, Gustav Johanesson och
Senay Almedon. Samtliga kämpade på bra.
- Det var väldigt kul att få spela ihop med de här killarna
som jag tränat sen de var 7 år, säger Daniel De Feo.
B/K

Olle Erenstedt Ordf. Älvstranden, Janne Viklund DJAS, Stefan Johansson DJAS, Kristian Svensson Ordf. Backadalen. Foto: IBF Backadalen.

IBF Backadalen i samarbete
med IBF Älvstranden
 Måndagen 31 maj ägde en historisk händelse rum. IBF Backadalen och IBF Älvstranden
träffades då för att underteckna ett samarbetsavtal
Då tecknades både ett samarbetsavtal på dam seniorsidan och JAS- avtal för kombinerade
lag både för tjejer och killar mellan IBF Backadalen och IBF Älvstranden

Andreas Skoglund. Foto: Kärra HF.

Detta samarbetsavtal gäller mellan lagens båda divisionslag för
damer.
Det ger Älvstrandens framgångsrika 05-tjejer möjlighet till
träning och matchspel med IBF Backadalens Damer Division
1 Västsvenska säsong 2021/22. Samtidigt ger det våra egna
ungdomar som inte riktigt är på div 1 nivå än möjlighet att
prova på seniorspel med Älvstrandens div 3 lag.
Vid samma tillfälle träffades även en överenskommelse om
ett samarbete på JAS sidan.
Syftet med denna överenskommelse är att IBF Backadalens
DJAS tjejer ska få möjlighet att träna och spela med Älvstran-

den liksom att Älvstrandens killar får möjligheten att träna
med Backadalen.
Föreningarna har nu fått godkänt av Svenska innebandyförbundets att ha kombinerade JAS lag Älvstranden/Backadalen
där Älvstranden är huvudförening för DJAS och Backadalen/
Älvstranden där Backadalen är huvudförening för HJAS i seriespel 2021/22.
Avsikten med samarbetsavtalet och överenskommelsen mellan IBF Backadalen och IBF Älvstranden är att föreningarnas
spelare ska få utvecklas på en högre nivå i respektive förening.

Cafe på plats. Foto: Backatorp IF.

Läktare på plats. Foto: Backatorp IF.

B/K

Theo Johansson. Foto: Kärra HF.

Kärra HF
Herrlaget fortsätter att förstärka truppen. De har gjort klart
med 19-årige M6 talangen Theo Johansson från Ystads IF.
En spännande spelare som tillhört Ystads IF A-trupp, där han
spelat i div 1 laget Ystads IF U under säsongen, med ett framträdande i handbollsligan.
Mycket vassa 9-metersspelaren Andreas Skoglund från
Kungälvs HK är också klar för Kärra HF. 26-årige Andreas
kommer bli en viktig pjäs i Kärra HF nya unga A-lag med sin
rutin och kunskaper. En fin målmaskin som kommer från 5 Asäsonger i sin moderklubb Kungälvs HK och 2 säsonger i HK
Varberg (en i HL) i sitt CV.
B/K

Backatorp IF
Det händer mycket positivt i Backatorp IF och Lillhagshagsparken dit de flyttat sin verksamhet. Kansliet är på plats sedan
tidigare. På nationaldagen var det premiär för Backatorp IF:s

café vid fotbollsplanerna i Lillhagsparken. Inte nog med det.
Planen vid Lillhagsparken har fått en ny fin läktare.
B/K

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

JUNI 2021

Passa på att tvätta din husbil eller
husvagn innan 15/6 (pga ombyggnation)

SJÄLVTVÄTT
SJÄLVTVÄTT
SJÄLVTVÄTT

Det här ingår:
4 HÖGTRYCKSTVÄTT
TRYCKLUFT 4 EL
Det här 4ingår:
UPPVÄRMD
HALL
här 4
ingår:
4EGEN
DAMMSUGARE
4Det
VÄRME
4
STEGE 4 VATTENSLANG
4 HÖGTRYCKSTVÄTT
TRYCKLUFT
4 EL

✓
✓ TRYCKLUFT
✓ EL
4 HÖGTRYCKSTVÄTT
HÖGTRYCKSTVÄTT
4
TRYCKLUFT
4
EL
4 DAMMSUGARE
4
VÄRME
4
STEGE
4
VATTENSLANG
✓ DAMMSUGARE ✓ STEGE ✓ VATTENSLANG
4 DAMMSUGARE
VÄRME 4 1
STEGE
4 VATTENSLANG
0,5
tim.499:tim.
175:-

1,5 tim.
250:- 2 tim. 300:ROBNAC
AB
0,5 tim. 99:- 1 tim. 175:- 1,5 tim. 250:-Vi fi2xatim.
300:!
allt
r
175:- 1,5
tim. 175:300:- 1,5 tim. 250:- 2 tim. 300:0,5tim.
tim.250:99:- 12 tim.
175:- BIL,1,5
tim.
250:- 2 tim. 300:HUSBIL,
HUSVAGN
175:- 1,5 tim. 250:- 2 tim. 300:maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

BIL, HUSBIL,
HUSVAGN
maxhöjd
m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m
Boka
tid
online
på3,45
www.variantbil.se
BOKA
ONLINE
/ DROP IN
BIL, HUSBIL, HUSVAGN maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m
Boka tid online på www.variantbil.se
Boka tid online på www.variantbil.se

HUSBIL
HUSVAGNBILAR BILAR
BIL K
BÖILPAERS KÖPES

BILAERS
KÖPPES
KÖ

Maxhöjd 3.45 m • maxbredd 3,40 m
maxlängd 10 m

VARIANTBIL
VARIANTBIL
VARIANTBIL

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

BÄSTA TIDEN ÄR NU!
Vi på Lite Lokalt önskar alla våra
läsare och annonsörer en riktigt
skön sommar!

På återseende igen i augusti!
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LiteL

Med lång erfarenhet och nödvändiga tillstånd
utför vi de flesta solskyddsinstallationer i
hemmet eller på arbetsplats såsom markiser,
persienner, plisséer med mera.
Vi fixar även installationer och service på
reningsverk för spabad och pooler.

I egna lokaler kan vi även utföra
reparationer, service eller rekond för såväl
bilar som båtar.
Ring Robban: 0708–97 98 98
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TRÄNA ÖVER GRÄNSERNA! I sommar kan du träna både gym och gruppträning på alla klubbar i hela Sverige, oavsett medlemskap.

ERBJUDANDE
JUST NU!
TRÄNA PÅ EN
VALFRI KLUBB

299:/MÅN

280 KLUBBAR

sveriges
bästa träning

INGEN BINDNINGSTID

Läs mer på nordicwellness.se

Begränsat antal. Kort- och startavgift tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för ev. tryckfel.

20%

IG
PERSONL
TRÄNING PÅ 6 PT-TIMMAR

