20%

på solglasögon
i butikerna nu!

KOM IN OCH VÄLJ BLAND FLERA VARUMÄRKEN
Gäller t.o.m. 25 juli 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

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

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

NY IDROTTSHALL
I BACKA – VALFLÄSK?
FOTBOLLSFEST
PÅ KKIF-DAGEN
FINBESÖK PÅ
ÄLDREBOENDET
KÄRRAHUS

BÄCKEBOLSDAGARNA
DROG FOLK

LYCKADE
BÄCKEBOLSDAGAR

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
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* Erbjudandet gäller vid köp genom appen t.o.m 15/8.

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

ll Kärra Cen

Välkommen ti

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Bohuslän i våra hjärtan.

Semestertider
Som vi väntat. På ledighet och semester. Finns det något som
slår det? Tror inte det. Skulle möjligen vara om Öis vinner allsvenskan i fotboll... Ja, jag vet det är långt dit, väldigt långt som
det ser ut just nu. Våren har varit plågsam för oss med hjärtat i
Lirarnas lag. Tror dock resten av säsongen kommer att bli positiv med många sköna segrar som gör att vi klarar oss kvar i
Superettan. Så får vi sikta på allsvenskt guld säsongen 2024...
Hisingens stolthet - BK Häckens herrar kan däremot fixa ett
allsvensk guld redan i år. De var inte alls med i förhandstipset
när det gäller att vinna allsvenskan. Dock tippade Backa/Kärra
Tidning att det var dags i år. Inte omöjligt att det tipset slår
in. Efter en suverän vårsäsong toppar Häcken den allsvenska
tabellen. Känslan är att det kan hålla hela vägen. Laget har
en rutinerad tränare i norrmannen Per-Mathias Högmo som
kan sin sak. Det har han visat i tidigare klubbar. Truppen är
bred med spetsegenskaper som få konkurrenter kan mäta sig
med, samt att konkurrensen är sylvass. Viktigast är att skytteligaledaren Alexander Jeremejeff inte säljs i sommar eller blir
skadad. Det skulle ställa till det rejält i jakten på det allsvenska
guldet. Får de behålla Jeremejeff är det inte osannolikt att von
Rosens pokal hamnar på Hisingen.
Sporthallsfrågan i Backa har misskötts i flera år av Göteborgs
Stads politiker och tjänstemän. Med tanke på att det i stadsdelen Hisings Backa finns mängder med barn, ungdomar som
behöver en vettig fritid, där en riktig sporthall ingår, är det
sorgligt hur staden gång på gång dribblat bort hallbygget. Det
är ett stort, stort svek mot alla barn, ungdomar, seniorspelare,
ledare och föräldrar i stadsdelen Backa. Föreningarna Backa

HK och IBF Backadalen har kämpat med näbbar och klor för
att få en ny sporthall, men likväl har det runnit ut i sanden.
Till dags dato, efter 10 år, vet de fortfarande inte om det kommer att byggas en hall.
I det här numret skriver några ledare i Backa HK om sveket
och frustationen i hallfrågan. Missa inte det.
Amerikanska bilar från 50-60 talet besökte äldreboendet Kärrahus. Det var en höjdare för de boende att beskåda Chevrolet
och Cadillac på parkeringsplatsen framför Kärrahus. Några av
dem fick också nöjet att åka med en sväng. Tänk så viktigt det
är att äldre får lite guldkant i tillvaron och det fick de verkligen
den här soliga torsdagen förra veckan.
Att polisen är underbemannade har varit en stor fråga i flera år
och det har ju visat sig gång på gång att det är så. Det såg vi
inte minst under påskhelgens kravaller. Det förstärks också av
den medlemsundersökningen, som kom 7 juni, och är genomförd av Novus Opinion på uppdrag av Polisförbundet. Där
konstateras att drygt 6 av 10 poliser anser att de sällan eller aldrig har tillräckligt med bemanning för att klara verksamhetskraven. Undersökningen visar att polisbristen är väldigt kännbar. Nästan var fjärde polis (23 procent) har varit tvungna att
klara sig själva i kritiska situationer utan tillgång till polisförstärkning. Den vanligaste situationen är när man ingått i en
patrull och andra patruller varit för långt bort eller på andra
uppdrag. Måtte polisens verksamhet prioriteras allra högst upp
på agendan hos beslutsfattarna, som alltför länge pratat mest.
Nu är det dags att agera på allvar. Undersökningen är ytterligare ett bevis på de stora resursproblem som finns hos polisen
för att kunna utföra sitt så viktiga jobb.

trappning från partierna för att ännu tydligare tala om varför
man ska rösta just på dem. Lika säkert är det att pajkastningen mellan de olika partierna kommer att ökas. Tyvärr. Det är
ju vardagsmat i varje politisk debatt numera. Min förhoppning är att det för en gångs kan bli de så viktiga sakfrågorna
som dominerar istället för att det stora maktbegäret ska vara
i centrum, som verkar viktigare än sakfrågorna. Jag kan inte
vara den enda som är rejält trött på det. Att vi sedan sitter med
en “politisk vilde” som kan avgöra flera av vårt lands beslut är
helt absurt. Att det ens är möjligt. Någonstans har det gått fel.
Vilka som vinner valet? Inte helt enkelt att sia om, med
tanke på de olika konstellationer, taktik och rävspel som finns
inom politiken. Vi har sett att det svänger snabbt. Makten
framför allt verkar vara det nya ledordet inom svensk politik
och det är minst sagt oroande.
Alla har sina favoritplatser under sommaren. Det finns oerhört
många underbara platser i vårt land att tillbringa sin ledighet
på. Min egen favorit är Bohuslän. Det salta havet, baden, klipporna, luften, fisket, skaldjuren är oslagbart. Får man dessutom tillbringa det i underbara Hunnebostrand är det optimalt.
I år är mitt mål att slå förra årets makrill och krabbfiske, då
närmare 50 makrillar drogs upp och ett 30-tal krabbor hamnade i våra nät. Känslan är att det kan bli ännu bättre fångst i år.
Lokaltidningen tar nu en välbehövlig semester. Läsare och annonsörer kan vara lugna. Vi är tillbaks i augusti.
Tills dess önskar Backa/Kärra Lokaltidning alla en härlig sommar.
LEIF MARTINSSON

Ladda batterierna i sommar, för det stundar ett val 11 september. Lita på att den sista månaden innan valet blir en upp-
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Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

ej!
m
ö
l
G
!
OBS

Vår goda frukost serveras mån–fre mellan 08.00–10.30
(från 49:-). På fredagar finns stekfrukost för 55:- (stekt
pot., falukorv, bacon, stekt ägg, kaffe & juice)

Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för
95:- v(medlem
åller 90:-).Vår populära helgbuffé med
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Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per portion.
Information
få en på coopforum-goteborg.gastrogate.com
r
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Charkbricka
•
Medelhavsbuffé
e
t
fredag och lördag. Finns på Facebook
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Bohusländsk
buffé
•
Ostbuffé
•
Ceasarbuffé
m
(Kök & Café Coop Forum Bäckebol) och
lader,
Färdigmat att njuta!

är beställningsbar från onsdag varje vecka.
Matlådor 55:- köp 4 betala för 3.
Färdiga baguetter, sallader
och pajer från 49:- finns inne på
Stora Coop.

sal
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Övrigt: Tillval till buffémenyer • sItaliensk paj
a vara
n
n
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k
n
Kycklingpaj • Laxpaj • Landgångar • Räksmörgåsar
mer äve s catering.
m
o
k
e
D
Tilltuggsbitar
med vis
a
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l
p
l
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j
beh15 bit):
Smörgåstårtor (6, 8, 9, 10, 12 eller
Vegetarisk buffé • Texasbuffé

Västkusttårta • Italiensk tårta • Räktårta.

Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

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

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

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

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

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

Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Hjälmkrav på el-sparkcykel
Jag har fått en fråga gällande el-sparkcykel och hjälmkrav. För
specifika svar så kan ni gå in och söka på nätet. Men rent generellt kan man tänka att går el-sparkcykeln under 20 km/t så
är det bara krav på hjälm när det gäller ungdomar under 15 år.
Gå in på länken nedan så får ni reda p det mesta. https://www.
transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/elsparkcykel/
Många larm per dygn
Jag berättade i förra numret att vi hanterar väldigt många
larm varje dygn. Många samtal renderar inte i någon uttryckning men i de fall som det kommenderas ut en patrull är det vanligaste att det rör stölder av olika former och
dignitet. Snatteri i butik är vanligast under eftermiddagen
och kvällen. Är det helg och kväll är det misshandel och
narkotikabrott som toppar listan. Men eftersom samtalen
in till ledningscentralen och önskan om assistans från polis
är högre både vad som kan motiveras och vad som är resursmässigt möjligt, tvingas kollegorna prioritera kraftigt.
Många gånger kan man helt enkelt få gör en polisanmälan
på telefon utan att få en polispatrull till platsen.
Semestertider och valet närmar sig
Nu börjar vi gå in i semestertider. Detta samtidigt som
många händelser och event drar igång under sommaren.
Lägg till att valet börjar närma sig.
Vår planering rent personalmässigt har varit klara sedan
ett par månader men förutsättningar kan hela tiden ändra sig
beroende på vilka tillställningar som kommer till löpande.
De som drar mest folk är naturligtvis planerade och klara,
men de lite mindre dyker upp kontinuerligt och även vissa
av dem kommer att behöva polisiär uppmärksamhet. Lägg
till att restauranger och de krogtäta områdena har sin högsäsong vilket kräver att vi får försöka manna upp på dessa tider.
Det stundande valet kommer även det att kräva att vi
är på tårna rent bemanningsmässigt. Det är viktigt att de
som vill komma till tals skall få göra det. Vi som myndighet skall inte lägga några synpunkter på vilka som skall tala
utan handskas professionellt med varje person eller organisation som vill framföra sina synpunkter och åsikter.
Juridiken skall tolkas och ibland kan det vara så att rättsläget inte är helt glasklart, vilket innebär att alla inte alltid är nöjda med det beslut som levereras. Man kan även
i tillståndsärenden överklaga myndighetsbeslut, vilket har
skett bland annat i besluten när det gäller demonstrationerna med mannen som bränner koranen. Senaste beslutet
som jag känner till är att han har rätt att uttrycka sina åsikter. Man behöver inte hålla med honom i sak men han har
rätt framföra sitt budskap, vilket naturligtvis gäller många
situationer. En del väcker mer känslor än andra.
Narkotikan ett bekymmer ute i stadsdelarna
Vi som arbetar ute i stadsområdena ser att narkotikan ofta är
närvarande och ett bekymmer som på något sätt känns som
vi hela tiden får handskas med. Vi ser alltför ofta resultatet
av missbruket och misären som följer i dess spår. Vi är olika
som individer och har olika förutsättningar att handskas med
uppkomna situationer, så även ett missbruk. För oss är det
väldigt viktigt att synliggöra vilka killar och tjejer som riskerar
att hamna i utanförskap och därmed riskera att hamna i kriminalitet och missbruk. Vi som tjänstemän är skyldiga att anmäla till socialtjänsten när vi ser ungdomar som har ett normbrytande beteende, både när det gäller missbruk men även
brottslighet. Lägg till att personer kan vistas i miljöer som inte
är vare sig lämpliga eller rent av skadliga. Det kan vara helt avgörande för en kille eller tjej att deras situation blir uppmärksammad och synliggjord. Jag skulle vilja säga att en anmälan
till socialtjänsten många gånger är viktigare än en brottsanmälan, även om en brottsanmälan till slut också kommer att
landa på samma ställe när det gäller unga personer.
Även andra yrkeskategorier har anmälningsplikten, men
glöm inte att även en privatperson kan både anonymt men
även med namn göra en anmälan om man märker att någon
far illa. Inte alla har möjlighet och förmåga att söka hjälp,
framför allt inte barn och ungdomar. Personen har kanske
inte ens kunskapen om vilken hjälp som finns eller behövs.
Ta hand om er i sommar och var lyhörda och inkännande.
HÅKAN BREDINGEN, KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON, TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

JUNI 2022

Sommarfestival för
seniorer i Flunsåsparken
28 juni Vier brillen med Hisingens nationalorkester och journalisten Kristian Wedel, klockan 13-15.
5 juli Elvisshow med showgruppen Grace, klockan 13-15.
12 juli Sten & Stanley, klockan 13-15.

Arrangör: Göteborgs 400-årsjubileum och äldre samt vårdoch omsorgsförvaltning.
B/K

För dig som tar
bilen till badplatsen
 Det är stort tryck på badplatser och andra utflyktsmål i Göteborg under sommaren.
Det innebär att det snabbt blir fullt på parkeringarna och trängseln kan bli en trafikfara. Om
olyckan är framme vid badplatsen är det också avgörande att räddningsfordon har fri väg.
Parkera rätt och hjälp oss rädda liv!
Vi behöver ta ett gemensamt ansvar och säkerställa att vi följer
anvisningarna för parkering. Var uppmärksam på skyltning.
Genom att du ställer dig på en plats avsedd för parkering ger
du fri väg för ambulans, brandbil och andra utryckningsfordon ifall en olycka skulle inträffa.
Är det fullt på parkeringen? Hitta närmaste parkering i ap-

pen Parkering Göteborg eller välj ett annat utflyktsmål. Eller
kan du lämna bilen hemma och välja annat färdsätt?
På goteborg.se/utochnjut kan du hitta både badplatser och
andra utflyktsmål runt om i Göteborg. Var rädd om dig själv
och andra! Genom att parkera rätt gör du skillnad.
www.goteborg.se
B/K

Insändare

Cykelns dag viktig
Fint initiativ av staden att anordna cykelns dag i Hisings Backa. Ett sätt att
få folk att cykla mera. Tycker att de som
kan borde cykla oftare. Det är ett enkelt
och billigt alternativ, bra för miljön istället för att ta bilen. Jag hoppas verkligen
att fler får upp ögonen för cyklingen och
tänk om vi kunde få en bilfri dag i Göteborg på helgerna. Det skulle göra gott
för miljön.
AGNETA

lika förvånad varje gång. Hastigheten
är högst 30 km på de här fordonen
och de stoppar upp trafikflödet. En av
dem som jag lyckades passera satt
och körde i 30 km där det var 70 och
pratade i mobilen samtidigt, samtidigt
som köerna bakom mig var långa.
Frågorna jag ställer mig är. Varför är
det så viktigt att de ska få finnas på
vägarna när de stoppar upp trafiken
och utgör trafikfara. Kanske är jag
gammalmodig, men tidigare fick man
vänta till man fyllt 18 år innan man fick
körkort och fick ge sig ut på vägarna.
Nuförtiden ska tydligen det mesta tas
ut i förskott.
ROGER

Ida följde sin dröm.

Felplanering
i trafikflödet

Ida, vilken tjej!
Läste med förtjusning i Backa/Kärra
Tidnings senaste nummer om Ida från
Kärra som förverkligat sin dröm. Tack
vare den så är hon nu i New York och
får arbeta med det hon drömt om.
Väldigt bra gjort av Ida och hoppas
att fler ser att ingenting är omöjligt.
Bara man vågar och försöker som Ida
gjorde. Det är också en bra signal till
alla ungdomar att allt är möjligt om man
följer sina drömmar.
TROGEN LÄSARE

Byggs för mycket
Är lite orolig att det byggs så enormt
mycket i och runt Selma Lagerlöfs Torg.
Det blir så förtätat allting. Visst är det
bra att det byggs bostäder, men tycker
att det kunde spridas ut lite mer. Hisings
Backa är stort och det borde väl finnas
gott om mark att smälla upp bostäder
på. Allt behöver väl inte ligga i centrala
Backa. Nu ligger allting alldeles för tätt.
BOENDE NÄRA TORGET

Lillekärr Södra vägen

Glömt lutningen vid
asfalteringen
På Lillekärr Södras väg har det asfalterats för någon månad sedan och det är
jättebra. Det märkliga är att det de som
gjort det inte sett till att det blir rätt lutning till brunnarna som finns i gatan. På
flera ställen är det ingen lutning alls och
därför kommer vattenmassor att ligga
kvar på vägen utan att det rinner ned
i brunnarna. Hur kan det få gå till så?
KÄRRABO

EPA traktorerna
farligt trafiken
Har flera gånger hamnat bakom Epatraktorer längs Ellesbovägen och blir

Nu börjar det bli riktigt tröttsamt att köra
bil i Göteborg. Det har det varit i flera
år. Det finns ju snart inte en av eller påfart i stan utan att det byggs eller lagas
så att bilköerna växer. Hisingen är inget
undantag. Ständigt denna Tingstadstunneln som oftast är en propp. Vad har
trafikverket missat i planeringen. Det
finns ju inget normalt trafikflöde i den
här stan. Är det likadant i andra städer?
JOAKIM

Dagens ros till Kärra KIF
Vill jag ge Kärra KIF när de arrangerade sin egen dag i början av juni på
Klarebergsplanerna. Förutom en massa
fotbollsmatcher där alla mötte varandra,
så fick spelare, ledare, föräldrar och
andra träffas under gemytliga former.
Fotbollsföreningen Kärra KIF ska ha ett
stort tack för allt ni gör så att våra barn
och ungdomar får en meningsfull fritid.
Ni är guld värda.
TACKSAM FOTBOLLSFÖRÄLDER I KÄRRA

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

22/6–26/6
MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

Bäckebol

GLAD MIDSOMMAR!
Ves

MEDLEMSKLIPP

5k
/st

FLÄSKKARRÉ

59)=
/kg
MAX 2 ST/HUSHÅLL.

MEDLEMSPRIS

2 FÖR

MAX 5 ST/MEDLEM.

ÄTMOGEN AVOKADO

Chile/Peru/Coop. Klass 1. Ca 170 g.
Jfr-pris 29:41/kg.

FLÄSKKARRÉ

Sverige. Färsk. Benfri. I bit. Ca 1000-1200 g.

MAX 2 KÖP/
MEDLEM.

12k
MEDLEMSPRIS

MATJESSILL

49)=
/kg

99k/st

Coop. I bitar. 200 g. Jfr-pris 48:-/kg utan sås/spad.

SPARA 170:-

15k/st

MEDLEMSPRIS
MAX 3 KG/
MEDLEM.

LÖSVIKTSGODIS

SKINNFÖRKLÄDE

Form Living.
Buffelskinn.
Längd 75 cm.
Bredd 62 cm.
Välj mellan brunt
eller svart.
Ord. pris 269:-/st.

DELIKATESSLIMPA/
FAMILJENS FAVORIT

Sydöstbagarn. 700-775 g. Jfr-pris 19:35-21:43/kg.

2 FÖR

59k
MEDLEMSPRIS
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300 KR
SÅ FÅR DU KÖPA MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE

Coop/Gevalia/Löfbergs. Välj mellan olika
sorter och rostningar. 425-450 g. Jfr-pris 65:56-69:41/kg.
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Vi hälsar på
BingoLotto i sommar
Midsommarafton:
Liamoo, artist.
Sissel Kyrkjebö, artist
John Lundvik, artist.
Annika Andersson, skådespelerska
Pia Johansson, skådespelerska,
programledare
Camilla Hedström, artist
BingoLottos Sommarkväll:
3 juli:
Daniel Norberg, artist/komiker/
programledare.
Madeleine Westin, TV4-meterolog.
10 juli:
Doktor Mikael, läkare.
Klara Hammarström, artist.
Lotta Engberg och Stefan Odelberg. Foto: Folkspel.

Dags för nya sommarsuccéer med BingoLotto
 Sommarsuccéerna från förra
året är tillbaka. BingoLotto på
midsommarafton – och därefter
BingoLotto med Sommarkväll i
juli och augusti.
I fjol var det premiär för BingoLotto på midsommarafton. Efter att ha sovit med sju blommor under kudden, dansat runt midsommarstången och intagit sina jordgubbar, avslutade
många kvällen med spänning, spel och underhållning. Allt under ledning av Lotta Engberg
och Stefan Odelberg.
– Vi hade tittarsiffror långt över förväntan.
Det hänger givetvis ihop med en bra och se-

värd produktion, men vi vet också att många
sitter ensamma under årets storhelger och att
BingoLotto med allt vad det innebär är ett
viktigt sällskap, säger Hans Sahlin, vd på ideella Folkspel, föreningslivets eget lotteribolag.
Precis som förra året startar fredagssändningen i TV4 20.00 och håller på fram till
23.00.
Utöver gäster och artister väntar fyra bingospel och miljoner i vinster att fördela.
En dryg vecka efter Midsommarfesten väntar BingoLotto med Sommarkväll varje söndag (19.30–21.00) fram till 21 augusti.
Även i år är det Agneta Sjödin och Casper
Janebrink som tar med oss ut till äkta havsmiljö på Västkusten (Askimsviken).
BingoLottos Sommarkväll bjudas på mu-

sik, mat och förhoppningsvis minnen för
många, allt blandat med glädje, värme och diverse upptåg.
Dessutom välbehövliga intäkter till det föreningsliv som säljer lotter, att lägga till de 17,5
miljarder som klubbar och organisationer tjänat
sedan starten av Folkspel och BingoLotto 1991.
– Ibland glöms det bort hur otroligt mycket BingoLotto innebär för föreningslivet. Sedan hör man hur enormt mycket pengar som
betalas ut till klubbar och organisationer och
förstår bättre. Det är så viktigt att Folkspel
och BingoLotto kör vidare, att det hela tiden
kommer nya lottköpare och TV-tittare, säger
Casper Janebrink, som själv har ett ledarförflutet i IK Sävehof.

17 juli:
Paul Rey, artist/låtskrivare.
Alexandra Zazzi, kock.
24 juli:
Caroline af Ugglas, artist.
Annelie Pompe, äventyrare,
föreläsare.
31 juli:
Cassi Opeia, DJ, artist.
Alexandra Zazzi, kock.
7 augusti:
Chris Kläfford, artist.
Thomas Petersson, komiker, skådespelare.
14 augusti:
Andrea Brändström, bakkreatör.
Elisa Lindström, artist.
21 augusti:
Arvingarna, artister.
Thomas Petersson, komiker, skådespelare.
www.folkspel.se
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Allt du behöver veta om Gothia Cup 2022
 Om en månad inleds Gothia
Cup 2022. Efter tre års längtan är
världens största ungdomsturnering i fotboll tillbaka.
Gothia Cup är tillbaka och det med besked.
Efter två inställda år på grund av coronapandemin, är storleken på ungdomsturneringen
nästan helt tillbaka till det normala i återkomsten. 1610 lag från 60 nationer kommer
att delta i år, att jämföra med 1686 lag från 75
länder 2019.
Över 35 000 spelare och ledare deltar i Gothia Cup som spelas på 95 olika fotbollsplaner i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka och
Partille.
Av de 4151 matcherna som spelas under
Gothia Cup kommer 1900 matcher, från 43
planer, att livesändas i Gothia Cup-appen.
2500 funktionärer kommer att säkra kvaliteten på turneringen. Bland dessa 2500 är 500
domare. Bland övriga 2000 funktionärer hittar vi serveringspersonal, guider, skolvärdar,
förare med flera. Alla med målet att ge besökarna minnen för livet.

Sedan starten, 1975, har lag från 147 länder deltagit i turneringen.

Gothia Cup 2022
Deltagande lag: 1610 lag.
Antal deltagare (spelare och ledare): 35 745 personer.
Antal deltagare, medresenärer
medräknat: 49 000 personer.
Nationer: 60 nationer.
Deltagare sedan starten 1975:
Cirka 1 228 000 deltagare.
Nationer sedan starten 1975: 147.
Spelplaner: 95 planer.
Antal matcher: 4 151 matcher.
Skolor: 57 skolor.
Hotell: 29 hotell.
Livestreamade matcher: Cirka 1 900
matcher från 43 planer.
Antal funktionärer: Cirka 2 500 personer (varav cirka 500 är domare).
Huvudpartner: SKF.
Officiella Partner: McDonalds, Puma,
Länsförsäkringar, Kronfågel, KLM, Liseberg,

Volkswagen, NEH, GB Glace, Kopparbergs Bryggeri, We Love Padel, DXC och
Catapult.
Turistnätter totalt: 350 500 nätter.*
Omsättning besöksnäringen i Göteborg: 480 miljoner kronor.*
Statliga skatteintäkter: 178 miljoner
kronor.*
Ackrediterade journalister
2019: 74 journalister från 12 länder.
Källa: Göteborg & Co, 2013.

Höjdpunkter
under Gothia-veckan

på plats i god tid.
Tisdag, 19 juli:
Gruppspelet fortsätter. Ledarfest klockan
19.00 i Scandinavium. Prisutdelning Hall of
Fame.
Onsdag 20 juli:
Sista gruppspelsmatcherna. Slutspelet inleds.
Torsdag, 21 juli:
Slutspelet fortsätter. Gothia Special Olympics
Trophy-finaler spelas på Heden.
Fredag 22 juli:
Fair Play Trophy delas ut på Heden. VIP-fest.

Söndag, 17 juli:
Den stora ankomstdagen. Dagen då spelare
och ledare anländer till Göteborg. Gothia
Heden Center öppnar.

Lördag, 23 juni:
Finaldag med matcher på Gamla Ullevi och
SKF Arena, 8.30–19.30.
Topics: Gothia Cup

Måndag 18 juli:
Avspark för årets första match i turneringen.
Invigning, 20.00, med insläpp från klockan
18.30. Alla besökare uppmanas att vara
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KÄRRA
CENTRUM

Träna och yoga
i sommar!
Scanna qr-koden för att se
priser, medlemskap och
sommarschema.

Vi önskar en trevlig
midsommar och sommar!

Kato har somriga
öppettider från vecka 24 till 32
Måndag till torsdag ..........................................12.00 – 20.00
Fredag till lördag .................................................12.00 – 21.00
Söndag ..............................................................................12.00 – 20.00

Flexibel

FRISKVÅRD & HÄLSA

TRÄNING - YOGA - MASSAGE

Soliga hälsningar från oss!

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.

Öppettider:
Midsommarafton 7–18
Midsommardagen 9–22

Kaffebröd med kaffe

45 kr

Toast med kaffe
eller dricka

45 kr

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

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

Färskpotatis

Handla andra
varor för
100 kr så får
du köpa…

Klar

Tvättad/otvättad.
Max 3 kg/kund.

1

öre

/kg

Erbjudandet gäller 20/6–26/6
så långt lagret räcker.

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.

Midsommarafton 10-13
Midsommardagen stängt
Välkomna in!

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
OBS! från 1 juli – Paketutlämning: Alla dagar 09–19

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. 15/8/2022.

Öppettider:

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

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

z

Kärra Hårteam

Glad sommar önskar
Serdar med personal!
Stängt midsommar,
annars öppet som vanligt.

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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Ny idrottshall i Backa
– är det bara valfläsk?
Hisings Backa 2022-06-16

 När man nu tittar på området runt Selma Lagerlöfs torg i Backa så
kan man känna ett visst hopp. Det något sunkiga torget som fanns
förr har försvunnit och har ersatts av fina bostäder, trevliga caféer
och mysiga restauranger.
Med det utökade antalet bostäder kommer antalet medlemmar i
idrottsföreningarna i Backa också öka. Är detta något stadens politiker räknat med?
Ideella föreningar i Backa jobbar ständigt i
motvind för att det deras medlemmar ska få
en dräglig tillvaro att utöva sin verksamhet.
Än idag ser vi ingen lösning på den hallfråga som vi och andra eldsjälar så länge har fört.
Allt det gett oss är utbrända ideella krafter och
en skepsism mot styrande politiker.
Ett stort problem i frågan är att det aldrig
fattats några riktiga beslut, de har bara skjutits
upp år efter år och märkliga tillfälliga lösningar har tillsatts, och då tänker vi inte ens ta upp
den ”affär” staden gjorde med det företag som
skulle bygga den idrottshall som skulle stå klar
2023 bredvid Skälltorpsskolan.
Den största missräkningen är nog den temporära hall, ”bubblan”, som byggdes 2015. Den
är nu ett stående skämt inom vår förening och
vi har extremt svårt att genomföra vår verksamhet där. Men vi måste, för annars räcker inte
timmarna till. Den kommer även rivas framöver för att ge plats åt nya Skälltorpsskolan.
Det är snudd på tjänstefel att man som politiker leker med folkhälsan och ungdomars
framtid i en stadsdel som klassas som utsatt
område. Här skulle lika gärna en ung kille eller
tjej hamna i ”fel” kretsar och bli en del utav de
kriminella krafter som finns i stadsdelen. En
ordentlig idrottshall är ett bra verktyg för att
motverka detta, samt att den skulle gynna motionsidrotten genom att frigöra fler timmar i
andra hallar, exempelvis Skälltorpsskolan.
Vi har blivit svikna förr – talar något
för att det ska bli annorlunda nu?
De löften vi fått genom åren har ständigt flyttats
framåt i tiden. Blev hallen lovad till 2019 så blev
det 2021 och senare 2023. Nu är det senaste att
en ny hall ska stå klar 2025. Detta i anslutning
till Brudbergsskolan som ska byggas om. Dock
kan en ny idrottshall bara byggas innan själva
skolan om byggnadsnämnden säger ja till detta.
Här är vi i vår förening delade. Någon andas
optimism och hoppas t.o.m att hallen ska stå
färdig 2024. Andra är väldigt luttrade och har
tröttnat på politikernas ständigt ihåliga löften.
För en vecka sedan hörde vi av oss till ansvariga
politiker för att få svar i frågan. Hittills har ingen
kunnat svara på om hallen kommer stå klar 2025.
Många har valt att inte ens svara på frågan.
Ni kanske förstår att detta börjar likna en
fars? Att man från politiskt håll inte har kunnat tillgodose stadsdelens behov av en ordentligt
idrottshall är ett stort svek mot våran stadsdel
och alla idrottsföreningar som verkligen hade
behövt en hall. Men det största sveket är mot
våra ungdomar som inte är i närheten av att ha
samma förutsättningar som barn i många andra
stadsdelar har, att träna i en fullskalig idrottshall.
Förebilden?
I januari 2022 tog Sverige EM-guld i handboll. Vi har sedan dess sett ett utökat antal
medlemmar och ett trendbrott i hur ungdomar
väljer att spendera sina somrar. Multiidrottande ungdomar i föreningen väljer nu handbollsläger istället för fotboll under sommaren.

Många väljer det camp som RIK genomför,
där Andreas Palicka givetvis är det stora dragplåstret. En given förebild för många unga
handbollsspelare.
Men hur skapar vi då förebilder i våra egna
led? Tyvärr så är det komplicerat. Damlaget
har fram tills nu kunnat husera i Skälltorpsskolan, men pga att skolan inte håller måttet
tvingas de ner till Lundbystrand, där herrarna
redan håller till, långt ifrån den unga publiken
i Backa. Detta är ett bekymmer då våra representationslag inte blir synliga för ungdomarna.
Och vem ska vara förebild för våra ungdomar när idrottsledare inte orkar gå till träningen i en fullständigt oduglig temporär
hall? Och kommer föräldrar fortsätta skicka
sina ungdomar till Skälltorpsskolan där miljön runtom inte alltid är den trevligaste och i
vissa fall kan uppfattas som otrygg?
Vi är övertygade om att ha hela föreningen
samlad på ett och samma ställe, i en modern
fullmåttshall, kommer gynna det ovärdeliga
arbete vår idrottsklubb faktiskt gör för ungdomar och stadsdelen i stort.
Framgångar utan belöning
Trots framgångar för våra egna seniorlag (damerna vann division 3), vårat landslag och det
otroliga jobb Backa HK gör för ungdomar,
inte bara i vår egna stadsdel, utan även för
andra runt om, så fortsätter stadens politiker
spotta på inomhusidrotten.
I april träffade vi Blerta Hoti, Socialdemokratiskt oppositionsråd, och vi kände oss lite
sedda. Nu är tyvärr känslan att hon var mer
intresserad att synas ihop med oss på sociala
medier än att faktiskt ta tag i frågan.
I september är det val igen. Kommer liggande
löfte på en ny hall 2025 att ändras då? Vi och andra som jobbar ideellt med handboll och andra
inomhussporter i Backa hoppas givetvis att så
inte är fallet. Vi ser det som ett hån och en riktig
spottloska i ögat om en hall inte står klar 2025.
Tyvärr så lär nog inte sista ordet vara sagt i
den här frågan.
Vi anser att politikerna i Göteborg alltför
ofta stoppar huvudet i sanden och hindrar
Backa HK från att ta nästa steg i utvecklingen
som förening genom att inte bygga en idrottshall. Vi ser också hur de ständigt sopar undan
benen för stadsdelen som har och har haft sin
beskärda del av problem.
Det är hög tid att politikerna i den här staden agerar NU och bygger den idrottshall
som de så länge lovat!
VID TANGENTERNA:
NICLAS BERGSTRÖM – DAMLAGSTRÄNARE
OCH LEDAMOT I BACKA HK
FREDRIK COLLIANDER – UNGDOMSLEDARE
OCH ORDFÖRANDE I BACKA HK
HELENA FREDBERG – LEDAMOT I BACKA HK

Fredrik Colliander och Niclas Bergström Backa HK.

Swisha till

123 129 50 21
Människor i Ukraina flyr för sina
liv. De behöver akut nödhjälp.
Swisha idag!

ar!
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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:
Välkommen in till oss!
Utförsäljning av blandade varor

30 – 60%
Med start 20/6.

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

FISKHUSET:
Massor av goda sillsorter till
midsommar, precis som vanligt.
Fråga och smaka gärna, så att
du hittar din favorit.
Och du vet väl att vi varmröker vår
egen lax på Selma Lagerlöfs torg?
Varmt välkommen och
glad sommar!

80:-

BACKA KYRKA:
Församlingshemmet
Sommarcafé
Tisdagar 11.00 – 12.30
(28/6 – 9/8)
Andakt, fika, gemenskap.

SALONG INFINITY:
Vi på salong Infinity
önskar alla våra härliga kunder
en fantastisk sommar!
HEMKÖP:
Fetaost

Taverna, 100g, jfr-pris 100,00/kg

10:-

/st

Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 25.

BLOMGÅVAN:
Vi har laddat med
midsommarblomster – välkomna!
Midsommarafton 10-13
Midsommardagen Stängt
Semestertider:
Lördagsstängt vecka 26 – 28
Semesterstängt vecka 29 – 32

VIKTORIA CAFÉ & KONDITORI:

Välkommen in till oss på en god frukost,
lättare lunch eller en avkopplande fika!
Mån – fre 9 – 18, lör – sön 10 – 16
Tel. 031-52 51 18

PIZZERIA PÄRLA:
Lunch mån – fre 11 – 15

85:-

Fri leverans med Foodora!

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Hallå där Nina Linnér centrumledare Bäckebol Center

Bäckebolsdagarna
genomfördes i början av juni
Kom det mycket folk?
- Ja, verkligen. Vi mätte drygt 5000 fler besökare den 4-5 juni vilket var rekordhöga besökarsiffror jämfört med tidigare års vårevenemang detta trots det vackra vädret som annars
brukar locka våra besökare ut på andra äventyr.
Var det många aktiviteter på plats?
- Vi hade gigantiska vattenbollar så kallade
”Waterballs” på plats vilka var omåttligt populära. Inte mindre än 728 personer tumlade
runt i dem under dagarna. På XXL erbjöds
man kontroll av sin cykel och provkörning
av elcyklar. De delade även ut provsmak av
turmat, en slags frystorkad mat perfekt att ha
med ut på äventyr i sommar. Inomhus hittade
man aktiviteten ”gissa frukten” som gick ut på
att identifiera frukter endast genom att känna.
Fler än 1000 personer deltog och två lyckliga
vinnare kammade hem fina vinster skänkta av
Stora Coop och ICA Kvantum Bäckebol. ICA
Kvantum Bäckebol hade också ordnat med
blomstermarknad på utsidan entréerna.
Bjöds det det provsmakning?
- Det gjorde det. Populärast var nog glassrullarna och Texmex där köerna växte sig långa.
Även Hälsojuiceavsmakning var poppis där
man kunde prova allt från rödbetsjuice till limejuice och ingefäreshot. Innanför entréerna
bjöds korv från Stora Coop och ICA Kvantum från en street food cykel. Vi hade också
lokala producenter på plats; Lödöse musteri,
Fristorp gård, Dalspira Mejer och Ljusgårda
som delade ut gratis salladspåsar och Gro-Gro
barnmat som delade ut smakprover.
Blev det mycket shopping från kunderna?
- Jadå, en hel del shopping blev det.
Waterball var den extra populär?

Nina Linnér.

- Verkligen, utan tvekan populärast.
Vad är du mest nöjd med under de här
dagarna?
- Möjligheten att kunna erbjuda ett kostnadsfritt evenemang till glädje för så många. Vi har
fått otroligt fin respons från besökare, många
gladdes åt det som bjöds och trots en del långa
köer var humöret på topp hos så gott som alla.
Hur vill du sammanfatta Bäckebolsdagarna?
- En bra början på något som kan bli ännu
bättre. Nästa år maxar vi evenemanget med
ännu fler roligheter.
Är Bäckebolsdagarna något som kommer
tillbaks nästa år?
- Absolut, det kan ni räkna med så vik dagarna
27-28 maj 2023.
LEIF MARTINSSON

Finbesök på äldreboendet Kärrahus
Förra veckan, i ett strålande väder, var det
extra festligt på äldreboendet Kärrahus.
Först ordnade Kärrahusets Anna-Lena Johansson och Malin Magnusson ordnade
korvgrillning ute på terassen. Därefter kom
Rightbacks MK Kungälv på besök med sina
amerikanska bilar från 50-60 talet. Det var
mäktigt att se bland annat Chevrolet Impala
och Cadillac Split Sixty Special stå uppställda på parkeringen framför Kärrahus.
Lita på att det var uppskattat bland de boende på äldreboendet. Några av dem fick
också nöjet att åka med en sväng i de här
rariteterna.
Kärrahus gör ofta aktiviteter. De har haft
flera grillkvällar och invigde för ett par veckor sin egen skönhetssalong för de äldre.
Midsommar firade de i veckan med sill
och potatis förstås och skön musik.
- Det är viktigt att ge de boende upplevelser och stimulans i sin tillvaro och de försöker vi alltid att göra här på Kärrahus, säger
Malin och Anna-Lena.
Det fick vi ett bra bevis på när Rightbacks
var på besök och de boende fick lite extra
guldkant på tillvaron.
LEIF MARTINSSON

Malin Magnusson och Anna-Lena Johansson, äldreboendet Kärrahus.
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Fotbollsfesten i Kärra
var mäktig
 Vilken fest det blev, inte bara vädret utan
hela dagen var fylld med allt som vi bara
kunde önska.
Efter några års uppehåll var KKIF-dagen tillbaka med bravur
och gensvaret från alla som var med under dagen var mäktigt.
Under dagen slog vi alla rekord vi kunde med fika, lotterier
och inte minst korv & hamburgare där vi sålde över 650st…!
Många lag och många matcher som varvades med fotografering gjorde att det var fullt upp.
Hundratals barn, ungdomar, seniorspelare och föräldrar, allt
från lekis till seniorlag deltog.
Vår sportleverantör Klubbhuset var även på plats och erbjöd
sitt Craft sortiment.
KKIF dagen som är hela föreningens dag är viktig då det är den
enda stora gemensamma dagen.
Vi tar med oss erfarenheten från i år för att hålla minst samma nivå nästa år.
Föreningens eventansvariga Renée & Jörgen gjorde allt möjligt för att bli succé och ett stort TACK till alla som närvarade
och ett extra speciellt tack till er som var med och genomförde
alla sysslor under dagen.
FOTBOLLSHÄLSNINGAR,
ULF JANSSON ORDFÖRANDE KÄRRA KIF
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Invigning och midsommarfest på
Bäckebols Vård och Omsorgsboende
 I måndags var det extra festligt på Bäckebols
Vård och Omsorgsboende med invigning av en
ny trädgård och det firades med en midsommarfest för de boende, personalen och anhöriga.
Dagen till ära var vädret på topphumör med en
värmande sol, vilket alla njöt lite extra av.
- Den nya trädgården är fantastisk och inbjudande. De boende
kan enkelt ta sig ut hit och bara sitta och njuta av de aktiviteter
vi ordnar. Här finns möbler utsatta och gott om plats till alla,
säger Marie Hagelin Anttila undersköterska och praktiksamordnare vid Bäckebol Vård och Omsorgsboende.
Invigningen och midsommarfesten bestod av cider och
jordgubbstårta och det smakade förstås extra gott så här inför
midsommartider. Lite musik fanns också med.
På Bäckebols Vård och Omsorgsboende ordnas det ständigt
bra aktiviteter. Något som passar för de flesta.
- Förra veckan hade vi grillfest med vår nya grill och tipspromenad vilket var väldigt uppskattat. Svenska nationaldagen firades med långbord och goda bakelser. Det är bara några
exempel. Det är viktigt att de boende får stimulans med olika
aktiviteter och det försöker vi alltid bistå med, säger Marie.
Intill den nya trädgården finns det en ny fin plantering,
samt en boulebana.
Det här var en dag som satte lite guldkant på tillvaron för de äldre, personalen och anhöriga på Bäckebols Vård och Omsorgsboende.
LEIF MARTINSSON

Fakta
Bäckebol Vård och Omsorgsboende
Bäckebol är ett trivsamt boende i hemlik miljö med
74 lägenheter. Här finns närhet till service och affärer
vid Selma Lagerlöfs torg. Du kan vara med på olika
aktiviteter som anordnas av vår kulturgrupp och äta
god husmanskost från vårt restaurangkök. I bottenplanet finns Restaurang Gåsen, fotvårdsspecialist, frisör,
dagverksamhet och rehabilitering.

KYRKOSPALTEN

”Vår hund tog emot
oss som vi var”
Då jag växte upp hade vi en hund. Vi fick henne när
jag var åtta och i de femton år hon levde var hon en
del av familjen. Vår hund stannade hemma när vi åkte
till skola och jobb, och där väntade hon dagen genom
tills vi äntligen kom hem. När en av oss öppnade dörren ville hon springa ut till oss, hoppa upp och ner och
vifta häftigt med svansen. Hon var så otroligt glad för
att se oss igen.
Så gjorde hon dag efter dag, från hon var en valp tills
dagen hon dog. Alltid välkomnade hon oss med jubel
och glädje. Det spelade ingen roll vilket humör vi var
på, om vi var ledsna eller glada, lugna eller stressade.
Vår hund tog emot oss som vi var. Älskade oss som
vi var, obetingat. Jag visste att där hemma var det någon som blev överlycklig för att se mig igen. Hennes
välkomnande är för mig en bild av hur Gud tar emot
oss när vi kommer till honom. Han blir så otroligt glad.
Jag minns hur glad jag blev då vår hund tog emot
mig, hur gott det gjorde. Så undrar jag, hur hade det
sett ut om vi alla tog emot varandra på det viset? Hoppande av glädje.
Jag tror det hade sett jätteroligt ut, och gjort otroligt gott.
Glad sommar!
MAGNUS STRAND,
PASTORSADJUNKT I BACKA PASTORAT

Marie Hagelin Anttila med Amanda framför den nya trädgården.

Ny undersökning av Polisförbundet

Arbetsbelastning hög för
Sveriges poliser
Drygt 6 av 10 poliser anser att de sällan eller aldrig har tillräckligt med bemanning för att klara verksamhetskraven. Det visar
en ny medlemsundersökning från Polisförbundet som släpps
idag. Undersökningen visar att polisbristen är väldigt kännbar.
74 procent uppger att arbetsbelastningen har varit hög det senaste året.
− Jag känner en oro över den press som polisbristen sätter på
svensk polis. Många sliter hårt och arbetar övertid men upplever ändå att de inte räcker till. Dessutom känner man att man
inte är rätt värderad för det arbete man genomför, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
Hela 3 av 4 (74 procent) anger att arbetsbelastningen är hög
eller till och med mycket hög. Drygt varannan polis (55 procent) upplever att den har ökat det senaste året. Det här påverkar polisernas psykosociala arbetsmiljö negativt. Hela 72
procent uppger att följden av att det sällan eller aldrig finns
tillräckligt med personal på avdelningen ger en känsla av otillräcklighet.
Polisbristen sätter också poliserna i riskfyllda situationer.
Nästan var fjärde polis (23 procent) har varit tvungna att klara
sig själva i kritiska situationer utan tillgång till polisförstärkning. Den vanligaste situationen är när man ingått i en patrull
och andra patruller varit för långt bort eller på andra uppdrag.
− För att komma tillrätta med polisbristen och polisernas

höga arbetsbelastning måste vi
se fortsatta satsningar på polislönerna, fler poliser och att vi får
poliser med en
gedigen utbildning. Dessutom
måste tiden för
administration minimeras så att den polisiära kompetensen
används där den verkligen behövs, säger Lena Nitz.
Läs undersökningen “Poliskår under press”:
polisforbundet.se/om-oss/publikationer-och-rapporter/

Om undersökningen
Medlemsundersökningen är genomförd av Novus
Opinion på uppdrag av Polisförbundet. 2027 webbintervjuer genomfördes bland förbundets medlemmar
i yrkesverksam ålder mellan den 3-29 mars 2022.
Läs mer om undersökningen i rapporten.
www.polisforbundet.se
B/K
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Erbjudandet gäller 20/6–26/6 så långt lagret räcker.

Glad
midsommar!
Handla andra
varor för
100 kr så får
du köpa…
foto: pixabay

Färskpotatis

Tvättad/otvättad.
Max 3 kg/kund.

1

Sommar i Backa pastorat
– välkommen att vara med du också!

öre

/kg

SOMMARCAFÉ
i Backa och Brunnsbo.
Gemenskap och fika.

DAGSUTFLYKTER
till bland annat Marstrand
och franciskanerbröderna.

SOMMARKÖR
öppen för alla. En stunds
sång i Säve kyrka.

PROMENADER
med utgångspunkt vid
Selma Lagerlöfs torg.

SOMMARKVÄLLAR
med musikunderhållning
i Brunnsbo, Tuve och Kärra.

SOMMARKYRKA
i Säve och Tuve. Besök,
fika och gemenskap.

Information om plats, dag, tid samt eventuella kostnader
hittar du på: www.svenskakyrkan.se/backapastorat
eller så kan du skanna QR-koden för att komma direkt dit.

Öppettider:
Midsommarafton 7–18
Midsommardagen 9–22

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

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.

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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Utbyggnaden av polisen
Stor ökning av befogenhetsbedrägerier mot äldre
fortsätter – ny polisstation
i Hisings backa
Regeringen beslutade den 7 juni att bevilja
en framställan från Polismyndigheten om att
ingå ett hyresavtal för nya lokaler i Hisings
backa, Göteborg.
Regeringen fortsätter arbetet med den
största satsningen någonsin på Polismyndig
heten som bland annat inne
bär att antalet
anställda ska öka med 10 000 fram till och
med 2024.
Det är högt prioriterat för regeringen att ge
polisen de förutsättningar de behöver för att
bedriva sitt viktiga arbete. Genom detta beslut går till exempel regeringen Polismyndig
heten till mötes vad gäller dess fram
ställan
om att få ingå ett 15-årigt hyresavtal för nya
lokaler i Hisings backa.
– Regeringen ser positivt på att Polismyndig
heten utökar sin verksamhet i Göteborg. Det
speglar den just nu historiska utbyggnaden av
polisen som ska öka tryggheten och minska
brotts
ligheten i Sverige, säger justitie- och
inrikesminister Morgan Johansson.
Preliminärt tillträde planeras den 1 februari
2024.
B/K

Midsommarfirande nära dig
Kättilsröds 4H-gård

Fredag 24 juni kl 11-15.
Stången pyntas 11.30 och reses kl 12. Det
kommer att vara fikaförsäljning, traktor och
vagn, ponnyledning, besök hos djuren och
massa annat roligt! Parkera vid ishallen, gårdens parkering kommer att vara stängd.

Bohus Fästing

Årets traditionella midsommarfirande på Bohus Fästning.
Gå poängpromenaden och tävla om fina
vinster, testa lyckan i fiskdammen och bind
din egen midsommarkrans. Ta med picknickkorgen eller avnjut en god hamburgare från
matvagnen!
I år blir det även dans runt midsommarstången i sällskap av Kungälvs folkdanslag
varvat med folkdansuppvisning och dräktvisning.
12:00 – Kanonsalut på Skarpe Nord
12:15 – Dans runt midsommarstången
Fästningen har öppet till klockan 17.00.
B/K

Nu räcker det! Stoppa bedragarna!

 Fram till och med maj i år har det anmälts 4 303 befogenhetsbedrägerier varav 3 001 var riktade mot
äldre. Detta är en ökning av befogenhetsbedrägeri mot äldre med nästan 130 % jämfört med samma
period året innan. Kurvan går uppåt och det mesta pekar på en fortsatt ökning. Det krävs gemensamma
krafter mot bedragarna, vårt senaste bidrag är påminnelser som går att sätta fast på exempelvis telefonen för att hjälpa äldre minska risken att råka illa ut.
Befogenhetsbedrägerierna mot äldre har ökat
de senaste åren. Bedragarna blir skickligare
och skickligare och de utnyttjar äldres vänlighet och okunskap om hur dessa bedrägerier går till. Då bedragarna använder skrämseltaktik för att skapa rädsla för tex pågående
sjukdom eller att konton håller på att tömmas är det svårt att förebygga dessa brott. Det
är lätt att handla i panik och inte tänka klart
när man blir rädd. Därför har nu SSF Stöldskyddsföreningen tillsammans med Svenska
Bankföreningen och seniora organisationer
tagit fram, Stoppa bedragaren, ett nytt material för att hjälpa äldre i den stressade situationen.
- Det är för många äldre som utsätts och ännu
fler som är oroliga för att bli bedragna. Därför
kände vi att vi måste göra något för att underlätta för seniorerna att skydda sig mot bedrägeri
genom telefonsamtal och hembesök, säger Paul
Pintér, Rådgivare mot digitala brott på SSF
Stöldskyddsföreningen.
Stoppa bedragaren är ett informationsblad
med stickers för fastsättning på mobiltelefon,
vanliga telefon och ytterdörr med korta råd
om hur man ska hantera oväntade samtal eller
besök för att minska risken att bli bedragen.
- Den organiserade brottsligheten ger sig med
sina bedrägerier på våra äldre. Det gör mig nära
nog illamående. Det här initiativet är en viktig
påminnelse till våra seniorer, som gör det enklare
för dem att vara uppmärksamma på hänsynslösa bedragares försök att lura dem, säger Finansmarknadsminister Max Elger.
Informationsbladet finns för organisationer

att beställa hos SSF Stöldskyddsföreningen för
vidare distribution till äldre. Bild på informationsmaterialet och statistik medföljer som bilaga.
Här är några av våra tips för att
minska risken att bli lurad
• Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter, lösenord eller koder till någon på deras begäran.
• Logga aldrig in med BankID på uppmaning från någon annan.
• Kontakta omedelbart din bank
om du tror du blivit lurad.

• Polisanmäl alltid om du upplever att någon
ringt upp dig och försöker lura dig.

FAKTA SSF
SSF Stöldskyddsföreningen är en
oberoende ideell förening som sedan
1934 verkar för ett tryggare samhälle. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt
ideella brottsförebyggande arbete.
Vi driver även säkerhetskollen.se en
heltäckande tjänst mot digitala brott.
stoldskyddsforeningen.se

• Släpp inte in någon oanmäld i bostaden.

B/K

Göteborgs Stad och Polisen
förlänger Trygg i Göteborg-samarbetet

För ökad trygghet och minskad brottslighet
Ändrade öppettider för
paketutlämning på Candy
Candy i Kärra Centrum ändrar från 1 juli sina öppettider för paketutlämning till 9-19 alla dagar.

 Alla som lever, verkar och vistas i Göteborg ska vara trygga och säkra. Alla ska kunna röra sig fritt och
ingen ska begränsas i sitt vardagsliv eller behöva avstå från att besöka en plats på grund av otrygghet till
följd av rädslan för att utsättas för brott.

B/K

Jubileumsparken
har öppnat
Från och med 18 juni till och med 21 augusti är Jubileumsparken i Frihamnen öppen
för bad och andra aktiviteter alla dagar i
veckan: Måndag, onsdag, fredag, lördag
och söndag kl. 12:00 till 18:00 samt tisdag
och torsdag kl. 15:00 till 21:00. Då antalet som samtidigt kan vistas på badpontonen
är begränsat till 80 personer är badtiderna
uppdelade på fyra pass. Ingen förbokning
krävs, drop-in gäller. Det innebär att du vissa
dagar kan få stå i kö och vänta på plats. Är
det däremot få personer som badar kan du
stanna flera badpass. Nya omklädningsrum
byggs just nu så byt gärna om hemma. Ute
på badpontonen finns duschar.

www.goteborg.se

B/K

I förra veckan undertecknade stadsdirektör
Eva Hessman och Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg, en reviderad överenskommelse om samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Samverkan benämns Trygg i Göteborg.
Göteborgs Stad och Polisen har samverkat
under många år med målet att öka tryggheten
och minska brottsligheten i Göteborg. I förra
veckan var det dags att förnya samverkansöverenskommelsen vars syfte är att möjliggöra
en strukturerad, likvärdig och kunskapsbaserad samverkan.
Trygg i Göteborg
Det gemensamma arbetet utgår från det nationella konceptet att kartlägga, sammanställa
gemensamma lägesbilder, prioritera problemområden och ta reda på orsakerna. Genom
detta kan rätt åtgärder sättas in. I Göteborg
kallas arbetet för Trygg i Göteborg.
– Modellen hjälper oss att få samsyn kring
problemen och att tydliggöra vad vi ska sam-

verka kring. Det kan till exempel handla om
att arbeta med att motverka gängkriminalitet
säger Erik Nord.
Eftersom problemen skiljer sig mellan olika
områden i staden är analysen viktig. Utifrån
den tar varje socialförvaltning och lokalpolisområde tillsammans fram en åtgärdsplan för
varje stadsområde.
Arbetet sker lokalt
Det faktiska arbetet sker i stadsområdena/lokalpolisområdena och utgår från göteborgarnas upplevelser av otrygghet samt iakttagelser
från lokala aktörer.
– Vi finns till för göteborgarna och därför
är det viktigt att ta reda på vad som skapar
otrygghet och trygghet i bostadsområden och
andra platser där människor vistas. Chefer
och medarbetare i staden ser mycket genom
sina verksamheter och samverkar med det lokala näringslivet, föreningar och andra aktörer, säger Eva Hessman.
www.vartgoteborg.se

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i
staden ska vara trygga och säkra i
Göteborg. Alla ska kunna röra sig
fritt och vara trygga i sina hem. Ingen
ska behöva begränsa sitt vardagsliv
eller avstå från att besöka en plats på
grund av rädslan för att utsättas för
brott.
Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och
tilliten samt förebygga och minska
brottsligheten i staden. Arbetet sker i
samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga
och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade
förmågan är även beroende av goda
krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.
B/K

Varuhuset för
hela familjen!

Åk på picknick eller
utflykt i sommar

Ljussätt där du vill
- med solceller!

249

Packa picknickkorgen med god mat - vi
har tillbehören! Är du på jakt efter en
picknickfilt, snacks, kylväska, parasoll
eller engångsbestick?

179

KR/ST

KR/ST

Från

70

20

2 för

32

KR/PACK

KR/ST

KR

SOLCELLSBELYSNING

SOLCELLSBELYSNING FLAMMANDE

7-pack. 40 MAH.

Star trading. Ljusslinga med 10 ljuskällor,
inom- och utomhusbruk.

Från

15

Lagerrensning

KR/PACK

GÅRDCHIPS

KYLVÄSKOR & KYLKORGAR

PARASOLL

100-150g.

Olika storlekar och färger.

O 200 x H 225 cm.

PAPPERSTALLRIKAR PAPPERSTALLRIKAR ENGÅNGSBESTICK
40 pack. O 23 cm.
20 pack.
ASSIETT
50 pack. O 4,5 cm.

från

15
KR/ST

HANDDUKAR
Utav toppkvalitet.

Trevlig sommar!
Vi önskar er en härlig och solig sommar.
När solen skiner shoppar ni näst intill
fossilfritt hos oss.

Shoppa, umgås och
ät riktigt gott hos oss!

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

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 tryckfel och slutförsäljning

Räksmörgås på vårt
hembakade bröd

39
KR
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Kellie matchhjälte när
Hisingsbackas damer vann
Så kom då äntligen årets första serievinst
för Hisingsbackas damer i division 4, när
de mötte Ahlafors (b) och vann med 5-4.
Lita på att det var efterlängtat för Backalaget. Hemmalaget gick till halvtidsvila med
2-1. Ökade på till 3-1 i början av den andra halvleken innan HBFC tog sig samman
och lyckades både kvittera och ta ledningen
med 4-3 med 10 minuter kvar av matchen.
I den 90 minuten kvitterar Ahlafors och då
trodde väl alla, utom Kellie Leppänen, att
matchen var slut mer eller mindre. I den 93
minuten gör Kellie segermålet och första

årssegern var ett faktum för Hisingsbackas
damer.
Målen för Hisingsbacka: Kellie Leppänen 2, Sara Gianello, Josefine Pettersson
och Nathalie Axelsson.
Truppen mot Ahlafors: Christina Skogbäck, Hannah Diestra, Shafiqa Naderi, Josefine Pettersson, Aisha Sanyang, Beatrice
Seil, Agnes Penton, Kellie Leppänen, Sara
Gianello, Josefine Svendsen, Jessica Goldkuhl, Favour Aigbokhabho, Princesse Mukakabere, Sofie Hernstig och Natalie Axelsson.
B/K

Foto: Kärra HF

Fin förstärkning
till Kärra HF
Stina Littorin
Den 26-åriga playmakern Lovisa Ekberg är
klar för Kärra HF dam i damallsvenskan. Med på riksläger
7 säsonger i SHE och cirka 140 matcher i ÖnFoto: Kärra HF

... men mot Utbynäs blev det tvärstopp
Stärkta av första serievinsten för Hisingsbackas damer fanns det hopp om poäng i
matchen efter mot Utbynäs. Det blev en för
tuff uppgift. Utbynäs punkterade matchen redan i första halvlek och gick till halv-

tidsvila med 3-0. Ett resultat som stod sig
matchen ut.
För Backalaget väntar sommarvila, innan
serien drar igång igen i augusti.
B/K

mot Nol (h) den 23 juni och några dagar senare den 29 juni möter de Komarken (b)
Bäste målskytt i Hisingsbacka, så här långt:
Levi Kundo 9 mål och Buba Sanyang 8 mål.
B/K

Lucas matchvinnare mot Lindome
Hisingsbackas juniorer spelade sin sista
match innan serieuppehållet mot Lindome
och vann med 4-2. Lucas Neves med sina tre

Kärra HF:s Stina Littorin var uttagen till rikslägret för flickor 05 i Halmstad den 16-19
juni.

B/K

Hisingsbackas herrar tabelltvåa
Förlorade den “tidiga seriefinalen” i division
4A mot Jonsered med 2-1. I fredags mötte de
LundenBK/Överås och spelade 0-0. Just nu
är de tabelltvåa 6 poäng efter Jonsered. Två
matcher återstår innan sommarvilan. Först

nered finns det massor av rutin som klasspelaren Lovisa kommer att bidra med.
Kontraktet är skrivet på 1 + 1 år.

mål var en stor anledning till vinsten. Arshin
Wosoughian blev också målskytt.
B/K
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Kärra KIF inne i en tuff period
Vårsäsongen började riktigt bra för Kärra
KIF:s herrar i division 5. Fem raka segrar,
men efter det har laget hamnat i en ond spiral med raka 5 raka förluster och det är Kärra förstås inte nöjda med. Senaste vinsten
kom den 6 maj. Innan sommarvilan har de
två matcher att försöka vända på den nega-

tiva trenden. Den 23 juni tar de emot Kode
hemma på Klarebergsvallen. Därefter väntar det Hisingsderby mot Warta (b).
Bäste målskytt i Kärra, efter 10 omgångar, är Daniel Mellbin och Johan Jussila, som
båda gjort 5 mål.

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

Foto: Backatorp IF .

GULD KÖPES!

Fin insats av
Backatorps F09-10

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.

Vilket härligt sätt Backatorps IF:s F09-10 firade nationaldag på. De städade Sverige i samarbete med Bauhaus. Bra jobbat.
B/K

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

B/K

Audi Privatleasing för
ett smidigt bilinnehav.
Audi A4 Avant TDI
Privatleasing från:

4695 kr/mån
Pris från: ca 416 300 kr
Betalskydd ingår i 12 månader*
Service ingår hela leasingperioden

A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro, S tronic inkl Proline och Alpinpaketet. Bränsleförbrukning blandad körning 5,9–5,3 l/100km, CO2-utsläpp 154–140 g/km.Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing 36 mån,
1.000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2022). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för
eventuella ändringar/avvikelser. Audi Serviceavtal ingår. Bilen på bilden är extrautrustad. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. *Läs mer och ta del av fullständiga villkor
på privatleasing.audi.se.

Bilab Kungälv AB
Trollhättevägen 18, Kungälv, 0303-620 00

ID. Buzz | 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.

ID. Buzz är inte beställningsbar ännu. Uppgifter om förbrukning, pris och standardutrustning blir tillgänglig i samband med säljstarten.

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

Volkswagen ID.5

Provkör något nytt: en elsuvcoupé.
Är det en elbil? En suv? En coupé? Ja. Välkommen att provköra den nu.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Business Lease exklusive moms från 4913 kr/månad inklusive service och försäkring.
Förmånsvärde netto från 4485 kr/månad.
Energiförbrukning vid blandad körning från 18-18,7 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX.
Rekommenderat pris från 569 900 kr. 499 900 kr med klimatbonus. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 1500 mil (exkl moms), 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2022).
Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se. Förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. 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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Daniel Högström och Michael Thorbjörnsson.
Foto: Bulldog Training Center.

Daniel tar över efter Michael
Michael Thorbjörnsson har varit ordförande i Bulldog Training
Center i 6,5 år, med den äran. Den som tar över är Daniel
Högström som många känner till då han haft en stor betydelse
för Bulldog ända sen föreningen startade.
Michael:
- Självklart kommer ni inte bli av med mig utan jag kommer
ha kvar min roll som tränare på fightfysen på onsdagar kl
1730 och lovar nu hårdare pass än nånsin då jag kommer
ha mer energi i den rollen, samt att jag nu kan lägga ännu
mer tid på mitt ordinarie arbete där jag hjälper kvinnor och
barn som är utsatta för våld i nära relation.
B/K

Guld till Backa HKs pojkar födda 2009 i Mölndalsspelen. Foto: Backa HK.

Backa HK vann guld i Mölndalsspelen
I Mölndalsspelen hade Backa HK med flera lag och alla gjorde
bra ifrån sig. Allra bäst pojkar födda 2009 som vann finalen i
A-slutspelet.

Grattis till spelare, ledare och föreningen.
B/K

Backa HK profiler blev uppmärksammade. Foto: Backa HK.

Backa HK prisade profiler
Under årets Backa Shark gala uppmärksammade Backa HK
fyra, mycket viktiga, profiler:
Jonathan Gunnarsson som tilldelades priset ”årets ledare”
Daniel Ahlqvist - ”årets Herrspelare”,
Frida Grün - ”årets Damspelare”
Marcus Alexandersson som vann det prestigefyllda priset
”årets haj”
B/K

Viktig seger för
BK Häckens damer
Förra veckan tog BK Häcken tre viktiga poäng i damallsvenska
när laget vann bortamatchen mot Hammarby med 3-1. Marika
Bergman Lundin slog till med ett drömål och Adrine Hegerberg
gjorde sitt andra mål i OBOS Damallsvenskan.- Riktig skön
seger, en av de skönaste segrarna jag haft på länge, säger
huvudträanaren Robert Vilahamn efter matchen, till klubbens
hemsida.Nu väntar ett EM-uppehåll och lite ledighet för laget.
B/K

Hammarby nästa för
BK Häckens herrar

Medaljregn till Backa HKs flickor 08 i Junicupen. Foto: Backa HK.

Den 26 juni är det omstart för serieledarna BK Häckens
herrar i allsvenskan. För motståndet står Hammarby IF på
Tele 2 Arena. Kan Häcken behålla sin fina vårform finns
det stora möjligheter att de reser hem från Stockholm med
tre nya poäng. Och fortsatt serieledning.
B/K

Medaljregn för
Backa HKs flickor 08

Vilken helg de hade Backa HKs flickor 08 i Junicupen. De
tog både guld och silver. Grattis till spelare, ledare och föreningen.
B/K
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Jonathan Carlsbogård imponerar i tyska ligan. Foto: TBV Lemgo.

Hatten av för Jonathan Carlsbogård
Kolla den här statistiken som landslagmannen
Jonathan Carlsbogård, med Kärra HF som
moderklubb, har i sin tyska handbollsklubb
TBV Lemgo.
Vår svenska europamästare hade flest boll-

innehav, gjorde flest passningar i ligan under
denna säsong och ligger även topp 5 vad gäller speltid och löpdistans. Imponerande facit.
B/K

... och flytten närmar sig
Nu väntar “alla” på att det ska bli klart med
Jonathan Carlsbogårds nya klubb. Helt klart
är att han lämnar TVB Lemgo. Flera europeiska storklubbar är ute efter den svenske landslagsmannen. Inget är dock klart eller officiellt

i skrivande stund. Vart han än hamnar så är vi
många som önskar den här 27-årige ödmjuke
Kärrakillen stort lycka till i hans nästa klubb.
LEIF MARTINSSON

Jesper Konradsson till Frankrike. Foto: Skjern Håndbold.

Konradsson till Frankrike
Jesper Konradsson med moderklubb Kärra
HF har skrivit på 3 år för franska klubben Nimes . Jeseper lämnar därmed Danmark och
Skjern där han med stor framgång bidragit
sedan 2017. I sin nya klubb får han sällskap
av Ljubomir Vranjes som blir ny tränare för
fransmännen.
Jesper började sin handbollskarriär i Kärra

HF. Fortsatte till Alingsås HK där han blev
svensk mästare 2014. Till Skjern Handbåld
kom han 2017 och nästa säsong blir det Franska ligan för Konradsson. 41 landskamper för
Sverige har han också hunnit med.
Jesper har har skrivit på för tre år.
B/K

Prova på tennis i Kärra
Flickor och pojkar 8-10 år erbjuds att prova
på tennis och lite övriga lekar/aktiviteter
När/Var: MÅNDAG 27/6 – ONSDAG
29/6 kl 10-13 vid Clarebergs tennisbanor
(Norra Parken)
Vi har ungdomsledare på plats och du får
låna racket och bollar.

Vi bjuder också på frukt och något att
dricka.DROP IN!
Ingen föranmälan behövs! Aktiviteten är
gratis!
CLAREBERGS TENNISKLUBB

LOKALA NYHETER
Nyheter från ditt område

te

i
 Lk
alt
Lo

alt.se

LiteLok

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

Alltid minst 100 släp på lager

VARIANT BIL

Kärra IBKs guldhjältar. Foto: Kärra IBK.

Guld till Kärra IBK i Falun Floorball Cup
Imponerade gjorde Kärra IBKs pojkar 14 i Falun Floorball Cup. Först vann de gruppspelet
och tog sig till A-slutspelet. Där vann de finalen mot Hässelby med 3-2 och guldet åkte

med hem till Kärra. Grattis till spelare, ledare
och föreningen.
B/K

BILAR & SLÄP

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

bli medlem
redan idag!

@nordicwellness
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GYMKORT FR.

299:/ MÅN

gym & Gruppträning

PADELcenter

wellness online

triggz bonusprogram

Crosscage, yoga eller
ungdomsträning – vi har
något som passar för alla
människor i alla åldrar.

På flera orter i landet erbjuder
vi moderna padelbanor. Boka
bana via Matchi, hyr padelrack,
köp bollar och tillbehör på plats!

Träna när och var du vill.
Streama dina favoritpass
direkt i mobilen, datorn
eller surfplattan.

Bli belönad varje gång du
checkar in på någon av våra
klubbar eller kör ett pass
med Wellness Online.

