Hos oss får du kompetens, omtanke & valfrihet
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VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE
Vi säljer och servar följande märken:

17-ÅRIG TJEJ SVÅRT MISSHANDLAD I HISINGS BACKA

SUCCÉ FÖR SOMMARENS LIVEMUSIK

LIVSFARLIG NEDSKRÄPNING PÅ FÖRSKOLA

LENNARTSSON HAR STARTAT PODDEN OM LEDARSKAP • ACAPULCO - PADELCENTRAT I HISINGS BACKA • COVID-19 SMTTAD PERSON PÅ KLOCKARESKOLAN I KÄRRA
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Bäst i test!

! @ karracentrum | www.karracentrum.com
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Sommarkväll i Hunnebostrand. Vackrare än så blir det inte.

En sommar som vi aldrig kommer att glömma
CORONAVIRUSET slog till med dunder och brak i mars i sverige
och övriga världen. Pandemin har så här långt varit förödande
för så många och med mängder av dödsfall världen över. Så
också i Sverige, som har hanterat på sitt sätt. Regeringen med
experternas hjälp, vilket är självklart, har gjort sin bedömning
som vi får rätta oss efter. Rätt eller fel kan ingen svara på i nuläget. Vi har ju inte facit ännu, men det har inte varit någon
enkel fråga att ta ställning till. Hur man än gjort så har det slagit stenhårt mot en del och mindre mot andra.
EN GRUPP som har drabbats extra hårt under covid-19 är alla
våra äldre personer på äldreomsorgen och dess boenden. Kritiken har varit högst befogad. Av någon anledning fanns det
på många boenden ingen plan med skyddsutrustning och hur
man skulle hantera viruset för de som bor där. Det fick tragiska
utgångar med alldeles för många äldre som blev smittade och
tyvärr som följd av det har många avlidit. Vi har inte sett slutet
av det ännu. Det är tragiskt och känns fel alla dagar i veckan.
Inte värdigt att våra äldre som i alla år varit med och byggt upp
vårt fosterland. Anhöriga hann inte ens ta farväl av sina nära
och kära. Fruktansvärt. Personalen ska definitivt inte lastats för
detta. De gör sitt jobb och har fått och får slita extra mycket,
liksom all vårdpersonal, i coronatider. Men de som har ansvaret är vår regering och ledningen för våra landsting som borde
skämmas ordentligt. Hur kan ni missa äldreeomsorgen så markant. Tvåa på bollen eller inte en nära bollen när det gäller den

här frågan har genomsyrat äldreomsorgen under Covid-19, sedan den startade.

vi fått för lite eftertanke och fråga oss vad är viktigt egentligen.
Det är jag övertygad om har gott för många.

Det är bedrövligt.

BACKA/KÄRRA TIDNING bjuder på en fullmatad tidning. Med
lokala nyheter och information. Kryddat med lokal annonsörer. Kombinationen är svårslagen.

NÅGONSTANS blir jag tyvärr inte förvånad att det brister i förberedelserna när större händelser inträffar i vårt land. Ok jag
vet att det inte är lätt att förutspå en epidemi på kort varsel,
men det går faktiskt att ha beredskapsplaner. Osökt tänker jag
på den stora branden som härjade en sommar för ett par år sedan höll på att sluta i en katastrof. Vi togs på sängen och fick
ta hjälp av andra länder för att får bukt med branden. Vi stod
utan en plan B och C.
Det är inte ok.
LÄRDOMEN som regering, myndigheter måste dra nu. Se nu till
att ta fram kvalitativa beredskapsplaner som snabbt kan sättas
in när nästa katastrof inträffar. Annars står vi handfallna nästa
gång igen när något allvarligt inträffar i Sverige.
MITT I PANDEMIN så har det varit sommar och semester för de
flesta. En annorlunda semester, men enligt mig finns det ändå
några positiva bitar, trots det eländiga coronaviruset. Vi har
fått sansa ned oss ganska rejält i stressen. Äntligen förstått att
allt måste göras/hinnas med under den här korta ledigheten.
Det har varit bra för själen, för stressen, för vilan. Och så har

Om det här kan ni bland annat läsa:
Livsfarlig nedskräpning på Solgläntans förskola i Hisings Kärra
Acapulco i Hisings Backa - ett eldorado för padelspelare.
Misshandel av 17-årig tjej i Hisings Backa
Kärrabon Jörgen ”Jögge” Lennartsson med sin nya intressanta
pod om ledarskap
En person covid-19 smittad på Klockareskolan i Kärra
Domarprofilen Leif Randers har lämnat oss
Detta och mycket annat får du som läsare ta del av.
TILL SIST. Den svenska sommaren är egentligen unik. Visst
vädret ställer till det då och då, men jösses vad den levererar
när solen och värmen är framme. Bilden ni ser här är ifrån en
ljuvlig sommarkväll i den bohuslänska pärlan Hunnebostrand.
Vackrare än så blir det inte.
Ha det gött.
Vi ses i september.
LEIF MARTINSSON

BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE
Ansvarig utgivare
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MEDLEMS-

KLIPP!

24)=
/st
BREGOTT MELLAN/MINDRE

Bregott. Gäller ej ekologisk och laktosfri. 600 g.
Jfr-pris 41:50/kg.

3 FÖR

65k
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

Löfbergs. Välj mellan olika sorter och rostningar. Gäller ej FAIR mellanrost, FAIR mörkrost. 450 g. Jfr-pris 48:15/kg.

NÖTFÄRS
800 G

49)=
/st
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:SÅ FÅR DU KÖPA MAX 2 ST/HUSHÅLL.
NÖTFÄRS 800 G Sverige. Fetthalt 12%. Ca 800 g.
Jfr-pris 62:38/kg.

SPARA

UPP TILL

60%

15k/kg
MAX 3 KG/HUSHÅLL.

KVISTTOMATER

Nederländerna. Klass 1.

10k/st

2 FÖR

25k
FETAOST ORIGINAL

Fontana. 150 g. Jfr-pris 83:33/kg.

PORSLIN ELLY

Form Living. Välj mellan assiett 19 cm, mugg 35 cl, djuptallrik
23 cm och mattallrik 27 cm. Ord. pris 19:95-24:95/st.
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Biblioteken har öppnat igen
Väntan är över. Nu har biblioteken I Hisings Backa, Hisings Kärra och Tuve öppnat efter
att har varit stängda på grund av Covid-19.
B/K

Västtrafik försämrar
för oss som bor i Backatorp
Kennet Johansson

Håkan Bredinge

Trygghetsspalten
Norra Hisingen
 Välkomna tillbaka efter semestern, skollov eller andra aktiviteter.
Eftersom vädret ibland är en värdemätare på upplevelsen, kan vi väl
konstatera att det varit ganska hyfsat med en salig blandning mellan
typisk svensk sommar och en släng av tropisk värme.
Sommaren sett med de polisiära glasögonen
har varit bättre och lugnare än vad vi tog höjd för.
Det kan vara så att våra gemensamma insatser gett
positivt resultat men även att våra farhågor ändå
inte hade besannats. Det får vi aldrig reda på.
Skadegörelse på förskola
Det som ådragit sig stort intresse den senaste
tiden i Kärra har varit skadegörelsen på en förskola. Oerhört tråkigt att konstatera att ett antal
ungdomar inte kan sköta sig. I och för sig inget isolerat problem i Kärra utan flera förskolor i
Norra Hisingen har råkat ut för samma problem.
Min kollega har gett ett svar via tidningen att
vi kommer att göra en extra tillsyn men även att
”fältarna” har fått i uppgift att ha platserna i fokus. I detta ligger, som vi ser det även ett ansvar
på föräldrarna och andra vuxna i stadsdelen.
Förskoleförvaltningen är inkopplad för att se
vad den kan göra. Det är inte ovanligt att i första
läget stänga av det öppna nätverket som ger tillgång till wi-fi. Men det finns även andra åtgärder
som gör det mindre angeläget att vara på platsen.
Informationen om händelserna är dålig
trots att många rimligtvis sitter på en del av
lösningen. Denna typ av skadegörelse är både
meningslös och korkad ur många aspekter.
Om ni eller era barn har någon kunskap om
detta så hör av er. En inte så vild gissning är att
det är lokala förmågor. Oavsett kostar detta
pengar och resurser som vi vill ha till annat.
Inbrotten har legat på en låg nivå
Inbrott i bostad har under sommaren hållit sig
på en i sammanhanget låg nivå. Tre inbrott finns
registrerade under juli månad. Helt enlig jämförande historik - till och med under vad som förväntats.
Även personrån ligger under förväntan och
även där på en låg nivå.
Vi ska dock inte glömma att det förekommer våldsbrott, som i sig är en tragedi för inblandade, men det ger oss en påminnelse om
att det finns en hel del att agera kring.
Bilinbrotten har efter en hög topp i februari
kommit ner på en ganska låg nivå. Vi grep ett par
personer vilket fick till följd att trenden kunde
brytas. Även om inte alla målsägande kan få upprättelse visar det att vid den här typen av brott är
det ett fåtal personer som utför dem. I dessa fallen
var det helt klart att det var områdena kring våra
köpcenter som var överrepresenterade. Glöm inte
att göra sakerna i bilen så ointressanta som möjligt när ni är på stora anonyma parkeringsplatser.
Angrepp på polisfordon
När det gäller angrepp på polisfordon så

är det tyvärr en trend som vi levt med under
en lång tid. Vid vissa tillfällen har det gått så
långt att vi har haft en patrullbil som vaktar
den andra. Jag har vid flera tillfällen själv råkat
ut för sönderskurna däck. Lagstiftningen har
skärpts men det gäller att få någon fälld med
motiveringen ”ställt utom allt rimligt tvivel”. I
framtiden kanske vi kan få kameror i våra fordon, men med en enkel maskering så kan jag
tänka att det bara kortsiktigt kan utgöra ett
hinder. Att vädja till förnuftet till förövarna
kommer troligtvis inte röna någon framgång.
Många aktiviteter för de unga
Stadsdelen har under sommaren presenterat och genomfört många aktiviteter riktade till
barn och ungdomar. Syftet har varit att unga ska
få ett arbete där de kan utveckla nya arbetssätt
och samtidigt utvecklas som människor. Genom
att erbjuda många olika fritidsaktiviteter kan
även barn och unga utveckla nya intressen där de
kanske hittar sin fritidssysselsättning framöver.
Många ungdomar har även haft ett sommarjobb
inom förvaltningen där vissa av jobben varit riktade till att skapa aktiviteter för andra barn och
ungdomar eller varit kopplade till kultur, demokrati och trygghetsskapande aktiviteter. Undertecknad hade ansvaret för 19 biträdande Trygghetssamordnare vilket var både spännande och
lärorikt för både oss handledare och våra unga
medarbetare. Se artikel här i tidningen.
Trygghetsarbetet fortsätter
Vi, det vill säga Trygghetssamordnare och
Kommunpolis jobbar på som vanligt under
hösten med det medborgarlöfte som finns för
Backa och utifrån Trygg i Norra Hisingen där
hela stadsdelen ingår. Vi fortsätter att göra en
lägesbild utifrån det som händer, analyserar
och försöker hitta orsaker till det som inträffat
och sedan föreslår åtgärder. Hör av er om ni
har något ni undrar över.
HÅKAN BREDINGE
KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN
KENNET JOHANSSON
TRYGGHETSSAMORDNARE NORRA HISINGEN

Oroligheter i Backa

Sedan denna spalt skrevs har vi fått ett förändrat läge på Norra Hisingen med skjutningar
och bilbränder i Backa. Just nu pågår ett intensivt arbete kring detta hos polisen och i
stadsdelsförvaltningen. Vi återkommer i nästa
spalt kring utvecklingen och läget.

Västtrafik kommer i december att ändra
våra möjligheter till att åka buss från
Backatorp till centrum eller Bäckebol.
Idag har vi buss med linje 18 en gång i
halvtimmen, lite tätare under högtrafiktider.
Från augusti kommer bussarna var tjugonde
minut.
Varannan buss på linje 18 stannar vid Körkarlens gata. Högtrafiktiderna är fortfarande
tätare.
Litteraturgatan är trafikerad med två bussar
18, två bussar 19, och buss 45.
Från tidtabellskiftet i december kommer vår
buss 18 Johanneberg - Skälltorpsvägen ha
slutdestination Körkarlens gata och en busslinje 44 kommer att halv- timmesvis trafikera
Körkarlens gata – Backatorp –Skälltorpsvägen – Tuve.
Detta innebär att bor man i Backatorp Blå staden - Åketorp eller Bokskogen, går i
Backatorpsskolan eller skall till skola på annat
ställe måste byta buss vid Körkarlens gata
för vidare transporter med annan buss.
I Backatorp finns Backatorpsskolan med
låg- och mellanstadieklasser, Fridhems Kyrkogård, förskola. särskilda boenden och idrottsföreningar utöver de som bor här, pensionä-

rer och barnfamiljer.
Vi saknar butiker och är därför mycket beroende av att det finns bra kommunikationer
till köpcentra, centrum mm. Om vi går till
Selmas torg och handlar måste vi byta buss
för att komma hem och riskerar dessutom att
få lång hemresetid om vi missar bussen till
Backatorp.
Vilken förälder vill släppa iväg sitt barn till
en skola när det innebär att barnet skall stå
vid Körkarlens gata, gå över bussgatan till
hållplats F och kanske vänta i värsta fall en
halvtimme till nästa buss kommer? Föräldrar
som skall hämta, lämna sina barn, vi som
åker och handlar kan i sämsta fall få vänta
en halvtimme vid Körkarlens gata innan vår
anslutningsbuss kommer.
Alla som bor här kanske inte har bil eller
lyssnar på vad Västtrafik så varmt rekommenderar, att åka kommunalt. Effekten kan ju istället bli att de som har bil använder den för att
komma in till centrum och det var väl inte det
som Västtrafik ville.
Jag har informerat Kyrkan, skolan och bostadsrättsföreningar om detta. Vore bra med
en uppmaning att skriva på.
BOENDE I BACKATORP

Ellen Pileblad Västtrafik svarar:
Tack för din insändare gällande förändringarna på linje 18.
Inför varje ny trafikplan ser vi över vår
befintliga trafik och gör förändringar för att
våra resurser ska göra så stor nytta för så
många som möjligt av regionens invånare.
Vi är medvetna om att vissa förändringar
som vi gör innebär försämringar för några
av våra resenärer. Vi skulle vilja möta alla
önskemål men trafiken behöver också vara
ekonomiskt och miljömässigt försvarbar.
Syftet med att låta den nya linjen 44 trafikera Skälltorpsvägen och därmed försörja
både Tuve och Backatorp med kollektivtra-

fik är att anpassa trafiken efter det faktiska
resandet och undvika parallellkörning. Detta innebär att resenärer kommer att få göra
ett extra byte och vi förstår att många kommer att uppfatta det som en försämring.
Vi följer alltid trafiken noggrant efter att
vi har gjort förändringar och ser över de
kundsynpunkter vi får in för att se hur en
förändring har fallit ut. I de utvärderingar
vi gör ser vi även till aspekter såsom om
byteshållplatsen känns säker, lättillgänglig
och så vidare. Vi är därför tacksamma över
alla kundsynpunkter vi får in.

Livemusiken under sommaren var
underbar att lyssna till
Blev så glad när jag fick reda på att det
skulle bjudas på livemusik för äldre, med tanke på coronaviruset. Bor på ett äldreboende
i Backa och när vi fick besök av musikerna,
som var så duktiga, i somras var det som “lilla
julafton”. De som var där bland oss som var
äldre levde verkligen upp. På vårt äldreboen-

de görs väldigt många bra saker för oss och
personalen är fantastisk på alla sätt. Nu fick
vi plötsligt lite guldkant i tillvaron när vi bjöds
på musiken och det minnet kommer att räcka
länge. Tack till de som arrangerade det.
“GAMMAL RÄV”PÅ ÄLDREBOENDET.

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

& CATERING
VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
Vår goda frukost serveras måndag–fredag
mellan 08.00–10.30 (från 39:-).
Dagens lunch serveras måndag-söndag
11.00–16.30 för 89:- (medlem 84:-).
Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per
portion.
Information finns även på
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

FRÅN
VÅRT
UTBUD
Vid frågor om allergier eller övrigt hör
gärna av er så hjälper vi er!
Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6
personer, vi reserverar oss för ev. pris & sortimentsförändringar. Vi lagar även mat till din firmafest, ditt bröllop eller dop.
Kom in i restaurangen och gör din beställning eller

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

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider: Frukost & Café mån–fre 08–17
(frukost 8–10.30) • Café lör–sön 9–17 • Lunch och á la
carte mån–sön 11–17 • Köket stänger 30 min innan.
Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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acka/Kärra Tidning har fått in
flera telefonsamtal, mail från allmänheten, personal, föräldrar
i Hisings Kärra angående den livsfarliga nedskräpningen som sker på Solgläntans Förskola i Hisings Kärra.
Nedskräpningen, har pågått i flera
år, kväll efter kväll, helg efter helg.
Skräpet handlar om krossat glas som
ligger utspritt på marken och i eller intill sandlådan, fimpar som är slängda,
materiella skador med mera. Detta
möts alltså barn, personal och föräldrar av på förskolan i princip varje dag.
Oron bland de som vistas där under
skoltiden är ytterst stor att någon eller
några kan skada sig mycket allvarligt.
Personalen på förskolan får ofta börja sin dag med att plocka upp en rad
farliga saker som kan skada barnen
och dem själva.
Det är långt ifrån ok att det här får
fortgå.
De som utför de här avskyvärda och
meningslösa handlingarna är ungdomar (tidningen har säkra källor) som
inte förstått eller inte vill förstå hur allvarligt det kan sluta när de dyngar ut
sitt minst sagt livsfarliga skräp på förskolan. Frågorna är många.
Var är föräldrarna till ungdomarna?
Varför tipsar inte folk polisen om vad
de sett eller hört (Klart att någon måste
ha sett eller hört vilka som sitter där)?
Vem bär ansvaret för att nedskräpningen får fortsätta?
Vad gör polisen för att få tag på
vilka ungdomar det är som sitter där
och sprider ut farligt skräp ?
Vad gör förskoleförvaltning i Göteborg åt det här allvarliga problemet?
Backa/Kärra Tidning har varit i kontakt med Polisen på Hisingen, Förskoleförvaltningen i Göteborg och Stadsdelsdirektören i Norra Hisingen om
ärendet och ställt frågor som de svarar
på här.
LEIF MARTINSSON

AUGUSTI 2020

Livsfarlig nedskrä
på Solgläntans fö
Daniel Johansson
kommunpolis Västra
Hisingen
Jag har sett och läst vad som hänt på Solgläntan och det är förstås inte alls bra. Av bilderna
och informationen i övrigt att döma så är det
sannolikt ungdomar som har hittat en dold
plats att tillbringa sina kvällar på. Inget ovanligt alls, däremot är det ju inte okej med den
typen av nedskärpning och skadegörelse som
sker på platsen.
Polisens ansvar i denna frågan är i första
hand att hantera inkommen brottsanmälan.
Ansvaret för att ofoget ska sluta är däremot
ett, enligt mig, delat ansvar. Det största ansvaret har förstås tonårsföräldrarna (vi får utgå
från att merparten tillhör kategorin tonåringar). Här finns mycket mer att önska vad gäller
nattvandring på de platser där de vet att deras
barn uppehåller sig på.
Polisen kommer givetvis att kunna utöva
tillsyn på aktuella platser, men dessvärre är
Solgläntan inte den enda platsen som brukas
på detta sättet. Resurserna måste prioriteras
många gånger.
Övrig part som ansvarar är förskoleförvaltningen (kommunen) och här finns en
god samverkan uppbyggd i det som vi kal�lar ”Trygg-i” Här är polisen en drivande part.
Insatserna från deras (förskoleförvaltningens)
sida kan ju variera, men det kan vara allt från
personalförstärkning till att behöva sätta in
väktare på frekvent utsatta platser. Trygg-i har
i samverkan med högstadieskolor i andra områden på Hisingen fått fart i föräldravandring

Nedskäpning är tyvärr vardagsmat på förskolan.

där alla tar sitt ansvar, inte bara några enstaka eldsjälar. Delar man på uppdraget så är det
inte alls betungande. Tvärtom kan det vara
berikande för tonårsföräldrar samt en möjlighet att knyta kontakter med andra föräldrar
som försvunnit i takt med att barnen blivit
större.
Som du kanske förstår av min text så är jag
av den åsikten att det delade ansvaret är det
som fungerar bäst. Allt för ofta i liknande situationer knyter många handen i byxfickan och
tänker ”vad f-n gör Polisen”. Jag vill med dessa
ord bolla tillbaka bollen till allmänheten, de
boende i området, samt som redan nämnt;
föräldrarna.
Slutligen kan jag säga att jag personligen
har lyft Solgläntan som en plats för våra patruller att åka förbi kvällstid när larmen inte
upptar deras tid.

personalen ska agera vid nedskräpning på förskolegården och om personalen anser att miljön är osäker för barnen att vistas i. Det innebär bland annat att beställa extra städning vid
behov. Förskoleförvaltningen har ansvar för
att följa de rutiner som finns och att barnen
vistas i en trygg miljö.
Vi pratar om barn, personal på förskolan och föräldrar som finns i den här
miljön. Vad har förskoleförvaltningen att
säga till dom?
- Det är väldigt tråkigt att det finns några få
personer som skräpar ner och förstör för andra. Om det är någon som är orolig för sin
egen eller sitt barns säkerhet får de gärna ta
kontakt med mig (utbildningschef Annika
Samuelsson Lovén) eller förskolans rektor.

Hur länge har förskoleförvaltningen vetat
om den här allvarliga situationen?
- Förskoleförvaltningen har vetat om den aktuella händelsen sedan den inträffade i juli.

Varför kan ni inte sätta upp övervakningskameror på förskolan?
- Förskoleförvaltningen kommer inte sätta
upp några övervakningskameror eftersom det
finns en lagstiftning som styr hur övervakningskameror kan och får användas. För att
sätta upp övervakningskameror på en förskolegård krävs tillstånd från bland annat Länsstyrelsen och Datainspektionen. Tillstånd för
detta beviljas sällan på allmän plats, dit förskolegårdar räknas.

Vilket ansvar har förskoleförvaltningen
om att den livsfarliga nedskräpningen på
Solgläntans förskola i Hisings Kärra fortfarande pågår och så har gjort under
lång tid?
- Förskoleförvaltningen har rutiner för hur

Varför kan ni inte söka tillstånd från Länsstyrelsen och datainspektionen när vi vet
att barn och personal är utsatta för hög
risk att skada sig?
-Förskoleförvaltningen har gjort bedömningen
att kameraövervakning inte skulle göra någon

Förskoleförvaltningen
Göteborg utbildningschef
Annika Samuelsson Lovén

Ingen ok miljö på förskolan för barn och personal att vistas i.
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äpning
örskola i Hisings Kärra
nytta. Tillstånd för att ha kameror på offentlig
plats är restriktiva och om vi skulle få ett tillstånd så fångar kameravinkeln endast upp ett
område två meter från fasaden, vilket inte gör
någon nytta när skadegörelse sker på gården.
Larm finns på förskolan, men verkar inte
fungera optimalt. Larmet stod på i två dagar utan att det blev någon åtgärs
- Larmet på förskolan fungerar. Anledningen
till att larmet stod på i två dagar och inte återställdes var att bevakningsföretaget saknade
nycklar till förskolan. Detta är nu åtgärdat.
Märkligt att det saknas nycklar och larmet
är något personalen delvis fått stänga av
på sin lediga/tid/kväll & helg tidigare.
- Bevakningsbolagen säkerställer just nu att de
har nycklar till alla förskolor.
Vem tycker ni ska städa upp allt farligt
avfall och skräp som barn, lärare och föräldrar möts av varje vardag och kan skadas allvarligt av?
- Förskolan har sedan en tid haft extra städning
på måndagar, beställt från lokalförvaltningen.
Vilka åtgärder kommer ni att sätta in för
att säkerställa säkerheten för Solgläntans
förskolas barn och personal?
- Bevakningsföretag ronderar på förskolan
kontinuerligt.
Hur fungerar de här bevakningsbolaget när
dom stöter på förstörelse och sabotage?
- Om bevakningsbolagen stöter på skadegörelse såsom krossade rutor, ska de sätta upp täck-

Så här kan det se ut på förskolan.

skivor och rapportera detta till förvaltningen.
Vid mindre skadegörelse såsom enstaka krossade flaskor rapporterar de endast vad som hänt,
om de inte påträffar den misstänkte förövaren.
Hur ser utbildningschefen på det polisiära
ansvaret efter dessa händelser
- Polisen har ett ansvar i sitt förebyggande arbete, men det är viktigt att vi är flera aktörer som
samarbetar; däribland stadsdelsförvaltningen,
förskoleförvaltningen och samhället i stort, för
att komma åt den här typen av händelser.

Stadsdelsdirektören i
Norra Hisingen Camilla
Blomqvist
Vad gör ni idag i Norra Hisingen för att
skapa ett tryggare och säkrare Norra Hisingen?
- Norra Hisingen har ett utvecklat arbetssätt
inom Trygg i Norra Hisingen där stadsdelen
och polisen aktivt samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i stadsdelen.
Arbetsmetoden är att göra en lägesbild av vad
som händer i stadsdelen, analysera vilka orsaker det finns till det negativa som händer och
genomföra eller föreslå åtgärder för att minska
problematiken. I det specifika ärendet gällande
Solgläntan har kommunpolisen redan kontaktat förskolechefen och stadsdelens fältarbetare
besöker kontinuerligt förskolan dag och kvällstid. Vi har haft en mycket lugn sommar med
enstaka mindre händelser. Förvaltningen hade
också förberett inför sommaren med en mängd

olika insatser, bland annat generöst med sommarjobb och aktiviteter samt möjlighet att prata med förvaltningen i så kallade dialogpunkter.
Har ni planer på att starta upp vuxen och
nattvandringen i kommunens tjänst för att
få igång de ideella insatserna?
- Alla föreningar i stadsdelen är tillfrågade om
de vill starta föreningsvandringar och det finns
pengar avsatta för det. En förening i Brunnsbo har påbörjat arbetet och ytterligare några
föreningar har visat intresse. Detta är ett arbete som fortsätter under hösten där vi kommer
arbeta tillsammans med föreningarna.
Hur kan man få tag på föräldrar som inte
vet om, eller kanske inte bryr sig särskilt
mycket om vad sina ungdomar gör på
kvällar och helger?
- Vi jobbar både inom fritidsverksamheten
och inom SSPF för att uppmärksamma och
komma tillrätta med denna typen av problem.
Detta arbete görs av fältarbetare, fritidspersonal och i vissa fall genom SSPF där polisen är
en aktiv part. Enskilda händelser på individnivå följs upp inom ramen av SSPF- arbetet,
där samtycke kring enskild krävs.
SSPF = samarbete där socialtjänst, skola,
polis och fritid ingår
Vilket ansvar har Göteborgs Stad för att
det sker på en förskola i Göteborg?
Svar: Vi har som stad ett gemensamt ansvar
för att samarbeta kring och komma tillrätta
med denna typ av problem.

”

Bedrövligt att det sker på
en förskola. Ska det behöva
hända något allvarligt med
något barn innan de som
har ansvaret förstår allvaret
och gör något åt det”
Mamma till barn i en
annan förskola i Kärra

”

Ska barn och personal vistas
i en sådan här farlig miljö
på en förskola? Det är helt
ofattbart att ansvariga inte
ser till att nedskräpningen
stoppas omedelbart”
Läsarröst

B/K

Krossat glas och fimpar på marken möts barn, personal av så gott som dagligen på förskolan.
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Chandalis, Clara och Alva intervjuar
Mira. Foto: Kennet Johansson.

Sommarjobbare gick
trygghetsvandring
 Norra Hisingen har under denna sommaren arrangerat sommarjobb åt oss ungdomar som biträdande
trygghetssamordnare. Vi har fått en inblick i arbetslivet och inhämtat både teoretiska så väl som praktiska kunskaper. Vi har bland annat lärt oss om hur man utför en trygghetsvandring och genomfört en
trygghetsundersökning.
Trygghetsvandring i området
En av de sakerna som vi genomförde
under tiden vi jobbade var att vi gick på
trygghetsvandringar runt Backa för att se
vad som skulle kunna förhindra invånarnas
otrygghet. Vi delades upp i fyra grupper
och gick sedan runt i två områden - Gåsagången och Backa Röd. Vårt uppdrag var
att identifiera saker som skapar otrygghet.
Under inventeringen noterade vi platser
och utrymmen som upplevdes som otrygga
eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka
konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemet. Exempel på detta är dålig belysning, klotter och krossade fönster.
Fastighetsägarna fick information
Vår upplevelse var att det fanns mycket
klotter runtom bostadsområdena samt dålig belysning inne på gårdarna men också
mycket krossade fönster. Det fanns också
många asfaltskador där risk för att snubbla
där olyckor lätt kunde ske.
När vi gick på trygghetsvandring så upp-

levde vi att vi såg saker under andra perspektiv än vad man vanligtvis gör i dessa
områden annars, det var lärorikt och det var
spännande att göra detta jämfört med andra saker som man vanligtvis gör när man
jobbar. Under tiden vi letade efter dessa saker så fotograferade och dokumenterade vi
allt vi såg för att senare kunna skicka in det
till fastighetsägarna.
Trygghetsundersökning för
kartläggning
Vi fick i uppdrag att genomföra en trygghetsundersökning för att kartlägga Norra
Hisingenbornas trygghet.
För att utföra en trygghetsmätning gjorde vi en enkät som bestod av frågor som
kretsar kring trygghet och säkerhet. Några
dagar senare delades vi in i fyra olika grupper och varje grupp tilldelades ett av de fyra
torgen som finns på Norra Hisingen. Frågorna ställdes till förbipasserande på torget för att samla in information angående
tryggheten utifrån olika synvinklar.
När vi utförde våra enkäter insåg vi att

det var viktigt att förenkla samt förtydliga
frågorna för att kunna få så specifika svar
som möjligt. Vi behövde också ha en lämplig hälsningsfras för att få invånarnas til�lit. Detta innebar att säga var vi kom ifrån,
varför vi gjorde detta och vilken hjälp det
kunde ge.

Platser i Norra Hisingen
med på utställning
Brunnsbotorget, Hökälla, Tuve Kyrka, Kornhallsfärjan, Kärra centrum & kyrka, Backa
Röd och Backavallen, Säve flygplats, Selma
Lagerlöfs Center och Tagene stenkross. Det
är det utvalda platserna för Norra Hisingen i
utställningen 100 platser, 10 illustratörer - en
stad. En utställning där invånare från Göteborgs alla stadsdelar valt ut platser och byggnader som sedan ritats av lokala illustratörer.
Det är Annie Simlund som illustrerat bilderna
för Norra Hisingen. Utställningen finns vid
Stora Teatern och pågår fram till mitten av oktober. Detta är ett arrangemang inom ramen
för Göteborg 400 år.
B/K

Äldre oroar sig mer
Det var intressant och framför allt roligt att träffa människor och höra om deras
upplevda trygghet på torget. Alla vi frågade
vill dock inte delta i trygghetsmätningen.
Det var tråkigt eftersom vi då inte fick en
total inblick i hur de upplevde tryggheten
och vilka faktorer som bidrog till försämrad trygghet.
Utifrån de svar vi fick kan vi ändå sammanfatta att de äldre känner sig mycket
mer otrygga under kvällen och har mer oro
än de yngre bosatta.
BITRÄDANDE TRYGGHETSSAMORDNARNA
PÅ NORRA HISINGEN

Nu börjar Studentlägenheter
att byggas i Selma stad
Efter sommaren tas det första spadtaget för över 300 studentlägenheter i Selma stad.
Precis bredvid Skälltorpsskolan kommer studenterna bo i ett spännande trähus med verksamhetslokaler i bottenplan.
Byggnationen startar direkt efter semestern och under våren 2022 är det inflyttningsklart

Byggherre: Keywe AB.

B/K

Illustration: Bierne AB Arkitektkontor.

EKENÄS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

15.995:(747:-/mån*)

ORD. PRIS 25.140:-

SVENSKAHEM.SE

VI KAN KOMFORT
Med ett av Sveriges bredaste utbud av fåtöljer.
Välkommen in för att se ännu fler med bra erbjudanden!

ADMIRAL FÅTÖLJ

11.995:-

DELTA FÅTÖLJ

(573:-/mån*)

ORD. PRIS 20.490:-

INKL. FOTPALL

14.995:(703:-/mån*)

ORD. PRIS 24.610:-

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

Mån - Fred: 10 - 18
Lördag: 10 - 16
Söndag: 11 - 16

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

TELEFON

0303-24 54 90

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 000 kr betalar du 486 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden
är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period (lägsta är 300 kr/mån). Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 30 kr/
månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (september 2018). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.
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17-årig tjej svårt
misshandlad i Hisings Backa

 Onsdagen den 5 augusti inträffade en rå misshandel på en 17-årig
flicka av tre maskerade personer. Händelsen inträffade på Backa
Kyrkogatan i en skogsdunge mitt emot en förskola. Bara några
hundra meter ifrån hemmet där 17-åringen bor med sin mamma.
Hon var tillsammans med sin kompis och
de hade satt sig på en bänk vid 22-tiden vid
skogsdungen då plötsligt tre maskerade personer dyker upp och går utan anledning fram
till 17-åringen och börja misshandla henne
svårt med mängder av sparkar i huvudet, på
benen, i ansiktet, i magen och mot revbenen.
- En person höll i mitt hår och en annan
hade en sten i handen och matade slag mot
min näsa, säger 17-åringen till GT.

”

En person höll
i mitt hår och en
annan hade en sten
i handen och matade
slag mot min näsa.

Hon berättar för GT att det enda hon tänkte på under misshandeln var att hon kommer
inte att överleva det här.
Tjejkompisen försökte hoppa in men de
slog bara bort henne.
Till slut lyckas 17-åringen få fram sin mobiltelefon och försöker ringa sin pappa, som
dock inte kunde svara, men klokt nog i den
utsatta position hon var, låtsas hon att pappan
svarar och är på väg till platsen, då försvinner
de maskerade personerna från platsen.
De maskerade personerna sa inte ett ord
under misshandeln.
Misshandeln har så klart satt djupa spår hos
tjejen. Hon har varit hos läkare och tandläkare
för att få vård.
Händelsen polisanmäldes direkt, vilket polisen bekräftat, men i skrivande stund finns
inga gripna för brottet.
Mamman berättar
för Backa/Kärra tidning:
- Dottern mår inte alls bra varken fysiskt eller psykiskt och vi är alla chockade, skärrade
och ledsna över händelsen. Näsan är bruten,
en hörntand är sönder och flera småtänder

måste slipas om, hjärnskakning, delar av håret
är löst och blåmärken lite överallt.
Någonstans går, i skrivande stund, tre personer omkring, som har misshandlat en ung
tjej synnerligen grovt, fria.
Gärningen de utförde är synnerligen feg
och avskyvärd. Att slå en tjej sönder och samman. Helt oprovocerat.

Det är så lågt det kan bli.
Har ni sett eller hört något och kontakta Polisen direkt:
Ring nödnumret 112 för akut hjälp.
Ring 114 14 för kontakt med polisen i
alla ärenden som inte är akuta.

LEIF MARTINSSON

17-åringen efter misshandeln. Foto: Privat.

Covid-19 smittad person på förskolan Klockareskolan i Hisings Kärra
 Backa/Kärra Tidning har fått
in uppgifter från en av tidningens
läsare om att en person testats
positivt för Covid-19 på Klockarevägens förskola.

Fakta: Smittskydd
Västra Götaland
Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska
spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning,
smittspårning, information och
utbildning. I uppgiften ingår även
att bistå allmänheten med råd och
upplysningar i smittskyddsfrågor.

Allvarligt förstås. Oron är stor bland, barnen,
personal, föräldrar rar och andra anhöriga.
Frågorna är många. Vem är smittad? Hur är
personen smittad? Kan personen har spridit
smittan vidare?
Tidningen kontaktade Clara Jovic som är
rektor på Klockareskolan.

land för hur och vilka vi ska informera kring
smitta på förskola.

Stämmer uppgifterna om att en person
har testats positivt för Covid-19 på Klockareskolan förskola?
- Ja, det stämmer.
Hur har personen blivit smittad?
- Vi kan inte svara på den frågan eftersom vi
inte kan lämna ut uppgifter kring enskilda
sjukdomsfall med hänsyn till sekretess.
Är det ett barn, personal eller förälder eller mor och farföräldrar som lämnat eller
hämtat sitt barn/barn, som är smittad eller har smittat någon?
- Vi kan inte svara på den frågan eftersom vi
inte kan lämna ut uppgifter kring enskilda
sjukdomsfall med hänsyn till sekretess.
Vilka har fått informationen och hur har
ni gått ut med den om att en person är
Covid-19 smittad på förskolan?
- Jag ringde till dem som kan ha varit i kontakt med den smittade och skickade därefter
ut ett brev, i samråd med Smittskydd Västra
Götaland. I brevet finns instruktioner för hur

Kommer ni att testa barn och personal för
att säkerställa att ingen mera bär på smittan på skolan?
- Förskolan kommer inte att testa personal eller barn, det är en åtgärd som om nödvändigt
beslutas av Smittskydd Västra Götaland.
På förskolan på Klockareskolan finns en person som är covid-19 smittad.

de ska agera, speciellt när det gäller att vara
uppmärksam på symtom.
Är förskoleförvaltningen i Göteborg är informerad. Vad är deras reaktion och hur
agerar de i den här frågan?
- Ja, förskoleförvaltningen är informerad och vi
agerar enligt de rutiner som smittskydd Västra
Götaland har gett oss och de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Har föräldrarna som har barn på skolan
fått information om att det finns en covid-19 smittad person på skolan.

- De som har varit i kontakt med den smittade
har fått information om det. De som inte har
varit i kontakt med den smittade har inte blivit informerade.
Andra, än föräldrar, som exempelvis
morföräldrar som då och då hämtar
barnen. Vet de om att det finns en covid-19 smittad person på förskolan?
- Ingen har vistats i förskolans lokaler med
symptom på covid-19. Förskolan har följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och rutiner från Smittskydd Västra Göta-

Hur kommer ni att hantera verksamheten,
för barn, personal, föräldrar och andra
som kommer till förskolan om det finns en
person som är smittad?
- Ingen har vistats i förskolans lokaler med
symptom på covid-19 och förskolan har följt
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och rutiner från Smittskydd Västra Götaland. Vi har sedan tidigare infört skärpta rutiner för hygien och städning.
Är förskolan stängd?
- Förskolan är öppen enligt de rutiner vi följer
från Smittskydd Västra Götaland.
LEIF MARTINSSON
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SKANNA HÄR

Bonjour

FISKHUSET

Nu är vi på plats

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

Lokala avvikelser
kan förekomma.

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

FRÅN HAV TILL BORD

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

KLOCKOR TILL
KANONPRISER!

Passa på att göra dig höstfin!
Nu är alla tillbaka efter semestern.
Varmt välkomna!

Hilda, Sofia, Rickard, Sandra och Barbro

GULD KÖPES!
Batteribyte från 80 kr!

BOKA: 031-52 35 97
Dunfins Gata 14

info@selmasoptik.se
selmasoptik.se

FISKHUSET
FRÅN

Nu har vi ord öppettider igen,

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.

mån–fre 10–18, lör 10–14!

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR

Pizzeria Pärla – Varmt välkomna!
Öppet: Månd–Fred 11–21 • Lörd–Sönd 12–21

031–58 34 84

HAV TILL

BORD

Goa kräftor, gröna
dillen och hatten på
svaj; nu är det dags
för kräftskiva!

Nu firar vi hösten som kommer, med 20% på alla
TILL35-36!
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
Passa
på att göra lite höstfint hemma!
krukor under vecka
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Välkomna hälsar Åsa & Anna!

Ord öppettider:
Mån–Fre 10–18, Lör 10–14
blomgavan@hotmail.com

selmalagerlofstorg.se |

Se öppettider, utbud och kontaktuppgifter på

FISKHUSET.SE

SELMA
LAGERLÖFS TORG
TORG
SELMA
LAGERLÖFS
TORGI |STENUNGS
STENUNGS
TORG
ICA MAXI TORSLANDA I LÅNGEDRAG
ICA
MAXI TORSLANDA | PÅVELUND

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Projekt Marieholmsförbindelsen på väg
att bli klart

 Det har varit ett intensivt halvår i projekt Marieholmsförbindelsen – och
i världen. Den globala pandemin har påverkat i stort sett hela samhället,
och effekterna har känts av även i arbetet med Marieholmstunneln.

Illustration: www.trafikverket.se

Så här kommer trafiken att se ut
när Marieholmstunneln öppnas
Vid årsskiftet öppnas Marieholmsförbindelsen. Med två nya trafikplatser och en ny tunnel
under Göta älv blir det nya körmönster och vägar för dig som biltrafikant i Göteborg. Här är
några förändringar när förbindelsen öppnar.

Marieholmstunneln
eller Tingstadstunneln?

Det finns såklart många färdvägar där man
kan välja antingen Tingstadstunneln, eller
Marieholmstunneln när den öppnar. Här har
trafikverket valt ut några av de färdvägar som
kommer att gå genom Marieholmstunneln, för
att förklara hur trafiken i Göteborg förändras.

Trots pandemin och dess effekter har vi:
• gjort klart alla arbeten vid Tingstadsmotet,

• öppnat Marieholmsgatan
som går över tunneltaket,

• när du kör sträckan E6 Norrgående (Kungälv) – E20

• byggt ett extra körfält mellan Tingstad och Bäckebol,

• när du kör sträckan E45 Norrgående (Trollhättan) – Lundbyleden

• börjat bygga en ny bullerskyddsskärm längs E6,

På bilderna lite längre ner i artikeln kan du
se illustrationer över de här körvägarna!

Du väljer Tingstadstunneln

• installerat ljus och fläktar.

Nu, under sommaren
och hösten, händer följande:

• när du kör E6:an mellan Kungälv och Kungsbacka

www.trafikverket.se
B/K

Du väljer Marieholmstunneln

• målat tunneln invändigt och utvändigt och

• när du kör sträckan E20 - Lundbyleden

Under resten av året fortsätter vi med installationsarbeten (el, belysning, VVS, trafikstyrning,
säkerhetssystem, kameror och ventilation) inne
i tunneln. Samtidigt pågår tester av tunneln –
vi kommer bland annat att ha övningar med
räddningstjänsten.
Arbetena vid E6 Tingstad–Bäckebol blir

klara i slutet av året men innan dess gör vi
en rad åtgärder. I augusti öppnar vi den nya
gång- och cykelbanan som går längs med
E6. Samtidigt stänger vi busskörfältet i södergående riktning mellan Bäckebol- och Backadalsmotet. Buss och övrig trafik får då samsas
i samma körfält. Den nya bullerskyddskärmen
mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet
blir klar i slutet av augusti och skärmen mellan
Bäckebolsmotet och Backadalsmotet beräknas
vara klar under senhösten. Mer information om
tidplan och trafikpåverkan hittar du här.
I juli monterar vi skyltar och trafikstyrningsutrustning i portaler på anslutande vägar och
ramper till tunneln. För mer information angående trafikpåverkan, gå till Trafiken.nu.
Marieholmsförbindelsen ska invigas
innan vi öppnar den för trafik. Håll utkik efter mer information om invigningen på vår
webbsida eller i vårt nyhetsbrev.

www.trafikverket.se
B/K

Nu har äntligen ombyggnaden
av vår kassalinje börjat!
Så här kommer det att se ut hos oss följande veckor:
VECKA 34-35: River vi bort en kassa och bygger en vägg.
VECKA 36:

Här byter vi ut våra kassor och sätter in nya,
samt sätter in självscanningsmöblerna.
Obs! Under denna vecka har vi tyvärr ingen ATG-maskin i bruk.

VECKA 37:

Installerar vi all datautrustning i självscanningen.

VECKA 38:

Har vi utbildning för vår personal.

VECKA 39:

Uppstart av självscanningen!
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Välkommeninin
Välkommen
haröppet
öppet8–22
8–22
alla
dagar!
vivihar
alla
dagar!

Detta kommer tyvärr innebära att från och med nu kommer vi endast ha tillgång till tre
kassor som mest, och vi kommer under denna period kanske ha svårt i alla lägen att
öppna fler kassor beroende på installation osv.
Vi hoppas ni har överseende med detta och ser fram emot, lika mycket som vi,
till när vi kan starta upp allting v.39!
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hjärtligtsVälkommen in
hjärtligt välkommen till
vi har öppet 8–22 alla dagar!

Mvh Jörgen Kjerstensson med personal.

sallad och baguettebaren!
läs mer på ica.se/karra | tel. 031-577 370

och
ess
a vår delik|at
ovica.se/karra
Prpå
läs mer
tel.
031-577 370
salladsbar mellan målen!

Kärra

Kärra

KÄRRA CENTRUM

Kärradagen
5/9

Handla lokalt i Kärra Centrum!
Torget erbjuder ett varierat utbud av service,
dagligvaruhandel, kaféer och matställen.
Kärra Café
och Konditori
PASSA PÅ!
Vi fortsätter erbjuda god tandvård med hög patient
säkerhet. Du som är symtomfri och under 70 år är
välkommen att boka tid. Har du blivit kallad men
känner dig krasslig? Är du 70 år eller äldre? Boka om
tiden via vår webbplats eller ring oss så hjälper vi dig.
Folktandvården Kärra
vgregion.se/folktandvarden − 010441 81 70

Prinsessbakelse
Ord. pris 37 kr/st

2 för 60 kr

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

Rabatt!

10

*

%

*Gäller ej spel, tobak, lotter
och receptfria varor eller pant.

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

KÖP ANDELAR PÅ CANDY

Erbjudandet gäller på ICA Supermarket
Kärra tom 30/8 2020. Vi reserverar oss för
slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

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

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

Tel. 574030
1 september firar vi 6 år och
har då fina erbjudande i butiken
Välkomna önskar Marie och Sofia med personal.

CANDY
de ska va gott o leva

Vi sponsrar

ÖPPETT:

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

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

Öppettider: Må-Fr 10-18 • Lö 10-15 • Sö stängt
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

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

40%

för medlemmar

Litomove 40% för
kundklubbsmedlemmar 27/8–2/9.
Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG
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Mobilförbud
på skola under
hela skoldagen
 En skola i Malmö kommer inför höstterminen att
införa mobilförbud för eleverna, både under lektionstid
och på rasterna, skriver GP.
Telefoner ska lämnas in i
början av skoldagen, och fås
tillbaka efter sista lektionen,
rapporterar Sydsvenskan.
Det är Bergaskolan på Limhamn i
Malmö som inför förbudet, efter att ha
provat med några klasser under våren
– trots protester från eleverna.
Förbudet kommer efter önskemål
från föräldrar, och skolledningen tror
att det kan hjälpa eleverna att komma
in i skolarbetet bättre. Att mobilerna
även förbjuds på rasterna hoppas
skolledningen ska leda till färre kränkningar mellan eleverna.
– Vi har sett att de klasser som inte
har mobiler på rasterna har börjat
socialisera sig, spelar boll eller gör
andra aktiviteter ute, säger Peter Abramo, biträdande rektor på Bergaskolan, till Sydsvenskan.
Bara att hoppas att fler skolor tar efter.
B/K
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Göteborg har sorg
Domarprofilen Leif Randers har lämnat oss.
 Leif Randers - en av stadens stora profiler har lämnat oss.
83 år gammal.
Hans stora engagemang för idrotten, föreningslivet och i andra sammanhang tillsammans med hans unika personlighet bidrog
enormt mycket till den sociala gemenskapen.
Leif var en profil i hela Göteborg med omnejd. Mest känd och omtyckt var han som fotbollsdomare. Han dömde allt ifrån allsvenskan och ned till de lägre divisionerna. Både
damer och herrar. Alltid med glimten i ögat.
Snabb i repliken och med stor pondus. Han
sparade inte på kommentarerna utan spred
glatt ut dem till spelare, ledare och publik.
Det var i den lokala fotbollen, som han
trivdes allra bäst som domare, då han var nära
publiken och som vanligt bjuda på sina sköna kommentarer. Det sägs att när Randers
skulle döma en match så lockade det alltid lite
extra åskådare...
Att “slänga käft” med spelare, ledare, publik var hans signum.
Och han dömde alltid med humor...
Även när man träffade Randers, utanför
planen, på gatan eller klassiska köttbullecafeét på Kungstorget, eller någon annanstans,
så bjöd han alltid på en skön historia.

Leif Randers
Foto: www.skärgårdscupen.se

Och då hade han inte domarpipan i munnen...
Historierna om denna sköne och
omtyckte profil är många.
Ta bara den här då Randers dömde en division 6 match:
“- Du är ju helt värdelös, skriker en spelare till Leif.
Domarprofilens svar:

- Ja, annars hade jag ju inte dömt på den
här nivån...”
Här en annan skön historia som Aftonbladets
Robert Laul skrev på Twitter (27 september 2018.
“Före detta domaren Leif Randers avslöjar hur han dödade all diskussion när spelare sprang fram och protesterade:
- Vad blåser du för, domaren!?
- Första momentet.
Då kom spelarna av sig och kliade sig i
huvudet:
Vilket första moment?
Första momentet funkade alltid, skrockade Randers.”
Göteborgskt, så det skriker om det.
Till sist måste den här också med, som spelare och många andra ska vara glada och tacksamma för:
”En ledare tyckte att jag lika gärna kunde bli domare “för någon fotbollsspelare
kommer du ändå aldrig att bli”
Domare som Randers görs tyvärr inte längre.
Vila i frid Leif Randers.
LEIF MARTINSSON

Extra åtgärder har satts in efter förra
torsdagens skjutning i Hisings Backa
 Efter skjutningen i Backa
förra torsdagen satte Polisen och Norra Hisingens
stadsdelsförvaltning in extra
åtgärder för att skapa en
trygg miljö under helgen.
Mer än dubbla styrkan av medarbetare jobbade. Fritid hade verksamhet på Mötesplatsen i Selma Lagerlöfs Center. Socialtjänsten var ute och
trygghetsvandrade. Alla fick många
frågor. Deras närvaro uppskattades.
Polisen fanns på plats vid Selma
Lagerlöfs torg med sin husbil vilket
också var uppskattat. Det var mycket
folk i rörelse, många unga, men stämningen upplevdes som god.
Nu fortsätter Polisen och Norra Hisingen arbetet framåt med att skapa
en trygg miljö. Du som medborgare
kan också bidra.
Har du ett tips, eller ser något.
Tveka inte utan ring Polisen tipstelefon 114 14.
B/K

Polisen fanns bland annat på plats vid Selma Lagerlöfs torg med sin husbil vilket var uppskattat. Foto: SDF Norra Hisingen-

MAHNAZ – KÄRRA CAFÉ

JÖRGEN – ICA SUPERMARKET – KÄRRA CENTRUM

MARIE & SOFIA – BLOMMIGA BUTIKEN – KÄRRA CENTRUM

Supporta dina Locals
Kära kund!
På våra torg finns de som bakar din frukostfralla, binder din blombukett, fixar frisyren,
lagar mat och servar dig med vardagens alla
tänkbara tjänster och utbud. De som lever och
verkar kring torgen varje dag, året om för att
din vardag ska fungera så bra som det bara
går. Vi kallar dem Locals och vill hylla dem för
att de bidrar till ett levande Göteborg.

I dessa tider behövs din support lite extra, vi
har öppet som vanligt och försäkrar dig om att
vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer liksom du. Tänk på att ta hand om
varandra, känner du dig sjuk så vill vi att du
stannar hemma och kurerar dig. Ta hand om
er och välkomna till dina handlare i Kärra Centrum. Vi håller öppet för er.

Supporta
dina Locals

GÖTEBORGSLOKALER PRESENTERAR LOCALSOFGBG.SE | WWW.KARRACENTRUM.SE
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Succé för Acapulco Padel
& Club i Hisings Backa
 Padel är en sport som, på kort tid, snabbt blivit mäkta populär i Sverige.
I Hisings Backa (Exportgatan) öppnades för drygt ett år sedan en av Sveriges grymmaste
padelcenter - Acapulco Padel & Club.
Succén lät inte vänta på sig. Bokningarna kom snabbt och
nu är det full fart på anläggningen med spelsugna padelutövare. Varje timma och dag. Interiören på Acapulco är toppmodern och fräsch.
Med en kunnig och serviceinriktad personal.
Acapulco erbjuder åtta helt nya banor som man spelar dubbel på och en singelbana i absolut världsklass.

Hög kvalitet har varit ledordet genom hela Acapulcos arbete
med att bygga denna nya hallen och det genomsyrar känslan
direkt när man kliver in genom dörren i padelcentret. Precis
den känslan fick Backa/Kärra Tidning som kikade in i somrasn
och blev mäkta imponerad av allt.
Har Du inte redan besökt Acapulcos Padel & Club i Hisings Backa, så gör det. NU.

• 25% rabatt

(Gäller arbetskostnaden vid service/reparation)

• Fritt däckhotell
(Gäller första säsongen)

Boka på mechanum.com • Ange: ”Tagene25”
Gäller tom 2020-10-31. Gäller endast Tagene.

Fakta Padel:
Padel en racketsport som spelas på en konstgräsplan
omgärdad av glasväggar – en blandning mellan tennis
och squash säger en del. Det roliga med padel är att utvecklingskurvan är brant och man blir ganska snabbt en
duktig spelare. Det som också är positivt är att sporten är
mindre slitsam för kroppen vilket har gjort att toppspelarna i världen är betydligt äldre än i övriga racketsporter.
Hemsida: www.acapulcopadelclub.com
B/K
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Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14
Selmalagerlöfstorg
1 422
48 HisingsBacka
Öppet
måndag – fredag
10 –18,
lördag 10 –14
Tel.
031
52
18
30
|
www.mjguld.se
Selmalagerlöfstorg 1 422 48 HisingsBacka
Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14
Tel. 031 - 52 18 30 | www.mjguld.se
Selmalagerlöfstorg 1 422 48 HisingsBacka
Tel. 031 - 52 18 30 | www.mjguld.se

foto: alex giacomini/ikon

Glöm inte att anmäla dig
till konfirmation 2020-2021!
På vår hemsida hittar du information om alla
våra konfagrupper samt ett anmälningsformulär.
Skanna QR-koden så kommer du direkt till sidan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 14 SEPTEMBER

Behöver du någon att tala med?
Att få prata en stund med någon kan göra stor skillnad.
Varje vardag svarar diakon Annika Bergman, eller någon av hennes
kollegor, i Backa pastorats samtalstelefon som är öppen för alla.
Du behöver inte ha något särskilt ärende för att ringa.
Telefon: 031-17 98 99, vardagar kl. 10-12 och kl. 14-16

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

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

BACK TO
SCHOOL
Ryggsäckar, regn-/idrottskläder och mycket mer inför
skolstarten hittar du alltid på XXL eller Stadium Outlet.
Välkommen till Bäckebol Center!

backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID
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Större och tyngre stenar i Hisings Kärra
Backa/Kärra Tidning har fått in flera synpunkter från boende i Kärraterazzen (centrumhusen i Hisings Kärra) angående stenar som
ligger utanför Kärrra simhall, samt utanför
förskolan vid Prilyckeskolan. Även expedition
vid Kärraterazzen har hört av sig.
Stenarna ligger nu så att bilar nu enkelt
passera in i bostadsområdet, vilket är en fara
med tanke på att där är det mycket folk i rörelse och det kan lätt bli en olycka. Dessutom
får man inte köra bil i området om det inte är
ett undantag och då använder man bommen
med nyckeln.
Därför är det viktigt att stenarna blir större
och tyngre och och ligger tätt så att de inte
kan flyttas på. Och att inga bilar kan passera
in i bostadsområdet.
Enligt uppgifter tidningen har kommer detta
att åtgärdas inom kort.
B/K
Sankt Jörgen Park Golf Club

Underbara Sankt Jörgen
Park Golf Club på Hisingen
 I ett fantastiskt väder besökte Backa/Kärra Tidning förra månaden Sankt Jörgen Park Golf Club på Hisingen. Det är varken första
eller sista gången.
Platsen är en riktig oas att komma till, antingen om man spelar golf eller bara vill ta en
lunch, som liksom hela anläggningen, håller
högsta klass.
Klubbhuset med restaurang och bekvämligheter ligger i direkt anslutning till 1:a tee
och 18:e green alldeles intill Sankt Jörgen Park
Resort.

Allt i en underbar miljö på Knippekullen
Hisingen.
Kommer du med bil så parkerar du avgiftsfritt.
Det här var en sommardag att minns.
LEIF MARTINSSON

Selma stad fortsätter växa längs med Litteraturgatan
Under hösten startar Trafikkontoret ombyggnaden av Litteraturgatan med bland annat ett
samlat kollektivtrafikstråk i mitten och ett gångoch cykelvänligt stråk. Därefter kan byggnationen av över 750 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, starta tillsammans

med verksamhetslokaler, mötesplatser, parkytor och gröna kvartersgårdar.
Läs mer på http://www.selmastad.se/
selma-stad-vaxer-vidare-langs-litt…/
B/K

Det nya polishuset i Hisings Backa börjar byggas i år
Byggnationen av det nya polishuset - som
ska ligga intill E6:an på Exportgatan i Hisings Backa på den fastigheten där tidigare
GP:s tryckeri tidigare fanns - startar 2020.
Byggnaden ska omfatta 9 000 kvadratmeter med plats för 250 anställda, garage
för utryckningsfordon, arrest, och besöksverk-

samhet för allmänheten
Det innebär att polisen snabbt kan rycka ut
och nå allmänheten på hela ön Hisingen effektivare och då även Backa och Kärra.

Det nya polishuset ska stå klart 2024.

B/K

SJÄLVTVÄTT
Det här ingår:

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

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

1,5 tim. 250:-

2 tim. 300:-

Hans Andersson kliver ur golfbilen efter en runda.

BIL, HUSBIL, HUSVAGN maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

Boka tid online på www.variantbil.se

149:299:-

Utvändig
handtvätt

fr.

Utvändig
& invändig

fr.

BILAR
KÖPES

VARIANTBIL

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

1,5 ti

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

Musikuppträdande
utomhus
Alla fredagar i september

Jansson – Guldbrand Duo
4 september

Plats: Selma Lagerlöfs torg, utanför
Franska Skafferiet, kl. 10.30–11.30
Plats: Mötesplats Kärras altan i anslutning till Kärra Hus, kl. 13–14
Plats: Tuve Torg, kl. 15–16

Teddy Kaiser

11 september, på samma tider
och platser som 4 september.
För kommande fredagar 18 och 25
sept – Håll utkik efter anslag på din
lokala mötesplats, till exempel
anslagstavlor affären.

Utomhusaktiviteter
med Livslust
Plats: Selma Lagerlöfs torg 1

Flinka fingrar

träffas och handarbeta utomhus
Start: Livslust ringer upp alla som
har anmält sig och informerar

Gubbröran, eller
“frukost för herrar”

både sittande och stående.
Ta med dig vattenflaska!

Utomhusbingo

Tisdagar kl. 11.30–12.30
Vi håller till på baksidan huset.
Jämn kontantinsats två kronor per
engångsbricka. Tag med färgpenna!

Tipspromenad i Brunnsbo

Nya frågor varje måndag. Första
frågan på anslagstavlan i Brunnsbohallen. Tag med egen penna och
papper. Vinsten består i en god
promenad och rolig stimulans för
kropp och själ.

Utomhusaktiviteter
med Kärra Mötesplats
Plats: Lillekärr södra 55

Rörelseglädje,
kostnadsfritt

Måndagar med start 31 augusti
Altan/utomhus.
Pass 1: kl. 14–14.45
Pass 2: kl. 15–15.45
Vilket pass passar just dig?
Hör av dig till mötesplatsen
på telefon 031-366 97 15.
Vid mycket dåligt väder ställer vi in!

Torsdagar med start
3 september kl. 9.

Enklare variant – kaffe och macka
utanför Mötesplats Livslust

Dropp in café utanför
Mötesplats Livslust

Onsdagar med start 2 september
kl. 10–12 utanför mötesplatsen.
Alla är välkomna!
Livslust startar upp med enstaka
aktiviteter i september och ringer
upp dom som är med i
befintliga grupper.

Utomhusaktiviteter
med Mötesplats
Backa Brunnsbo
Plats: Folkvisegatan 14

Gympa, kostnadsfritt
Tisdagar kl. 10–11.

Vi håller till på baksidan huset. Det
finns både asfaltsplan och
gräsmattor. Rörelser som passar

Är du intresserad
av att ingå i en
matgrupp utomhus?

Kontakta volontär Vanja, på telefon
031-366 97 15 så berättar vi mer!

Medborgarkontoret
Välkommen till medborgarkontoret på Selma Lagerlöfs Center. Här
hittar du aktuell information om
vad som är på gång i stadsdelen.
Öppettider:
Måndag 10–12 och 13–16
Tisdag 13–16
Onsdag 10–12 och 13–16
Torsdag 10–12 och 14–16
Fredag stängt
Kontakt: 031-366 80 07 eller
medborgarkontoret@norrahisingen.
goteborg.se

Kom och träffa
Romano Center

Torsdagar kl. 14–16
3 sept, 24 sept, 8 okt, 5 nov, 3 dec
Romano Center erbjuder service till
dig som tillhör den nationella minoriteten romer. Hos oss får du råd och
stöd i frågor som rör din vardag eller
Göteborgs Stads verksamheter.

Råd och stöd
Äldrekonsulent

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

Anhörigstöd

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

Stöd till dig som förälder

Har du barn i åldern 0–18 år? Då kan
du få stöd och vägledande samtal
kring din föräldraroll. Vi finns på
barnmorskemottagningar, BVC och
öppna förskolor, samt på Selma
Lagerlöfs Center.
Kontakt:
Boende i Backa med
barn 0–6 år: 031-366 84 13
Boende i Kärra och Tuve med
barn 0–6 år: 031-366 82 86
Boende i Norra Hisingen med
barn 7–18 år: 031-366 82 04
Drop-in Selma Lagerlöfs Center
med barn 0–18 år på tisdagar
klockan 8–11

Backa bibliotek

Handplockat – personliga tips
från biblioteket!
Utifrån dina behov handplockar vi
bibliotekarier ett skräddarsytt förslag
på böcker och filmer som skulle
kunna passa dig. Våra tips får du
på mejlen – smidigt att bara klicka
vidare och låna eller reservera direkt!
Formuläret för beställning hittar
du här: www.stadsbiblioteket.nu/
handplockat

Kärra bibliotek
- öppet igen!

Kärradagen

Lördag 5 september kl. 11–14
Kärra bibliotek har öppet för
biblioteksservice och tillgång
till publika datorer.

Cineasterna

Välkommen till Cineasterna,
bibliotekens digitala filmkanal. Här
strömmar en värld av sevärd film.
Logga in som Biblioteken i Göteborg
med ditt bibliotekskort och pin-kod.

Tuve bibliotek
- öppet igen!

Vi håller avstånd. Självservice sker
vid automat och kopiator och vi tar
inga gruppbesök. Varmt välkommen!

Gratis digitalt stöd
för dig över 65
Ring 031-365 85 15 så guidar vi dig
kostnadsfritt i de digitala tjänster
du behöver. Telefontid: mån–ons
kl. 8.30–12. På webben, se www.
goteborg.se/digitalguide65, finns
tips, råd och inspiration - varför inte
uppleva kultur digitalt?

Bibliotek
Öppettider för
samtliga bibliotek:
Se aktuell webbsida på
www.goteborg.se

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

Norra Hisingen
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Uppskattad livemusik bjöds det på Selma Lagerlöfs Torg. Foto: Selma Lagerlöfs Center.

Kenneth & Kenneth (Ardehed respektive Lundberg på bilden fr v) ute på turné på
norra Hisingen och gjorde bland annat ett bejublat nedslag bland boende i Brunstorps By i Säve. Foto: SDF Norra Hisingen

Genteman & Gangster har under sommaren bjudit på skön jazzmusik.
Foto: Selma Lagerlöfs Center.

Lyckad kvartersunderhållningen i Coronatider
 Succé har det varit för kommunens sommarsatsning “Kultur till
kvarteret”, där stadsdelens äldrestödjare bjudit in ett antal artister
och musikanter för att sprida glädje i en tid när hälsorestriktioner
stoppar människor från att komma till konserter och kulturarbetare
därför går miste om arbetstillfällen.
Det har varit en rad framträdande med livemusik på våra lokala torg, på äldreboenden
och mitt i bostadsområden. I Backa, i Kärra,
i Tuve och Säve.
Liveframträdanden med “Kultur till Kvarteret” har pågått hela sommaren och här kunde man ta del av skön musik och andra events
genom att öppna sitt fönster, kliva ut på bal-

kongen en stund eller stanna till på en promenad och njut en stund av samvaro och musik.
-En Win-Win situation som betytt mycket var väldigt många, säger äldrekonsulenten
Claudia Cordozo på stadsdelsförvaltningen
Norra Hisingen.
B/K

KYRKOSPALTEN

Många har varit varit på plats och lyssnat på kvartersunderhållningen. Här Kärra
Centrum. Foto: Selma Lagerlöfs Center.

konstrundan

Fria människor
En gång ska du vara en av dem som levat för längesen, skrev Pär Lagerkvist. Nu
tillhör han själv den skaran, men hans formuleringar kan beröra än i dag. Många av
hans dikter har klarat av att åldras utan att
stoppas undan i historiens skräpkammare.
Andra människor har satt spår bara genom sitt sätt att vara. Eftersmaken sitter i.
Eftermälet dröjer kvar. Det är ett fint gammalt ord: eftermäle.
Jag tänker på två bröder, som jag hört berättas om en del i sommar. Båda är döda
sedan mer än fyrtio år, men de har lämnat
märken på olika sätt. Låt oss kalla dem Johan och Erik.
”Han var en fri människa – det var lätt
att andas i hans närhet”, säger ett av Johans
barnbarn. ”Den man älskar agar man, citerade han ur Bibeln – det var hans favorituttryck”, säger Eriks son, numera ålderstigen,
men med glasklara minnen av de övergrepp
han utsattes för som barn.
Hur kunde bröderna bli så olika? Vad
var det som gick rätt i ena fallet och snett
i det andra? Den ene vågade släppa taget,
lät sig själv och andra misslyckas, var lekfull
och rolig. Det kunde den andre också vara
ibland, men kontrollbehovet och regelryt-

teriet tog ofta över. Båda var aktiva i kyrkan, men för Erik blev kärleken mest bara
ord. Johan behövde inte svänga sig med
fromlerier – han var bara som han var. Fel
och brister skyldes inte över mer än hjälpligt, samtidigt som han inte skyltade med
sina förtjänster och goda sidor.
Den sista augustisöndagen har ’Friheten
i Kristus’ som rubrik. Vad det innebär är
inte så självklart, men bibeltexterna låter
oss ana att Jesus var en fri människa – det
var lätt att andas i hans närhet. Kontrollbehov och regelrytteri låg inte alls för honom.
De kvinnor och män som följde honom
fick vara de människor de var, samtidigt
som de utmanades att våga mer, bryta med
destruktiva mönster, växa och mogna.
Den friheten är vi kallade till, du och jag.
För vår egen skull, för andras skull, för världens skull. För att det skall gå att andas och
leva tillsammans.
En vers ur psalm 646:
”Sporra mig, helige Ande, gör du mig
trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar, låt mig till
glädje bli.
JENS CLAESSON, KYRKOMUSIKER

Välkommen att besöka
konstnärer och konsthantverkare i
deras ateljéer, verkstäder och hem
19-20 september, kl 11-17.
Samlingsutställning 14-20 september
på Kulturhuset Vingen, Torslanda
Öppet måndag till söndag kl 11-17.

Den sedvanliga vernissagen på Vingen
är i år inställd och ersätts med en digital
på Facebook, 18 september kl 18.

konst
rundan

www.konstrundanvastrahisingen.se
Ladda ner konstrundan-appen

Varuhuset för
hela familjen!

Äntligen öppet
Vi har renoverat vårt kök och har äntligen
öppnat vår restaurang och café igen!

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se
Lunchöppettider vardagar 11.00 – 14.30,
lördag – söndag 11.00 – 15.00
Caféöppettider vardagar 10.00 – 17.00,
lör 10.00 – 16.30, sön 11.00 – 16.30

Dagens lunch
Barnportion 0–12 år 59 kr

Dagens lunch

79
KR/ST

Från

299
KR/ST

Genuin shopping
sedan 1969
Shopping och lunch på samma ställe.
En god och genuin shoppingdestination.

OFODRADE REGNSET
Finns i flera färger och utföranden. Från 299 kr.

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 10 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning.
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Lennartssons podd om ledarskap
 Podden ”Coach too Coach”, en
framgångsrik och erfaren ledare
möter andra inom samma gebit.
– Jag hoppas att det är intressant för alla lyssnare och att det
kan inspirera andra som valt samma väg, säger Jörgen Lennartsson.
På altanen i Gerrebacka, som ligger i Hisings
Kärra, handlar det i nuläget och som tidigare
inte så mycket om att lägga upp taktik på högsta elitnivå.
Jörgen Lennartsson, med 30-års erfarenhet som tränare i klubbar som Helsingborgs IF,
Häcken, Elfsborg, IFK Göteborg, Stabaek (Norge) och Lilleström (Norge), förbundskapten för
det svenska U21-landslaget under många år och
uppdrag för det danska landslaget i samband
med mästerskap – har lite annat att fundera på
för tillfället.
Vilka frågor ska ställas till andra framgångsrika ledare?
Var är intressant att ta upp under ett långt
samtal?
Sedan i våras driver han, i samarbete med ideella Folkspel, en podd som handlar om ledarskap
och där han träffar och pratar om många av de
ämnen som ingår i uppdraget att leda andra.
– Det blir i princip inga diskussioner om spelsystem och offside, utan mer andra perspektiv
som ingår i ett ledaruppdrag. Coaching, teambuilding, arbetssätt, filosofier, förmågan att se hela
sin grupp och andra komplexa ämnen som dyker
upp. Jag har alltid varit intresserad av att byta erfarenhet med andra ledare. Att sitta ned och låta
mina gäster prata till punkt hoppas jag även ska
kunna inspirera och berika andra, säger Jörgen.
En idé han burit på en tid, men som inte gått att
kombinera med att vara fotbollstränare på elitnivå.
– Jag har alltid varit intresserad av att byta erfarenheter med andra ledare. Då coronaviruset
slog till och i princip stängde marknaden, samtidigt som jag inte hade något tränaruppdrag,
förverkligade jag det som jag funderat på en tid.
I det senaste avsnittet träffar Jörgen Lennartsson landets mest framgångsrika fotbollstränare,
Sven–Göran ”Svennis” Eriksson. Lyssnarna kan
se fram emot ett långt samtal om kulturskillnader beroende på miljö, om pressen att vara förbundskapten för England, hur ett gäng blåvita
amatörer motiverades till att besegra hela Europa och mycket annat.
I tidigare avsnitt har Jörgen Lennartsson exempelvis träffat Frölundas ishockeycoach Roger
Rönnberg, innebandyns Kristina Landgren Carestam, bandyprofilen Kenth Hultqvist och Rikard Grip, tidigare förbundskapten för svenska
längdskidlandslaget, numera verksam i skidskytteförbundet.
– Framöver finns även en ambition att bjuda
in företagsledare, chefer och representanter för
näringslivet för att prata ledarskap.
Här kan du lyssna på podden med Sven-Göran Eriksson och dessutom alla tidigare avsnitt:
:https://www.buzzsprout.com/1101713

Två giganter. Få fotbollstränare kan visa upp de erfarenheter som Jörgen Lennartsson och Sven-Göran Eriksson sitter inne
med. Den förstnämnda i Sverige och den senare utomlands. I podden Coach meet Coach och på herrgården i Värmland
berättar ”Svennis” om sina erfarenheter av ledarskap. Foto: LO Mattsson

B/K

FAKTA:
Tidigare gäster hos Jörgen
Frölundas hockeycoach Roger
Rönnberg.
Innebandyns Kristina Landgren
Carestam.
Bandyprofilen Kenth Hultqvist.
Rikard Grip, tidigare förbundskapten för svenska längdskidlandslaget,
numera generalsekreterare för skidskytteförbundet.
Handbollscoacherna Per Johansson och Ljubomir Vranjes.
Fotbollens Stuart Baxter och Janne Andersson.

Ny podd. Jörgen Lennartsson har sedan starten i våras hunnit träffa ett antal ledarprofiler. Foto: Coach meet coach

Superkampanj!
Trollhättevägen 18,
Kungälv
0303-620 00

Privatleasing
3295kr/mån
Bilar hemma!

Golf GTE Laddhybrid

Med Golf GTE laddhybrid kör du upp till 45 km på el och längre
sträckor bensin-snålt. Och du får bilen snabbt, utan väntetid.

Trollhättevägen 18,
Kungälv
0303-620 00

E-Golf

Räckvidd upp till 23 mil och utrustningsnivån är hög.
Väljer du elavtalet Volkswagen
Förnybar El ingår fri laddning där hemma i tre år.

Privatleasing
3695kr
Bilar hemma!
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Tuffa tider för föreningslivet i covid–19 tider
 Coronaviruset som härjat och pågår runt om i hela världen och
därmed Sverige har varit förödande för så många och lamslagit delar
av världen och vårt avlånga land. Med tuffa konsekvenser.
Vårt otroligt viktiga föreningsliv som är en av de
största samhällsbärarna i landet, har liksom de flesta andra drabbats.
Backa/Kärra Tidning kollade runt bland några idrottsföreningar i Hisings Backa och Hisings
Kärra hur de har påverkats av pandemin.

Marie Anderson
ordförande Hisingsbacka FC

1)Verksamheten har varit igång, nästan som
vanligt. Seriespel är ingång för de flesta åldersklasserna, förutom de allra minsta då “sammandragen” inte går att genomföra pga av Covid-19. De flesta lagen har inte heller haft något
längre sommar upphåll iår, utan körde lite lättare frivilliga träningar. Många har ju varit hemma i stan hela sommaren. Vi har infört lite riktlinjer för våra lag och detta baserat på FHM,
RF och SVFF’s riktlinjer, samt utökat städning
i klubben - framförallt toaletter och gemensamma utrymmen. Ekonomiskt är det inte bra, då
många utav de intäkts baserade aktiviteterna
inte gått att genomföra. Tycker dock alla våra
ledare och övriga inblandade har ställt upp och
gjort sitt yttersta i denna märkliga situation.
2) Det har varit många olika initiativ från IOFF
men tyvärr kanske inte riktigit det som behövs
för vår klubb just nu, då det främst är ekonomisk hjälp vi behöver. Vi har fått lite ekonomiskt bidrag men tyvärr långt ifrån vad vi skulle
behöva, vilket vi har framfört. Vi får se under

hösten om det frigörs mer pengar från Göteborgs kommun eller inte. Det finns en dialog.
Vi fick dock ett bidrag för att erbjuda fotbollsskola nu under sommaren, vilket möjliggjorde
att vi kunde erbjuda kostnadsfri fotbollsskola
för barn & ungdomarna med träning och lättare
lunch. Det möjliggjorde också att vi kunde erbjuda ledarna (spelare i klubben) en liten ersättning
(sommarjobb). Vi körde totalt 3 veckor under
sommarlovet, och de var alla välbesökta veckor!
Från RF har vi fått lite ekonomisk hjälp kopplat till intäktsbortfall jan-juni och förhoppningsvis har vi möjlighet att söka mer för
juli-dec. Än så länge har RF inte öppnat ansökning för andra halvan av detta år.
3) Tyvärr så tror jag att det kommer ta några år
innan klubben är tillbaka på normalt ekonomiskt läge. Det blir också en del saker eftersatta,
ex underhåll och material, där vi behöver ta igen.
Förhoppningen är att stödet från stat och kommun förändras i grunden för att bättre anpassas
till dagens samhälle, med eller utan Covid-19.
Prio för föreningen just nu är att klara 2020,
samt de första månaderna 2021. Samtidigt måste långsiktiga planer finnas samt finanseringen
för att genomföra. Ganska knivig situation...
4-5) Vi har som regel att publik undanbedes
både på träningar och matcher för alla lag och
detta kommer vi fortsatt följa. Ändring gäller

Lasse Jacobsson ordförande Backa HK
1) Vi har haft utomhusträningar hela våren
alla åldrar förutom de yngsta. Vi har såklart
förlorar intäkter både genom uteblivna caféintäkter, entréintäkter men även genom uteblivna funktionärsuppdrag som föreningen
är mycket engagerade i under somrarna.
2) Hittills nej, det man kunde söka stöd för
var endast till juni, våra största bi-intäkter
har vi under somrarna. Vi konstaterar att
vi nu har gått miste om stora pengar som
är direkt anknutna till ungdomssektionen,
så det är av högsta vikt att Riks får igenom
nya stödbidrag där vi denna gång, kan få

ta del på samma sätt som många av våra
kompisar i handbollsvärlden gjorde i våras.
3) Vi vet inte riktigt i nuläget hur hårt det drabbar oss. Det kommer att klarna nu när säsongen har dragit igång. Klart är dock att vi gör
allt i vår väg för att behålla alla ungdomar.
4) Som planeringen ser ut just nu från förbundets sida - ja.
5) Självklart följer vi de restriktioner som
FHM och våra förbund ålägger oss.
B/K

Magnus Björklund Klubbchef Kärra HF
1) Vi har klarat verksamheten ok men har inte
kunnat träna inne på hela våren utan bedrivit
träning utomhus med dom restriktioner som
fanns och finns. Vi ser att vi har tappat träningstillfällen per medlem när vi inte kunnat
bedriva vanlig verksamhet samt att inga av
dom cuperna som normalt spelas för ungdomar under vår och sommar blivit av.
Ekonomiskt ser vi en stor fara när några av
våra centrala intäktskällor blir svåra att genomföra. Utan publik och cafe och vikande
sponsrings intäkter då företagen har det tufft
samt genomförandet av våran cup Norden
cup hänger i luften kommer det bli en tuff säsong ekonomiskt. Här hoppas man ju att stat
och kommun kommer vakna om man vill ha
ett föreningsliv som ska komma ut ur denna
kris någorlunda hela. Föreningslivet bygger
på olika ben och stänger man ner flera av
dom måste man förstå att där behöver man
göra något annars går klubbarna under. Rena
pengar som tillskott kommer behövas. Att ge
en halv miljard till idrotten låter mycket men
man ska betänka att i Sverige är ca 3,1 miljoner människor med i någon idrottsförening

och då måste man sätta den samhällsnyttan
föreningslivet gör mycket högre på agendan.
2) Dom har hjälpt till med utomhus planer i
vår men annars är det väldigt dåligt. Man
borde göra något riktigt som tex ta bort
hallhyror under krisen eller rena driftsbidrag
till verksamheten. Det kommer kosta något
enormt för göteborgstad om man låter föreningslivet gå vind för våg.
3) Kärra HF är en välskött förening som kommer lida av det men med det engagemang
som finns i och runt föreningen kommer klubben alltid leva vidare. Risken är bara att man
behöver ta flera steg tillbaka och tappa flera
år av det arbete man byggt upp.
4) Seriespelet ser idag ut som det kommer
starta som planerat.
5) Som det ser ut idag kommer det spelas
matcher utan publik.
B/K

våra seriematcher för dam och herr då vi från
och med denna vecka kommer släppa in 50
stycken i publik, detta med tanke på de uppdaterade riktlinjerna från SVFF 10 augusti.
Det ställer lite extra krav på vår organisation
men vi tror vi hittat en genomförbar rutin.

Kristian Svensson
ordförande IBF Backadalen

1) Efter att all inomhusverksamhet stängdes
i mars (IBF Backadalen valde att även stänga
inomhus träningarna) har vi efter att FHM i
juni beslutat att tillåta matchspel utan publik,
startat upp inomhusträningarna och träningsmatcherna igen. Vårt stora ekonomiska och
sportsliga avbräck i och med att innebandy
cupen ställdes in i maj, har tack vare att medlemmar ställt upp med insamlingar och utökad försäljning, dessutom samhällsstöd gjort
att vi ser ut att klara verksamheten.
2) Vi har fått ett godtagbart stöd ifrån Staden
tillsammans med Riksidrottsförbundet.
3) Utmaningen nu är att få igång alla ungdomar som under senaste halvåret kan ha hittat
andra inaktiva vanor, vi hoppas att alla föräldrar medverkar till att få igång sina ungdomar
och vi hälsar även nya ungdomar välkomna
till IBF Backadalen när vi nu startar upp inomhus. Vi har följt FHM riktlinjer och tagit
fram riktlinjer till våra ledare hur vi kan bedriva en säker verksamhet trots covid-19.
4) Seriespel är planerad för våra ungdomar och seniorer och startar upp under september/oktober.
5) Vi kommer följa FHM och Innebandyförbundets
riktlinjer om att spela matcher utan publik tillsvidare.

Fredrik Gander
ordförande Kärra IBK

1) Under våren blev det ett abrupt slut och
många lag samlades utomhus för olika aktiviteter och vi försökte göra det bästa av situationen.
Det var som en spelare sa - “detta blir nog världens längsta försäsong”. Tror det har varit viktigt
att träffas och behålla lagsammanhållningen.
Ekonomiskt så hade vi minskade utgifter då
det inte spelades matcher och vi inte hade
hallhyror, men tror det kommer bli tuffare
ekonomiskt kommande säsong.
Vi arrangerar Ghost Cup under höstlovet där den
största intäkten är från caféverksamheten, men under rådande omständigheter kommer vi få ställa in.
Vi behöver även köpa in mängder med material såsom västar till alla. Vanligtvis så har
vi olika uppsättningar med västar i hallen och
när lagen tränat klart tar nästa gäng de västar
de behöver. För att minska ev smittspridning
behöver vi nu ha västar till alla lag så ledarna kan ta hem och tvätta efter varje träning.
Likaså med målvaktskläder. Det ställer även
högre krav på våra ledare som redan utan att
tvätta lägger ner mycket ideell tid.
2) Vi har inte sökt något ekonomiskt, men
tycker nog att de krånglat till det med sitt
nya system för ärendehantering då vi inte kan
mejla utan ska skicka in frågor i formulär vilket ger längre svarstider.
Dock har idrott - föreningsförvaltningen varit generösa med avbokningsavgifter då vi inte
visste om man kunde träna eller inte i våras
och behövde avboka med kort varsel. Nu hoppas jag att de skyndsamt kommer ut med information kring hur vi agerar kring aktiviteterna inomhus, vilka förhållningsregler som
gäller osv för att skapa trygghet med klara direktiv för våra utövare, ledare och anhöriga.
3) Tror tyvärr att vi kommer tappa utövare i
föreningslivet då allt har gått på sparlåga under

FRÅGORNA VI STÄLLDE:
1. Hur har ni klarat verksamheten sportsligt
och ekonomiskt med tanke på covid-19?
2. Får ni tillräckligt med stöd från Göteborgs
stad och idrott - föreningsförvaltningen?
3.Hur ser du på framtiden för föreningslivet och din förening, med tanke på de
effekter covid-19 mynnat ut i?
4.Seriespelet ska starta eller är igång för
seniorerna och ungdomslagen?
5.Är det med begränsing av publik kommer eller ingen alls?

en tid. Vi styrelser i ideella föreningar har också lagt mycket tid för att hitta nya möjligheter,
rutiner och informera vilket gör att andra saker fått läggas åt sidan och detta gäller inte bara
Kärra utan hela landet. Det skulle behövas resurser till föreningarna för att anställa personal.
4) Som det ser ut nu så kommer seriespelet
igång för alla våra lag och det är viktigt för
alla. Föreningslivet är så viktigt för många.
5) Den informationen vi har nu så kommer
det spelas helt utan publik.

Leif Larsson
ordförande Backatorp IF

1) Ja detta har varit ett konstigt år på många sätt,
men vi har haft möjlighet att ställa om rätt fort. De
lag och gymnastiktrupper som tränade inne gick ut
och tränade i stället. Så vi hade bara någon vecka
där det var lite paus och kaos i verksamheten. Våra
ledare har varit fantastiska i sitt arbete med lagen
och skapa trygghet i det som för många under en
period varit det mest normala. Vi har spelat mer
fotboll och har varit fler på träningarna än någonsin under denna vår, många har varit hemma och
inte rest iväg för att hälsa på vänner och släktingar.
Vi har ju ändå haft tur som kunnat göra en rätt
normal vårsäsong för barn och ungdomslagen, värre har det ju varit för handbollen och innebandyn
som inte fick någon “normal” säsongsavslutning.
Ekonomiskt så har det varit konstigt då vi inte har
kunnat genomföra våra event som planerat, där
drar vi ju in en del pengar, vi har direkt inga matchintäkter då vi spelar i låg division, vi har inte
märkt så mycket av ekonomin ännu, men det är
klart att vi måste komma igång och fylla på våra
konton. Vi har passat på att bygga ett härlig trädäck i parken nu när många varit lediga/ permitterade och haft tid.
2) Ja verkligen, de har varit tålmodiga med att
boka om och hjälpa till med det som de kunnat,
samt att de har varit tydliga med där det funnits
pengar att söka hos dem.
3) Vi är en stabil förening på många sätt, en aktiv
styrelse som tillsammans med ledare och medlemmar göra det bästa av alla situationer, jag är imponerad av hur flexibla och påhittiga våra ledare varit under denna perioden. ALLT går om man vill.
Klart vi står inför utmaningar men jobbar vi tillsammans brukar de flesta lösa sig.
4) Vi som förening står fortfarande kvar med att vi
inte vill ha publik på våra matcher, mest för att det
i så fall ligger på ledarna att se till att 50 pers efterföljs samt att handsprit skall finnas tillgängligt.
5) Vi kom igång bra med appen min fotboll och
filmade många matcher under våren men nu ändrades villkoren där så det är bara något lag som
fortfarande filmar. Men vi får se hur detta med publik utvecklar sig då får vi ta omtag i den frågan.
B/K

ÖPPNAR 28/8
FREDAG 28/8 KL 10:00 PÅ SÖDRA HAMNGATAN I GÖTEBORG

Sport har aldrig varit billigare!

150:-

299:-

60:-

250:-

200:-

500:-

–

5-PACK

–

ADIDAS RUNFALCON. Sneakers. Herr-, och Damstorlekar.

–

PUMA PLUS BCKPACK II. Ryggsäck.
Seniorstorlek.

299:-

Reservation för slutförsäljning.

FRANK DANDY 5P LOWCUT/ED SOLID SOCK Strumpa. Seniorstorlekar.

399:-

550:-

700:-

–

ADIDAS GRAND COURT U. Sneakers.
Seniorstorlekar.

–

999:-

ADIDAS BB HOOD. Hoodie. Herr-, och Damstorlekar.

2000:-

299:500:-

–

ANDY BY FRANK DANDY LEGEND WP.
Sneakers. Varmfodrad.
Juniorstorlekar

VÄLKOMMEN TILL STADIUM OUTLET
PÅ SÖDRA HAMNGATAN 55 I GÖTEBORG.
Öppet Mån-Fre 10-19 Lörd 10-17 Sönd 11-16
Handla även på stadiumoutlet.se

350:600:-

–

DUNLOP MAX FUSION.
Padelrack.

–

CROSS SPORTSWEAR PU COAT U. Regnjacka.
Seniorstorlekar.
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Grattis till första segern någonsin för Hisingsbackas flickor 08 som kom då de
vann mot Näset med 4-1. Foto: www.hbfc.se

Ny vinst för Hisings
Backas herrar

Tung uppstart för
Hisingsbackas damer

Hisingsbackas herrar verkar ha prickat in formen perfekt under augusti i division 3 mellersta
Götaland.
Förra matchen vann de stort mot Ulricehamn.
I fredags mötte de Sandared på bortaplan och
tog en säker seger med 3-0 (0-0).
Målskyttar: Kebba Sanyang, Abubakar
Dumbuya och Desmond Richards.
På lördag 29 augusti väntar Hisingsderby då
Torslanda IK kommer på besök till Backavallen.

Efter ett litet sommaruppehåll så har Hisingsbacka FC:s damer kört igång seriespelet igen.
Först mötte de BK Häcken som vann med 2-1.
Felicia Svanström tröstmålade för Hisingsbacka.
I fredags föll de med 3-1 mot IK Zentih som
vann med 3-1. Cornelia Karlsson målade för
Hisings backa.
Två poäng har Backatjejerna skrapat ihop
så här långt efter fem spelade matcher i
Nordvästra Götaland 2. Närmast väntar den
27 augusti Ytterby hemma på Backavallen.

B/K

B/K

Premiärförlust för
Backatorp
Rödbo såg till att Backatorp seriepremiär
blev nattsvart då de vann med 4-1. Det var
första seriematchen i division 7cCför Backatorp, då hela vårsäsongen blev inställd på
grund av covid-19. Hasudin Muratovic stod
för Backatorps mål. Nästa match spelas mot
Solväders FC 30 augusti.
B/K

Femte raka förlusten
för Kärra KIF

Kajsa och Elin lyfts upp
till Kärra HF:s damtrupp
Kärra HF fortsätter att lyfta upp egna produkter till seniorspel. Denna gång är det Kajsa
Svensson och Elin Larsson, som en gång började i Kärra HF Handbollsskola, som tar plats
i klubbens Allsvenska A-trupp.

Kajsa 17 år, en 9-metare med god blick för
spelet, snabb och ett riktigt rappt skott.
Ella Larsson 18 år kommer från den så
framgångsrika -02 kullen. En H6:a med stora
utvecklingsmöjligheter.
B/K

Tung inledning har det varit för Kärra KIF
i seriespelet i division 4A. Femraka förluster
är facit efter lika många spelade matcher. Senaste matchen mötte de Guldheden som vann
med 2-1. oliver Drakhammar tröstmålade för
Kärra. På fredag den 28 augusti spelas nästa
match då Kärra Kärra möter FC Komarken
(b). Kanske att första årsvinsten kommer där.
B/K

Kärra HF:s klubbchef Magnus Björklund hälsar nye spelaren Anna Boström välkommen
till föreningens damlag. Foto: Kärra HF.

Anna, Lovis och Ida
förstärker Kärra HF:s
damer

Victor Högman klar för Kärra HF:s herrar. Foto: Kärra HF.

... och herrarna har fått
in Victor och Simon x 2

Kärra HF:s damer, som spelar i damallsvenskan, har gjort klart med flera starka
namn inför årets säsong. Anna Boström från
Torslanda, Lovis Jansson från HK Aranäs och
Ida Reinholdsson tidigare Önnereds HK.
B/K

Kärra HF.s herrar utökar sin trupp med tre
spelare som säkert kommer att bidra starkt.
Från HP Warta kommer Victor Högman och
Simon Thorbjörnsson och Simon Källström,
som senast spelade i Kungälvs HK är också
klara för Kärra.
B/K
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Stefan Lovén. Foto: IBF Backadalen.

Stefan Lovén ny tränare
för IBF Backadalens herrlag
Det är nu klart att Stefan Lovén tar över som ny huvudtränare för IBF Backadalens herrar
säsongen 2020/21. Stefan ersätter föregående års huvudtränare för herrlaget, Thomas Palmér som tillsammans med den
assisterande tränaren, sonen
Anders Palmér valt att inte fortsätta som tränare i Backadalen.
Stefan har tidigare tränarerfarenhet både i Backadalen
och i andra föreningar. Föreningen får här en kompetent tränare som är mycket engagerad
inom innebandyn och som till
vardags arbetar på föreningens kansli som kanslist och föreningsutvecklare.
Klart är att han kommer att
leda laget ihop med med bland
annat Henrik Djurvall som också
förra året var assisterande träna-

re. Henrik kommer i år att få ansvar för spelarutvecklingen i laget. Klart är även att föreningen
skrivit kontrakt med fystränaren
Jonathan Mathiasson. Ytterligare
namn i ledarstaben kommer att
presenteras framöver.
Sportchef Daniel Liepins säger så här om rekryteringen av
Stefan Lovén:
-Tycker att det känns mycket
bra att få klart med Stefan som
huvudtränare. Stefan kommer att
tillföra en väldigt seriös syn på
innebandyn och vi ser detta som
en satsning på en långsiktig plan
för Backadalen att lyfta herrverksamheten ytterligare en nivå.
Stefan Lovén tillträdde som
tränare 3 augusti men har redan smygstartat sitt uppdrag.
www.backadalen.nu
B/K

Kärra HF:s Ella Larsson, JenniferJohansson, Mona Saffari, Vanja Andersson (F18),
samt Belma Dzinic (F16), har blivit uttagna till träningsdagar med F18- respektive
F16-landslagen. Träningsdagarna äger rum för F18 i Alingsås 26 augusti och för
F16 i Kungälv 30 augusti. Foto: Kärra HF.
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Violeta Velevska. Foto:
Backa HK.

Violeta ny kanslist
i Backa HK
Violeta Velevska blir Backa
HK:s kanslist på deltid.Violeta är en välkänd Backa HK
profil då hon tidigare har
varit aktiv i föreningen under
flera år, både som styrelseledamot men hon har även
hjälpt till som fys-tränare för
Flickor -03 samt Pojkar -04.
B/K

Backa HK:s Johanna Groth och Caroline Arfaoui har blivit uttagna till en av träningsdagarna för U16 landslaget. Foto: Backa HK.
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Nya SEAT Leon.

Nu även som

PLUG-IN
HYBRID

Born in the sun.

SEAT Leon 5D
Frontbilar Edition

Privatleasing fr. 2.395:-/mån**

Ord. pris fr. 2.595:-/mån**
Pris fr. 204.900:Gäller
till sista
augusti!

Leon

Utrustad med bl.a. Parkeringssensor bak,
Komfortpaket, Mörktonade rutor, Elbackspeglar
och Digitalt kombiinstrument.
(värde 11.000:-)

Nya SEAT

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

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid ﬁnansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3
år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körning 5,4–5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 123–126 g/km. Miljöklass EU6. ** SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på
1000 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (aug 2020). Möjlighet att utöka miltal mot tillägg.
Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för tryckfel, ändringar och avvikelser.
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 aug 2020.

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

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

störst i sverige
SVERIGES STARKASTE FAMILJEKONCEPT
MED HELA 260 KLUBBAR

GYMKORT FR.

269:-

INGEN
STID!
BINDNING

bli medlem
redan idag!

/ MÅN

Gör som över 300 000
andra träningsälskare!

Gruppträning

GYM & KONDITION

wellness online

triggz bonusprogram

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

Våra gym är utrustade
med de allra senaste
redskapen och maskinerna
för att maxa din träning.

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.

