30%
rabatt

JUST NU!

30% PÅ ENKELSLIPADE GLAS
Boka synundersökning på hemsidan redan idag

Gäller eyezen-glas från Essilor t.o.m. 13/9 2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

ANGERED CENTRUM 031 330 91 70
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BACKA / KÄRRA

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

IDA PÄRLAR FÖR
ETT GOTT SYFTE

JOHN TAR ÖVER
EFTER JÖRGEN

MARIA OCH MJ GULD
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BACKATORPS P06 VANN GULD • LOUI SAND KLAR FÖR KÄRRA HF

Handla

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

på

Tel. 0705-60 63 06

hemmaplan!

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Insändare

Saknar Livslust
Hoppas verkligen att Livslust kommer igång nu när så många
är vaccinerade och restriktionerna har lättat. Saknar alla goa
människor som är med på alla aktiviteter. Saknar också Gun
och hennes medhjälpare.
KERSTIN I BACKA

Bör ta körkort
Hur vore det med “körkort” för cyklister, Elsparkcyklar och Epatraktorer. Denna sommaren har det varit fullt pådrag från den
här gruppen. En del av dem far fram utan någon som helst
hänsyn till andra trafikanter och gående. Trafikregler verkar en
del av dem inte veta något om alls. Tycker att det borde införas körkort för den här gruppen. De är ju ute i trafiken precis
som vi bilister är. Vad är skillnaden?
JOHAN

Västtrafik tack för mig

Trygghetsspalten Hisingen
 Hoppas att sommaren varit härlig men vi har fortfarande någon månad kvar om det är värme och ljus som vi är ute efter.

Efter att under flera år åkt kollektivt från Backa till centrala stan
tur och retur har jag tröttnat och nu blir det tyvärr bilen. Anledningen är dels att tiderna hålls sällan, byte av hållplatser och
främst att vissa busschafförer kör alldeles för fort och ibland
lite vårdslöst. Vet ej om det är andra chafförer som kör under
sommaren, men jag var nära att råka illa ut när jag klev av
bussen. Precis när jag skulle kliva av gasade bussen på och
det var med nöd och näppe att jag klarade mig oskadd. Det
var droppen för mig.
F D RESENÄR.

Jag har precis landat i stolen och därför lite svårt att kommentera enskilda händelser.
MEN….. jag blir fundersam när jag får information om att
även föräldrar hjälper sina barn att trimma barnens mopeder.
Illa nog är att det finns föräldrar som är fullt medvetna om att
barnens mopeder är trimmade och inte agerar. ”Det gjorde vi
också på vår tid”, är ett ofta förekommande argument för att
friskriva sig. Jag kan ana att det resonemanget landar i det rent
juridiska i stunden.
Men det finns ju andra parametrar som en förälder skall ta
med i beräkningen, nämligen risken för att ett barn kan råka
illa ut. När man är en så pass ung förare så har man inte samma
tankar kring konsekvens i trafiken som äldre har. Det innebär
att risken att råka ut för en olycka är mycket högre än för en
vuxen. Det sker förvånansvärt få olyckor som kommer till polisens kännedom, men jag vet att mindre incidenter förekommer varje dag. Den dagen ditt barn blir skadat kan du som
förälder behöva leva med det för resten av ditt liv.
I kontraktet med samhället ligger det att det kommer en
ambulans och tar hand om skadade, sjukhuspersonal som vårdar och kanske eventuell eftervård som behöver ges. Detta kräver stora resurser vilket föranleder att vi måste försöka göra vad
som krävs för att minska riskerna för att någon skall skadas,
därav att det finns straffsanktioner för att det skall få personer
att göra rätt. Glöm inte försäkringsfrågan; det är en motor-

cykel de kör på och det täcker inte försäkringen om vi eller
olyckan är framme.
Jag kan tänka att en icke obetydlig del i detta är trycket från
barnet att inte behöva ha den långsammaste mopeden i grannskapet, ”alla andra får ju”. Mitt råd är att ta tillbaka initiativet
som vuxen och förälder. Gå ihop med andra familjer och bestäm hur ni vill ha det.
Jag kan skriva mycket mer kring dessa ämnen men det får
vara bra för denna gång.
Jag vet att det finns ett intresse för tekniken, så även den
som finns hos oss. Nu senast var det den nya radiobilen (ja, det
uttrycket används fortfarande) som har en del nya lösningar.
Jag är ledsen men jag följer inte med utvecklingen så att jag
i skrivande stund kan återge fakta därför ber jag att få återkomma. Men rent generellt har våra digitala system förenklat
mycket av vår vardag de senaste åren. Vi kan idag skriva ut
böter via mobiltelefonen och göra dataslagningar likaså. Det
finns säkert mycket som kommer att utvecklas men samtidigt
måste de göras så säkra som det går för att förhindra missbruk.
Vi läser ofta om hur sårbart samhället kan vara med den digitala användningen. När jag började var det fax, karbonpapper
och tip-ex. Det har hänt en del.
HÅKAN BREDINGE, KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON, TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Fint bemötande i Candy
Candy i Kärra gillar jag. Är där flera gånger i veckan och
får alltid så bra bemötande. Personalen är så positiva och
hjälpsamma. Ofta så har de mycket att göra, inte minst med
att lämna ut postpaket, men de tar sig alltid tid för kunden.
STAMKUND I KÄRRA

Mobiler trafikfara
Att folk inte förstår att de inte kan köra bil och samtidigt prata
i mobiltelefon. Ser detta dagligen och har också sett flera mindre incidenter hända för att förarna inte varit uppmärksamma.
Hur långt ska det behöva gå innan det händer flera allvarliga
saker. Och ni som kör och pratar i mobilen samtidigt borde
förstå att det där samtalet kan vänta eller också får man stanna bilen och därifrån ta eller ringa det där “viktiga” samtalet.
ANDERS

Imponerad
Blev glatt överraskad när jag kom till Coop i Bäckebol och
skulle handla skaldjur då en helt ny fiskdisk möter mig. Verkligen glädjande och vilket bra utbud det fanns.
EVA I HISINGS BACKA

Bygg mer Trygghetsboende

Tipsa oss!

Bor granne med det nya Trygghetsboendet vid Selma Lagerlöfs Torg. Tycker det är så bra att man satsar på sådana byggen. Behovet är stort bland äldre att kunna få bo så här.
Hoppas att det byggs flera sådana här boenden. Det är
framtiden.

Händer det något i ditt område som vi borde berätta om?
Tveka inte att skicka in ditt tips till oss – vi blir en bättre tidning med din hjälp!
Skicka tipset på litelokalt.se

LOTTA

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
Ansvarig utgivare

Grafisk form

Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14
Tel. 031-57 50 39

Per Rosenberg
per@tidningenbk.se
Mob. 0704-27 44 48

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

Varje månad (undantaget juli)

Tryck
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Borås Tidning Tryckeri AB

Martinsson Säljmedia
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/8–29/8

Bäckebol

KLIPPET!

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE Classic. Välj mellan olika sorter och rostningar.

Gäller ej Eko, Reko, Solid eller Amigas. 500 g. Jfr-pris 49:-/kg.

2 FÖR

49k
Ves

MEDLEMS-

KLIPP!

FÄRSK LAXFILÉ

89k/kg
MEDLEMSPRIS
1,5 LITER

10k/st

MAX 2 ST/MEDLEM.

FÄRSK LAXFILÉ
HEL SIDA

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

MEDLEMSPRIS

LÄSK

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

49)=
/kg

5 FÖR

99k
MAX 3 KG/HUSHÅLL.

LÖSVIKTSGODIS

Coop.

TOALETTPAPPER 6-PACK/
HUSHÅLLSPAPPER 3-PACK

Serla. Välj mellan hushållspapper 3-pack och toalettpapper
6-pack. 570-996 g. Jfr-pris 19:88-34:74/kg.

15k/st
MEDLEMSPRIS
MAX 2 ST/MEDLEM.

SMÖRGÅSPÅLÄGG

Sverige/Lönneberga. Välj mellan olika sorter.
Gäller ej kalkon. 120 g. Jfr-pris 125:-/kg.
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John Kempe t v tar över Ica Supermarket i Kärra efter Jörgen Kjerstensson t h, som blir ny butikschef på Ica Kvantum i Bäckebol. Foto: Ica Supermarket Kärra.

John Kempe blir ny handlare
på Ica Supermarket Kärra
 Hallå där John Kempe
Hur är känslan att ta över Ica Supermarket i Kärra den 1 september?
Det känns fantastiskt roligt att få chansen att
driva en så fin butik med härliga medarbetare.
En riktigt rolig utmaning.
Hur dök möjligheten upp att få ta över
butiken i Kärra?
Inom ICA fungerar det så att när en butik ska
säljas så bestämmer en arbetsgrupp inom ICA
vem som ska bli ny handlare och få köpa butiken av nuvarande handlare. Så när Jörgen nu
ska vidare till ICA Kvantum i Bäckebol så dök
butiken upp på ICAs intranät där vem som
helst kan göra en ansökan och på den vägen
är det.
Varifrån kommer du närmast?
Idag är jag Handlare på ICA Nära Hallsås i
Lerum det har jag varit sen 2013.
Hur många år har du i branschen?
Jag började sommarjobba på Rätt Pris Härnösand i Norrland där jag kommer ifrån redan 1995 när jag var 17 år och fortsatte sedan jobba extra parallellt med Gymnasiet och
har varit kvar i branschen sen dess, så det blir
drygt 26 år.
Känner du till Hisings Kärra sedan tidigare?
Ja men det gör jag allt, jag arbetade i butiken
åren 1999 - 2000 när jag precis flyttat ner till
Göteborg, egentligen mest för att spela fotboll
men det gick sådär, så jag fick bli ICA Handlare istället. Fredrik Olsson var handlare på
den tiden och det var min första anställning

inom ICA och startskottet för att en dag bli
ICA Handlare. Det följdes av några år på ICA
Maxi Kungälv innan jag var med och startade
upp ICA Maxi Torslanda 2004, där var jag i 9
år innan jag blev ICA Handlare i Lerum. När
man har arbetat i en butik så får man också
känslor för den och jag har givetvis följt utvecklingen av ICA Supermarket Kärra under
åren sen jag lämnade den för 20 år sedan, så
man kan säga att cirkeln nu är sluten.
Kommer något att förändras på Ica Supermarket för kunderna på kort och lång
sikt nu när du tar över?
I de butiker som jag driver så kommer mina
medarbetare alltid att var viktigast, mår gänget bra och trivs, så kommer vi tillsammans att

ha roligt och ta hand om kunderna på allra
bästa sätt.
Hela kyl- och fryssystemet samt belysningen har ju under året bytts ut till det mest miljövänliga och energieffektiva som finns idag
vilket känns väldigt bra som grund, men jag
tror att alla Handlare vill sätta sin prägel på
den butik man driver så en del lite mindre justeringar kommer vi nog att arbeta fram i medarbetargruppen, men det jag tänker att ICA
Supermarket Kärra ska stå för är i stora drag:
Det ska gå snabbt och enkelt att handla
Det ska vara rent och fräscht samt ordning
och reda
Vi ska ha ett stort sortiment
Men som sagt, det viktigaste är att vi har

roligt och tar hand om kunderna på allra bästa sätt
Vad ser du mest fram emot inför övertagandet?
Att lära känna medarbetarna och kunderna.
Vad vill du säga till alla kunderna som
brukar handla i Ica Supermarket i Kärra?
Jag ser väldigt mycket fram emot att komma
igång och få träffa er kunder, jag hoppas och
tror att vi ska trivas utmärkt tillsammans och
jag vill gärna höra vad ni tycker att vi är bra
på, men också vad vi kan förbättra.
Hjärtligt välkomna till butiken.
LEIF MARTINSSON

... och Jörgen blir ny butikschef på Ica Kvantum Bäckebol
 Hallå där Jörgen Kjertensson

och presentera sin klubb.

Du har drivit och utvecklat Ica Supermarket i Kärra i 10 år. Hur känns det att
lämna butiken och kunderna?

Vad är du mest nöjd med under alla de
här åren?

Det känns vemodigt då det är en go gemenskap som man har byggt upp under åren.
Jag tänker framför allt just nu på den uppslutning som är när det händer något i butiken
både positivt som negativa händelser. Det
är vårt kärra och man värnar om det.
Många härliga minnen har du genom
åren i Kärra. Finns det något speciellt som
du vill lyfta fram?
Det finns många men när vi gjorde sponsorspåsen med alla goa barn som var med

Det är alla goa medarbetare som jag har
fått vara med och stötta och utveckla i deras
yrkesliv.

Vad har varit det bästa med att driva
matbutik i Kärra?
Gemenskapen.

Vad säger du till alla kunderna som
kommer att sakna dig?

Att vi säkert kommer att ses igen någonstans.

I november tar du över Ica Kvantum som
öppnar i Bäckebol. Känslan inför det?

Otroligt roligt och inspirerande och samtidigt lite nervöst.

Har du något tips eller råd till din efterträdare John Kempe?

Att vara lyhörd och lyssna på våra kunder.
Tack för 10 framgångsrika år på Ica Supermarket och lycka till på Ica Kvantum i
Bäckebol.
LEIF MARTINSSON

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

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

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

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider: Frukost & Café mån–fre 08–17
(frukost 8–10.30) • Café lör–sön 9–17 • Lunch och
á la carte mån–sön 11–16.30.
Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

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

MJ Guld trivs på Selma Lagerlöfs Torg
 I snart 35 år har MJ Guld funnits på Selma Lagerlöfs Torg. De första 30 åren var det på “gamla Selmas” inne i gallerian. För snart två år sedan flyttade de in i det nya handelshuset på torget.
- Det har varit en fantastisk resa från det att vi startade upp och jag övertygad om att den kommer att fortsätta, säger Maria Jaako som
äger den populära butiken.
1987 öppnade MJ Guld på Selma Lagerlöfs
Torg av Marias svärföräldrar som drev butiken
med framgång till 2007. Då klev Maria in och
tog över. På den vägen är det. De höll då till i
det gamla Selmahuset.
Att Maria tog över butiken är något hon
inte ångrat en sekund.
- Det var ett enkelt beslut när frågan dök
upp. Jag trivs oerhört bra med att möta kunder
och så är mitt intresse för smycken stort.
För snart två år sedan flyttade de in i nya
lokaler i det nya handelshuset.
- Vi trivs jättebra här och våra kunder
har följt med oss. Nu har vi en bättre och
tilltalande kundyta . Vi har också en mer
effektiv och större verkstad.
MJ Guld ligger precis där folk kliver av
bussarna och närmaste grannar är Hemköp,
Salong Infinity och Blomgåvan och Fiskhuset.
- Det är mer eller mindre optimalt där
vi ligger. Det går inte att missa oss när man
kommer in på torget.
Man kan lugnt säga att MJ har ett
guldläge...

Under pandemin så var tufft för nästan
alla butiker på torget. MJ Guld var inget
undantag.
- Det var inte helt lätt eftersom
restriktionerna var hårda så, men nu tycker
jag vi börjat återhämta sig riktigt bra.
Maria understryker här att förvaltaren
GöteborgsLokaler varit fantastiskt stöttande
under de här tuffa perioden.
- Ja. de har verkligen brytt sig om handlarna
och funnits där hela tiden och hjälpt till på
olika sätt.
Populära varumärken
Butiken är en given mötesplats på Selma Lagerlöfs torg. Ett besök här betyder att du får
en service. av högsta klass. Utbudet av varor
är stort och håller hög kvalité. Du hittar välkända varumärken som Shalins ringar, Edblads och Snö . De är omåttligt populära. Här
finns också modesmycken, klockor, doftljus
och presentartiklar
- Vi har bra försäljning på alla varor och

skulle det det saknas något så kan vi enkelt få
fram det, säger Maria.
Förutom försäljningen så har de en egen
verkstad som utför mycket reprationer på
klockor och en hel del batteribyten.
Maria gör också medicinsk öronhåltagning,
vilket har blivit populärt.
- Jag är diplomerad öronhåltagare och det
är många som kommer hit för det ändamålet.
MJ Guld är helt enkelt en komplett
guldsmedsbutik.
Ett levande torg
Kundbasen är Hisingen, främst Backa, men
också Kärra. I alla ådrar.
- Vi har en stabil grupp av stamkunder
från närområdet. Det känns tryggt och de
relationerna har vi byggt upp genom många
år.
Maria nämner också att de vid betalning
förutom kort även tar kontanter.
- Det är viktigt att det finns flera sätt att
betala med och kontanter är det många äldre
som vill betala med.

Det “nya Selma Lagerlöfs Torg växer så
det knakar. Både själva torget och många nya
bostäder har byggts och byggs.
- Torget är ett jättelyft med blandningen av
butiker och bostäder.
Det har blivit ett mer levande torg. och det
bådar gott inför framtiden.
Maria är som klippt och skuren för jobbet.
Med en hög kompetens inom yrket och alltid
lika positiv och serviceinriktad.
- Jag brinner för att ge bästa tänkbara
service till mina kunder. Det har alltid varit
MJ Gulds inriktning.
Min kompetens inom området gör att
jag kan ge råd och tips till kunderna som de
uppskattar.
Att kunderna känner sig nöjda med sitt köp
och den service de får är ingen tvekan om vid
ett besök.
Det ser Maria och MJ Guld till.
LEIF MARTINSSON

Starta din bostadsaffär
med Läge+
Att starta din bostadsförsäljningen i tid ger bäst resultat.
Vi använder tiden till din fördel genom att aktivt leta upp och bearbeta spekulanter till
din befintliga bostad innan du köpt ditt nya boende.
Här nedan hittar du ett urval av de bostäder som vi har till salu via Läge+ i Backa, Kärra och Tuve.

HISINGS BACKA - GÖSTA BERLINGS GATA 16

TUVE - ARVESGÄRDE 1

HISINGS BACKA - LEGENDGATAN 89

3 rok, BOAREA: 74,3 kvm, AVGIFT: 5 150kr/mån
Mäklare: Daniel Kjörling | Tel: 0766-23 82 01

3 rok, BOAREA: 81 kvm, AVGIFT: 5 852kr/mån
Mäklare: Daniel Kjörling | Tel: 0766-23 82 01

5 rok, BOAREA: 116 kvm
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79

Bostäder som säljs via vår tjänst Läge+ hittar
du endast på svenskfast.se/hisingen

HISINGS BACKA - LITTERATURGATAN 210

HISINGS BACKA - HEIDENSTAMS GATA 13

HISINGS BACKA - KÖRKARLENS GATA 22

2 rok, BOAREA: 60 kvm, AVGIFT: 4 192kr/mån
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

3 rok, BOAREA: 74,3 kvm, AVGIFT: 5 030kr/mån

3 rok, BOAREA: 80 kvm, AVGIFT: 4 982kr/mån

Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00

Mäklare: Andrea Larsson | Tel: 0729-61 60 70

HISINGS KÄRRA - LILLA SABBATSVÄGEN 7

TUVE - BRUNNEHAGEN 20

HISINGS KÄRRA - LILLEKÄRR NORRA 88

5 rok, BOAREA: 142 kvm
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79

3 rok, BOAREA: 80 kvm, AVGIFT: 5 135kr/mån
Mäklare: Alexandra Jacobsson | Tel: 0708-76 16 27

2 rok, BOAREA: 64,4 kvm, AVGIFT: 3 859kr/mån
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79

HISINGEN | Wieselgrensplatsen 23 | 031-23 82 00 | ERIKSBERG | Eriksbergstorget 9 | 031-761 60 70
www.svenskfast.se/hisingen
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Ida pärlar för att
stödja kampen
mot våld och
övergrepp i nära
relationer
 19-åriga Ida Hesselbäck är uppvuxen i Kärra och med Kärra HF,
där hon spelat handboll i många år. Från 2019 är det Önnered HK
som gäller. Nyligen har hon flyttat från Kärra och till Munkebäck i
Kålltorp med sin familj.
I maj startade Ida upp att pärla armband som
säljs, via Webbshopen, och behållningen går
till organisationer som för kampen mot våld
och övergrepp i nära relationer. Det gäller
barn, kvinnor och män.
- Jag fick idén att på något sätt stötta de
här organisationerna när min barndomsvän
gick ut med sin historia. Tillsammmans med
mamma Camilla spånade Ida fram att pärla
armband vore perfekt för att sälja och därmed
kunna skänka pengar till olika organisationer
som står bakom kampen med våld och övergrepp i relationer
- Jag har pärlat tidigare så det kändes helt
rätt att vi kom fram till armbanden, säger Ida.
Det blev en fantastisk start och vi har sålt jättebra och redan hunnit att skänka pengar till
en organisation - Alla kvinnors hus - som arbetar med våld och övergrepp i nära relationer.
Inte nog med det för någon vecka sedan
skänkte Alltid Stark återigen pengar till organisationen Bojen, som funnits sedan 2004,
som arbetar mot våld och övergrepp i nära relationer.
Bojen har som syfte att barnen via gruppverksamhet ska få sina behov uppmärksammade och bemötta. Med Alltid Starks gåva
kommer Bojen att använda pengarna till gemensamma aktiviteter, roliga upplevelser och
en ljusglimt i vardagen.
Beställningar från hela världen
Ida lägger ned cirka 5 timmar om dagen med
att pärla armbanden och hon får fint stöd av
pojkvännen Aksel, mamma Camilla och pappa Tomas samt sina av mina systrar, Emma
Sandra & Emmas kille Fredrik.
- För mig tar det bara några minuter att pär-

la ett armband så jag hinner med rätt många
varje dag. Det finns såklart lite omkostnader
som inköp av pärlor och porto, men resten av
intäkterna från försäljningen går till ändamålet.
Tre varianter av armband finns att köpa.
Det är enkelt och smidigt att handla. Du går
in på www.alltidstark.com och där finner du
Webbshopen som du beställer vilket eller vilka armband du vill köpa. Armbanden finns i
olika färger.
Marknadsföringen av Alltid Stark har Ida
gjort via hemsidan, Instagram och facebook
och influencer som sprider budskapet.
- Det har fungerat otroligt bra. Får beställningar från bland annat Norge, Danmark,
Holland och USA.
Förutom att det är högtryck på försäljningen av armbanden så funderar Ida lite på
att öka sitt utbud med att ta fram tygpåsar
med samma syfte.
- Jag tror att det skulle passa bra in i konceptet, så det kommer jag troligen att satsa på
också.
Siktar på att bli polis
Ida har precis gått handbollsgymnasiet där
hon pluggade där ekonomi & juridik . Nu vill
hon nu jobba ett par år och söker för närvarande arbete, men sedan är hon tydlig med att
hon vill bli utbilda sig till polis.
- Jag är nyfiken av mig och gillar att både
arbeta och träffa människor, samt att göra
skillnad. Därför känns polisyrket lockande.
Om man lägger till Idas egenskaper som att
hon är rak, ärlig och målmedveten borde yrket passa utmärkt.
Det blev en trevlig och inspirerande pratstund med Ida vid Munkebäcks Torgs Café där

Ida Hesselbäck

vi sitter över en kopp kaffe. Även pappa Tomas
är med. Då och då plingar det i Idas mobil.
- Då är det oftast en beställning som någon
gjort, säger Ida och ser nöjd ut.
Under vår timme plingade det en hel del....
Att göra skillnad betyder allt för Ida.
- Ingen ska behöva leva med våld och övergrepp. Det är förfärligt.
Att så ung engagera sig och bidra starkt till

att stödja våld i nära relationer och övergrepp
är värt hur många applåder som helst.
Har du inte redan beställt ett armband så
gör det nu.
Då gör du också skillnad och stöttar Idas
fina intiativ.
Ledordet Alltid vara Stark och våga berätta
finns nu i mitt huvud ständigt.
LEIF MARTINSSON
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Välkommen att handla lokalt
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY | SELMAS OPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

BLOMGÅVAN:
Hoppas sommaren
har varit fin! Nu har vi
ordinarie tider igen:
Mån – fre 10 – 18
Lördagar 10 – 14
Vi ser fram emot en färgrik
och sprakande höst!
Välkomna till Åsa & Anna

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

30%
på ögonfransförlängning
50%

på sjätte nagelbehandlingen

FISKHUSET:
Kräftskiva på gång?
Varmt välkommen att
beställa på 031-58 10 79

PIZZERIA PÄRLA:
Lunch mån – fre 11 – 15

79:-

Vi är anslutna till
foodora.se.
Varmt välkomna!

SELMAS OPTIK:

2 000 kr

rabatt på vårt bästa

Progressiva glas

SALONG INFINITY:
Nu har vi öppet som
vanligt efter semestern!
Mån–tis 9 – 18, ons 9 – 20,
tor – fre 9 – 18, lör 8 – 13
Välkommen att boka tid
på 031-52 43 00

HEMKÖP:
Formpasta

6500 kr – Just nu 4 500 kr*

Garant, flera sorter, gäller ej
ekologisk, Trottole, majspasta,
500 g, jfr-pris 10.00/kg

*Gäller glas i index 1.5.

Boka tid: 031-52 35 97

5:-

Synundersökning ingår.
Erbjudandet gäller 1 st glaspar/
person t.o.m. 2021-08-31.

/st

Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 34.

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Här är ordningsreglerna som flest
bostadsrättsinnehavare bryter mot

Hög musik och
felsorterade sopor
 Ordningsregler och stadgar är viktiga komponenter för en välfungerande och trivsam
bostadsrättsförening. Det krävs därför att alla
bostadsrättsinnehavare tar hänsyn till dessa.
Trots att många anser sig vara fläckfria uppger en av tio att de
brutit mot föreningens ordningsregler. Lika många uppger att
de inte vet om de brutit mot reglerna. Men vilka regler är egentligen vanligast att bryta? Allra vanligast är det att spela musik efter tillåten tid samt att slänga grovsopor bland vanligt hushållsavfall. Det visar rapporten Sveriges Bostadsrättsrapport 2021.
I en bostadsrättsförening har alla ett gemensamt ansvar att
följa och rätta sig efter föreningens ordningsregler. Något som
svenska bostadsrättsinnehavare anser sig vara bra på. I Sveriges
Bostadsrättsrapport 2021 uppger nämligen majoriteten att de
aldrig brutit mot föreningens ordningsregler eller stadgar. Endast 10 procent av de som bor i en bostadsrätt uppger att de
någon gång har brutit mot reglerna. Däremot svarar 11 procent att de inte vet om de brutit mot några regler, något som
kan vara tecken på okunskap.
Rapporten visar även att det finns skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Den målgrupp som till störst utsträckning
bryter mot reglerna är den yngsta.
Hela 17 procent svarar att de någon gång har brutit mot reglerna och 14 procent vet inte om de har det. Därefter kommer de
som är mellan 41-50 år där 9 procent uppgett att de någon gång
har brutit mot reglerna och 11 procent svarar att de inte vet.
– Det är positivt att majoriteten uppger att de inte har brutit
mot några regler då det också visar på att föreningarna prioriterar detta i sitt arbete. Däremot är det problematiskt att runt
20 procent av Sveriges bostadsrättsinnehavare uppger att de
har eller inte vet om de har brutit mot reglerna. Det är därför
viktigt att styrelsen fortsätter att arbeta aktivt med detta, säger
Therese af Jochnick, Head of Legal på SBC
Hög musik och grovsopor i hushållsavfall
Vilka ordningsregler är då vanligast att bryta? Listan toppas av
att spela musik efter tillåten tid och att slänga grovsopor bland
vanligt hushållsavfall, det uppger 32 procent att de har gjort.
Många svarar också att de förvarat personliga saker i gemensamma utrymmen och att de använt tvättstugan efter utsatt
tid. Dock är det få som utfört omfattande renoveringar utan
styrelsens tillåtelse eller för den delen rökt i trapphuset. Det
svarar nämligen endast 11 procent.
– Det är inte en så stor överraskning kring vilka ordningsregler som är vanligast att bryta, även om det självklart är problematiskt. Trots att endast en av tio grillat på balkongen utan
tillåtelse kanske allt fler kommer bryta mot denna regel nu under sommaren. Det är därför viktigt att styrelsen även under
semestern informerar bostadsrättsinnehavarna men också att
boende meddelar styrelsen om eventuella problem, fortsätter
Therese af Jochnick.
Här är de vanligaste ordningsreglerna att
bryta mot
1. Spela musik efter tillåten tid
32 %
2. Slänga grovsopor bland vanligt hushållsavfall
32 %
3. Förvara personliga saker i gemensamma utrymmen 27 %
4. Använda tvättstugan efter utsatt tid
18 %
5. Hyra ut i andrahand utan tillåtelse
17 %
6. Röka i trappuppgång / andra gemensamma utrymmen 11 %
7. Grilla på balkongen trots grillförbud
11 %
8. Utföra omfattande renoveringar eller ingrepp
i bostaden utan styrelsens tillåtelse
11 %
Källa:
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC
grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder
expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation
och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering, tar varje år fram Sveriges Bostadsrättsrapport och är
en aktiv röst i media. SBC har kontor på fem orter i landet med
ca350 anställda. Bolaget omsatte år 2020, 478 mkr i koncernen.
B/K

Selma Lagerlöf Center. Foto: Göteborg Stad.

Selma Lagerlöf Center öppnar upp i september
 Hallå där Marielle Hanek, Enhetschef, enhet Service, GÖTEBORGS STAD, Förvaltningen
för funktionsstöd
Flera läsare har hört av sig till Backa/
Kärra lokaltidning och de undrar varför
Selma Lagerlöfs Center det fortfarande
är stängt, med tanke på att de flesta nu
fått båda vaccinationerna.
Vad beror det på att det är stängt
fortfarande och när kommer det att
öppna upp?
Selma Lagerlöf Center öppnar när steg
fyra på regeringens skala för avveckling
av restriktioner i fem steg är uppnådd.
Det kommer att ske under september
men det finns ännu inget fastställt datum.

En annan fråga är att det numera
står på facebooksidan Medborgarkontoret Backa. Heter det så eller
Selma Center?
Ja, Konsument och medborgarsservice
har tagit över kontot från föregående
stadsdel Norra Hisingen som nu heter
Medborgakontoret Backa. Finns även en
sida för Förvaltningshuset Selma Lagerlöfs Center, Facebooksidan heter; Selma
Lagerlöfs Center.
Hur gör man om man vill ha kontakt
med någon i huset?
Man kontaktar Informationen antingen
på Telefon 031-366 90 20 eller mail:

informationen.slc@funktionsstod.
goteborg.se
Vilka verksamheter är det numera i
huset?
• Förvaltningen för funktionsstöd
• Socialförvaltningen
• Grundskoleförvaltningen (kulturskola)
• Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen
• Kulturförvaltningen
• Konsument- och medborgarservice

LEIF MARTINSSON

Notiser

SPF Seniorerna
BackaKärra
2 september kl 11.00 Lärje Albogård
Säsongens första månadsmöte. Göran Verner berättar om Ostindiefararens sista resa.
16 september kl 15.00 Lärje Albogård
Vinprovning
Anmälan och inbetalning av 150 kr
till Bg 819-8079 senast 9 september.
B/K

Livslust
Livslust verksamhet erbjuder aktiviteter
med inriktning på kulturevent och arrangemang. Det är deltagaravgift på en
del aktiviteter men mycket i verksamheten är gratis.
Kontakt
Adress: Selma Lagerlöfs Center, Selma
Lagerlöfs Torg 2 Telefon: 031-366 91 70
Kulturpedagog
Telefon: 031-366 90 97, Gun Mattsson

E-post: gun.mattsson@aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K

Tuve mötesplats och
Kärra Träffpunkt
På Tuve mötesplats finns även en grupp
av finsktalande seniorer som träffas.
Kontakt Tuve mötesplats:
Adress: Tuve Torg 5
Telefon: 031-366 80 21, Maria
Larsson,
031-366 82 53, Lena Svensson
E-post: maria.larsson@
aldrevardomsorg.goteborg.se, lena.
svensson@aldrevardomsorg.goteborg.se
Kontakt Kärra Träffpunkt:
Adress: Lillekärr Södra 55
Telefon: 031-366 97 15, Monika
Lundberg
E-post: monika.lundberg@
aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K

Stöd och service för
dig över 65 år
Har du frågor om vilket stöd och service
det finns för seniorer? Vår uppsökande
äldrekonsulent kan svara på frågor och
vid behov hänvisa dig rätt. Undrar du
något om kommunens stöd och service
för dig som senior har du kommit till
rätt person.
Äldrekonsulenten kan bland annat svara på frågor om vad det finns
för sociala aktiviteter, anhörigstöd och
vart man vänder sig för att ansöka om
biståndsbedömda insatser såsom trygghetslarm.
Om du vill ha information hemskickad per post går det bra. Vår
uppsökande äldrekonsulent kan även
träffa dig för ett samtal där du får information och möjlighet att ställa dina
frågor.
Kontakt
Telefon: 031-366 97 11, Azra Masic
E-post: azra.masic@aldrevardomsorg.
goteborg.se
B/K
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Kicka igång
sommaren!
SOMMAR
KAMPANJ!

FR 1.4 plug-in hybrid 245 hk DSG automat
Privatleasing fr. 5.295:-/mån**
Pris fr. 454.900:- exkl. klimatbonus
Förmånsvärde fr. 1.953:-/mån***

Sportstourer FR 1.4 plug-in hybrid 204 hk DSG automat
Privatleasing fr. 3.745:-/mån**
Pris fr. 349.900:- exkl. klimatbonus
Förmånsvärde fr. 1.593:-/mån***

FR-utrustad med bl.a.: 3-zon klimataläggning, Full LED
strålkastare, LED-bakljus ”Coast To Coast”, Dragkrok el, Förarassistanspaket XL, Släpbackningsassistent, Parkeringsassistent,
Parkeringssens. fram & bak, 12 mån SEAT Betalskydd**
Upp till 48 km räckvidd på el.

FR-utrustad med bl.a.: Parkeringssensorer bak, Komfortpaket,
3-zon klimatanläggning, Parkeringsklimatanläggning, Eluppvärmd
ratt, Digitalt kombiinstrument, LED-bakljus ”Coast to Coast”, 12
mån SEAT Betalskydd**
Upp till 64 km räckvidd på el.

I samarbete med

Fri hemmaladdning med 100 % förnybar el i tre år!

Via Skellefteå Kraft kan du, när du köper din nya SEAT e-HYBRID, teckna avtal och få fri hemmaladdning i tre år.****

SEAT MÓ 65
Elektrisk kickscooter

3.995:(ord. 9.995:-)
vid köp av ny
SEAT e-HYBRID

Vi erbjuder även installation & laddbox
fr. 8.950:- netto (Ord.pris 17.900:-).*****

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). Blandad körning Tarraco 1,8 l/100 km,
Leon SP 1,1 l/100/km. Elförbrukning bl. körn. Tarraco 16,6 kWh/100 km, Leon SP 14,7 kWh/100 km. CO2-utsläpp Tarraco 42 g/km, Leon SP 28 g/100 km. Räckvidd på el Tarraco upp till 48 km, Leon SP upp till 64 km. Miljöklass EU6 AP.
HV-batterigaranti: 8 år/16000 mil (det som infaller först). ** SEAT Privatleasing 36 mån. 1000 mil/år inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och
nedsatt arbetsförmåga. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (aug 2021). Ev. övermil, tillval (t.ex. metallic och vinterhjul) och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för tryckfel, ändringar och avvikelser. ***Förmånsvärde baserad på dagens reglementet inklusive 40 % reduktion för plug-in hybrider, beräknad netto vid 50 % marginalskatt.
****Genom att teckna avtal med Skellefteå Kraft får du tre års fri hemmaladdning med 100 % förnybar el, ett schablonbelopp per månad räknat på hemmaladdning för 1350 mils körning per år i tre år dras av direkt från din elräkning.
***** Ord.pris exkl Grönt ROT-avdrag. Läs om laddboxerbjudandet på: https://www.seat.se/shopping-tools/bilerbjudande/tarraco-e-hybrid.html Erbjudandet gäller t.o.m. 31/8/2021. SEAT MÓ 65 får ej köras på allmän väg.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

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

Vad händer under ytan?
Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske
i svenska vatten, till och med i skyddade
områden med hotade arter och livsmiljöer.

Naturskyddsföreningen jobbar för att
gynna skonsamt fiske och för att stärka
skyddet i marina skyddsområden.

Tillsammans kan vi få ansvariga politiker
att gå från ord till handling och skapa den
förändring som krävs.

STÖD VÅRT ARBETE FÖR ETT LEVANDE HAV! Swisha en gåva till 901 3038

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
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KYRKOSPALTEN

Konfirmation – en
förlegad tradition
eller en fantastisk
möjlighet!
Vad är konfirmation egentligen? Vad har
man för nytta av konfirmation i ett framtida CV? Är inte konfirmation en förlegad tradition? Varför ska man konfirmeras? Frågorna är många och det finns
definitivt mer än ett svar.
Ordet ”konfirmation” betyder bekräftelse och det man bekräftar är att man
en gång blivit döpt. Så den ”moderna”
konfirmationen är en grundkurs i kristen
tro? Vad är kristen tro och finns det någon plats för en personlig tro hos människor år 2021? Av alla konfirmander jag
har mött så har jag fått ganska många
svar men dom har varit överens om två
saker; ”det var inte alls som jag trodde
det skulle vara” och ”det var betydligt roligare än jag hade väntat mig”.
Att vara konfirmand idag innebär inte
att man behöver lära sig psalmer och
böner utantill, gå i kyrkan ett visst antal söndagar och sedan är det bra. Idag
kantas konfirmationsundervisningen av
att man ska känna sig sedd, att vara en
självklar del av gruppen. Det blir diskussioner utifrån intressanta frågor om
livet, om samhörighet, om tro och om
tvivel. Man är välkommen att vara med
helt villkorslöst. Om man tvivlar eller
inte tror är det ett utmärkt tillfälle att ta
reda på vad det är man inte tror på. Man
kommer ganska snart till insikt om att
man har många fördomar om kyrka och
tro som inte är sanna.
Det finns ingen mall för hur man ska
leva och hur man ska tro även om man
kallar sig kristen. Det finns stereotyper
”som alltid” är helt felaktiga. Det finns
egentligen bara ett sätt att ta reda på det,
att ta reda på vad kristen tro är, och det
är därför vi bjuder in till konfirmationskurs. Det handlar inte bara om bibelundervisning – det handlar lika mycket om
att hitta god självkänsla, att prata om saker man vanligtvis inte pratar om. Det
handlar även om gemenskap och om att
alla ska få plats och att alla är välkomna.
Det handlar om vårt gemensamma ansvar för varandra och för naturen. Om
att behandla alla andra som man själv vill
bli behandlad.
Vanligtvis är det ungdomar som går i
åk 8 som konfirmeras. Det här läsåret erbjuder Svenska kyrkan i Backa pastorat
veckogrupper i Backa och i Kärra samt
sommargrupp i Tuve med sommarläger.
Det finns även grupper för vuxna. Är du
nyfiken och vill veta mer – tveka inte att
höra av dig.
MAGNUS FALLGREN
FÖRSAMLINGSPEDAGOG
I BACKA PASTORAT

Även små
annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson,
0733–48 72 14

Trafikkontroller på Hisingen. Foto: www.polisen.se

Trafikkontroll på Hisingen
Förra veckan genomförde Polisen Hisingen trafikkontroller på olika
platser på ön med fokus på 30- och 50-sträckor intill skolor där mycket
barn och ungdomar rör sig. Även om många trafikanter skötte sig väl
resulterade kontrollerna i ett tiotal böter för bland annat hastighet och
förare som pratat i telefon medan de kört.

- Det är alltid viktigt att hålla hastighetsgränserna för att minimera
riskerna för olyckor men tänk till extra mycket när ni kör på vägar likt
dessa så hjälps vi åt att göra Hisingen till en trygg plats för våra barn
och unga att växa upp på, säger Hisingspolisen.
B/K

Stöd och service för
dig över 65 år

Mötesplats
Backa-Brunnsbo

 Har du frågor om vilket
stöd och service det finns för
seniorer? Vår uppsökande
äldrekonsulent kan svara på
frågor och vid behov hänvisa dig
rätt. Undrar du något om kommunens stöd och service för dig
som senior har du kommit till rätt
person.

På denna mötesplats finns även aktörer som
exempelvis Solidariskt Kylskåp, SOL. De jobbar med att minska matsvinnet och delar ut
mat på måndagar och fredagar kl. 17–18. Här
finns också en verksamhet för unga.
Här finns även ”Dela mera” ett maskin och
verktygs-otek där du lånar hem köksmaskiner
och verktyg under en vecka. Du lånar på
ungefär samma sätt som du lånar böcker på
biblioteket.
Är du med i en förening som vill bli aktör
hos oss? Kontakta oss via e-post.

Äldrekonsulenten kan bland annat svara på
frågor om vad det finns för sociala aktiviteter,
anhörigstöd och vart man vänder sig för att
ansöka om biståndsbedömda insatser såsom
trygghetslarm.
Om du vill ha information hemskickad per post går det bra. Vår uppsökande
äldrekonsulent kan även träffa dig för ett samtal där du får information och möjlighet att
ställa dina frågor.
Kontakt
Telefon: 031-366 97 11, Azra Masic
E-post: azra.masic@aldrevardomsorg.
goteborg.se
B/K

Kontakt
Adress: Folkvisegatan 14
Telefon: 031-366 82 74, Helena von
Mühlenfels E-post: motesplats.nh@
aldrevardomsorg.goteborg.se

ten för dig som är senior och förebygga fallolyckor genom vår fixartjänst.
Fixartjänsten stöttar dig som fyllt 67 år
med sysslor i hemmet som inte kräver fackkunskap. Tjänsten är avgifts- fri, men du får
själv stå för eventuella materialkostnader.
Välkommen att höra av dig!
Kontakt
Torslanda: Daniel Schuldt, 031-366 67 92
Norra Hisingen: Thomas Nilsson, 031-366
97 60
Lundby, Biskopsgården och
Länsmansgården: Gunilla Tiberg, 031-366
76 49
E-post: fixartjanst.hisingen@
aldrevardomsorg.goteborg.se Beställ här:
www.goteborg.se/fixartjanst
B/K

B/K

Fixartjänst Hisingen
Fallförebyggande service för dig över 67 år. Vi
gör det för din egen säkerhet.
Behöver du hjälp med att sätta upp gardiner eller byta glödlampor? Vi vill öka trygghe-

Volontärsamordning
 Vill du ge lite av dig själv, din tid och din kunskap till någon annan? Då kan ett sätt vara att bli volontär! Varje tillfälle är viktigt och det spelar ingen roll om det är vid enstaka eller återkommande tillfällen.
Dessa tillfällen sätter guldkant både på ditt och andras liv.
Din insats är ideell och oavlönat och att vara
volontär är frivilligt. Vi bidrar med uppmuntran, stöd och inspiration under din tid som
volontär.

Om du väljer att vara volontär

När du börjar som volontär träffar du volontärsamordnaren. Tillsammans pratar vi om
vad det innebär och vad som kan förväntas

av dig. Du har möjlighet att forma insatsen
gemensamt tillsammans med mottagaren och
avgör själv hur mycket tid du vill avsätta för
din volontärinsats.
» Du får regelbundet stöd och uppmuntran.
» Du blir försäkrad om något skulle hända
dig när du gör en insats.
» Du skriver på ett tystnadslöfte.

Är du intresserad? Tveka inte att höra av
dig
Kontakt
Telefon: 031-366 97 11, Azra Masic
E-post: azra.masic@aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K
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Stora Coop i Bäckebol har fått en ny fräsch fiskdisk.
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Beyti Kolgrill & Meze har öppnat i Bäckebol.

LIGH
T

LÖRDAG DEN 11 SEPTEMBER KL. 11–14
Vi följer FHM:s rekommendationer och riktlinjer och håller avstånd – varmt välkommen till oss om du är frisk!
PROGRAM:
• Ponnyridning
• Trollkarl
• Föreningsliv och ”prova-på-aktiviteter”
• Erbjudanden i butikerna
• Glass till alla barn

!
Gilla oss på Facebook! ! @ karracentrum | www.karracentrum.com

Gilla
påefter
Facebook!
| www.karracentrum.com
Håll utkik
påoss
torget
affischer när det
närmar sig och vår
facebook för mer detaljerade tider!
@ karracentrum

KÄRRADAGEN ARRANGERAS AV HANDLARNA PÅ TORGET OCH FASTIGHETSKONTORET
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14

AUGUSTI 2021

Tingstadstunneln
totalrenoveras 2022-2023
Tingstadstunneln, en av Västsveriges viktigaste vägförbindelser behöver renoveras. Samtidigt som renoveringen görs passar vi på att förbättra trafiksäkerheten i och framkomligheten
genom tunneln.
Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel, under
Göta älv, som förbinder Hisingen med övriga Göteborgs
fastland. Tunneln öppnade för trafik redan 1968 och är hårt
trafikerad av cirka 125 000 fordon per dygn.

Tunneln måste renoveras

Under åren 2022–2023 kommer vi att totalrenovera tunneln
både in- och utvändigt. Hela konstruktionen renoveras och vi
byter ut merparten av tekniken såsom belysning och fläktar.
Vi installerar också ett bransskyddsystem och bygger ett nytt
system som tar hand om dagvattnet som samlas i tunneln.

Stor trafikpåverkan trots förberedande arbeten

Våra analyser visar att stora störningar i trafiken är att vänta.
Vi gör allt vi kan för att minimera dessa.
Bland annat pågår ett stort planerings och dialogarbete
med andra närliggande projekt och intressenter som kommer
att påverkas. För att underlätta framkomligheten under byggtid gör vi även förberedande vägarbeten.

Dubbelriktad trafik genom ett tunnelrör

Ett tunnelrör kommer att renoveras i taget medan det blir dubbelriktad trafik i det andra, öppna, tunnelröret för trafikanter
på E6.

Välj Marieholmstunneln

Trafik mellan Lundbyleden och E6 Kungsbackaleden kommer
att ledas via den nya Marieholmstunneln och E45.

Bakgrund och fördjupning

Korta fakta
Vad:
Totalrenovering för att öka tunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som
kör genom tunneln. Förberedande trafikarbeten görs
för att fördela trafiken mellan Tingstadstunneln och
Marieholmstunneln.
Nuläge:
Projektering och dialog med näringsliv och intressenter.
Byggperiod:
Våren 2022 - hösten 2023. Ett tunnelrör renoveras i
taget medan trafiken dubbelriktas genom det andra,
öpnna, tunnelröret. Förberedande arbeten 21-22.
Klart:
Hösten 2023.
www.trafikverket.se
B/K

Lisa Dickson hoppas Kärradagen blir en trevlig och kul lördag för alla.

Hallå där Lisa Dickson Centrumledare
ansvarig och förvaltare för Kärra Centrum
Det blir en Lightversion av Kärradagen vad innebär det?
Vi tänker, eftersom vi har ett läge i samhället med en pandemi
som inte riktigt vill ge sig, har vi beslutat att genomföra dagen
fast i lite mindre form. Det blir inte lika många föreningar
med, samt att vi behöver glesa ut bord och se till så att vi inte
skapar alldeles för mycket trängsel i de aktiviteter vi gör. Vi
kommer att ha vårt vaktbolag som finns med oss hela dagen
för att säkerställa att vi håller riktlinjer och rekommendationer.
Vad kommer att hända under dagen?
Vi håller på att sätta ihop programmet nu, som kommer bli
klart här inom kort, det är ju trots allt två veckor kvar. Vi kommer att ha flera närvarande föreningar, både inom idrott och
andra verksamheter. Det blir lite pröva-på aktiviteter med fotbollsklubben, det blir ponnyridning och tipspromenad och en
trollkarl som trollar för barn och vuxna. Biblioteket har lördagsöppet och så givetvis kommer butikerna att ha erbjudanden.
Blir det något extra för barnen?
Både trollkarl och ponnyridningen samt att biblioteket kommer ha sagomaraton där man får skriva och få en bok. Det kan
nog komma någon mer överraskning för barnen också kanske.
Kommer handlarna på torget med erbjudande?
Ja, det kommer de att ha.

Kommer några föreningar att vara på plats?
Det är fullt förståeligt att inte alla föreningsverksamheter kan eller vill eller har möjlighet att vara med denna dag, en del är lite
oroliga kring smittspridning i unga åldrar, en del kanske inte har
de resurser som krävs heller. Men ja, föreningar kommer att vara
med några stycken, både inom idrott och olika pensionärsföreningar. Föreningsrådet finns inte kvar längre i den formen som
tidigare, efter omorganisationen av stadsdelsförvaltningarna, så
Kärradagen genomförs av Fastighetskontoret och handlarna.
Vad tror du Kärradagen betyder för alla som bor i stadsdelen?
Det känns som i de tider vi lever i, att det kan finnas ett uppdämt behov nu av att mötas och träffas. Vårt torg är ju som vårt
vardagsrum, här träffas vi och skall ju trivas. Får man en chans
att gå ned på torget under trevliga former, tror jag många faktiskt vill göra det. Ta med barn och barnbarnen, eller träffa sina
grannar och vänner över en kaffe eller en god bit mat.
Varför ska man besöka Kärradagen?
För en trevlig och kul lördag med lite underhållning, och att
föreningarna kan visa upp sig vad de kan erbjuda.
Jag vill passa på att säga också, för att tona ned Kärradagen
lite grann, att fullt så mycket ”ös” som vi kanske haft andra år,
blir det inte i år, men vi skall göra vårt bästa ändå för att hitta
aktiviteter där vi kan träffas och mötas på torget denna dag.

Dags att ställa om
Bli medlem på www.naturskyddsforeningen.se

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

Helgen 18-19 september 2021

VÄLKOMMEN

att besöka konstnärer, konsthantverkare
i deras ateljeér och verkstäder kl. 11-17

Samlingsutställning

Kulturhuset Vingen, Torslanda
pågår 13-19 september
öppet mån - sön kl. 11-17
Digital
Vernissage
Vernissage
17 september kl.18
www.konstrundanvastrahisingen.se

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson, 0733–48 72 14

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

foto: alex giacomini/ikon

Vi har platser kvar
i höstens konfagrupper!
På vår hemsida hittar du information om alla
våra konfagrupper samt ett anmälningsformulär.
Skanna QR-koden för att komma direkt till sidan.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 10 SEPTEMBER

Vad vill du att Svenska
kyrkan ska göra?
Rösta i kyrkovalet för att göra din röst hörd.
Läs mer om kyrkovalet på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

16

AUGUSTI 2021

Fältspatsbrott i Djupedal
 Bergen vid Djupedal i Hisings Kärra består av grå gnejs. I denna bergart förekommer tunna lager av andra bergarter, så kallade gångbergarter. I det lilla stenbrottet här finns en gångbergart som kallas pegmatit.
I denna ingår bland annat röd kalifältspat och
vit plagioklas - en annan typ av fältspat - samt
kvarts.
Fältspat är jordens vanligaste mineral och
bryts främst för porslintillverkning. Tidigare
var brytningen fördelad på en mängs små
brott, men idag har den koncentrerats till ett
fåtal större.
Här började man bryta fältspat så sent som
i slutet av 1950.
Lönsamheten blev inte så stor och man lade
snart ner verksamheten.
Om du vill få en historisk återblick i ämnet

så ta dig till Djupedal (nära Tolsered 4H gård)
i Hisings Kärra.
Där finns det skyltar som vägleder dig.
Ove Hanson som bor i Kärra besökte
platsen för drygt 10 år sedan och var i förra
veckan åter på plats och tog bilder.
- Jag tycker det är intressant att se vad som
som hänt och var platsen ligger där det pågick
fältspatsbrytning.
Där har tydligen varit en gruva på 50-talet
men är det nedstängt sedan flera år tillbaks.
LEIF MARTINSSON

Ove Hansson.

SJÄLVTVÄTT
Det
Det här
här ingår:
ingår:
EGEN UPPVÄRMD
HALL

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

0,5
0,5 tim.
tim. 99:99:-

Kärra Simhall: Foto: Frida Winther.

1
1 tim.
tim. 175:175:-

Kärra simhall
har öppnat igen

 I måndag öppnade Frölundabadet, Kärra simhall och Angered
Arena igen för dig som vill simma och bada. Valhallabadet öppnar
idag för motionssim i 50-metersbassängen medan övriga bassänger
öppnar 26 augusti.
Askims simhall och Lundbybadets inomhusbassänger öppnar 1 september.
Kärra simhall har en 25-metersbassäng,
vattenrutschkana, tempererad undervisningsbassäng, dam- och herrbastu, ett gym och en
sporthall. Hjärtstartare finns.

Kom ihåg att alltid hålla avstånd och stanna
hemma om du känner dig sjuk.
Öppettider och mer info hittar du om
klickar dig vidare här: https://goteborg.se/.../
simma.../hitta-bad-och-simhallar/
B/K

0,5
0,5 tim.
tim. 99:99:-

1
1 tim.
tim. 175:175:-

1,5
1,5 tim.
tim. 250:250:-

2
2 tim.
tim. 300:300:-

BIL,
HUSVAGN
maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m
BIL, HUSBIL,
HUSBIL,
HUSVAGN
maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m
BOKA
ONLINE
/ DROP IN

Boka
Boka tid
tid online
online på
på www.variantbil.se
www.variantbil.se

HUSBIL
HUSVAGNBILAR BILAR
BIL
KÖPES

KÖPES

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

VARIANTBIL

Tagenevägen
Tagenevägen 99 •• Tel.
Tel. 031-57
031-57 11
11 40
40 •• info@variantbil.se
info@variantbil.se •• www.variantbil.se
www.variantbil.se

1,5
1,5 ti
ti

KÄRRA
CENTRUM

Vi på Kato sushi ser fram emot hösten och
hälsar alla våra trevliga gäster välkomna till oss!
Från september har vi följande öppettider:
Mån-Tor 11 - 20
Fredag
11 - 21

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

Lördag
Söndag

Dagens lunch serveras
mellan 11 - 15 måndag till fredag.
Arigato!

Kärra Café
och Konditori

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

99:-

HÖSTENS NYHET!

Ta hand om ditt leende!
•
•
•

Borsta med fluortandkräm två gånger om dagen.
Låt dina tänder vila två timmar mellan måltiderna.
Kom ihåg att besöka oss regelbundet.

Durumvete, sallad,
räkor /kyckling

12 - 21
12 - 20

85 kr
Kärra

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

* Erbjudandet gäller på ICA
Supermarket Kärra. Vi reserverar oss
för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

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

Tel. 574030
Hösten närmar sig och nyheter kommer
in hos oss de närmaste veckorna

CANDY
de ska va gott o leva

ÖPPETT:

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

Välkomna önskar Sofia & Marie med personal!
Öppet mån-fre 10-18 • lör 10-15

Vi sponsrar

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

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

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam

Ny rätt varje vecka!

VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

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
Vi finns på Facebook!

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 | APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Välkommen
hem, Loui
 Efter en lång resa på alla sätt så kan Kärra
HF välkomna hem Loui Sand till sin moderklubb Kärra HF. 17 år sedan lämnade Loui
Kärra HF för en fantastisk karriär på den internationella handbollsscenen. Nu har han
kämpat sig till ett A-lagskontrakt med vårt
herrlag i Allsvenskan.
Nu inväntar klubben klartecken från SHF och Loui kan vara
med och kriga om en plats i premiärlaget till seriestarten.
Loui är en av de ”hemvändare” som föreningen arbetat hårt
för att få hem till igen.
- Fler kommer! I Kärra HF sätts alltid vänskap o värme till
medmänniskan i första rummet, meddelar Kärra HF på sin
hemsida.
B/K

Loui Sand välkomnas hem av Kärra HF:s
klubbchef Magnus Björklund.

Stjärnvärvningar till Backa HK
Många månader har gått sedan herransvarig Johan Sighed senast fick skaka fena med en ny haj. Nu var det äntligen dax,
och denna gång kan vi presentera inte mindre än 3 nya spelare
till herrtruppen.
Backa Sharks har gjort klart med två stycken stjärnvärvning-

ar från Kärra HF, Joel Fallgren och Daniel ”Flinis” Ahlqvist.
Dessutom har vi lyckats knyta Emin Gustafsson till oss. Emin
är en ung lovande målvakt som spelat juniorhandboll i Önnered HK föregående säsong.
B/K

Jesper Wollberg Olofsson nyförvärv till Backadalen.
Foto: IBF Backadalen.

Nyförvärven hälsas välkomna av Backa HK:s tränare Johan Sighed. Foto: Backa HK.

Ville Lindberg återvänder till Backadalen. Foto: IBF
Backadalen.
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Helt ny, helt eldriven.
Audi Q4 e-tron.
Nu lanserar vi ytterligare en elbil i form av Audi Q4 e-tron – en kompakt SUV med
sportig design och mängder av infotainment. Det stora batteriet ger en räckvidd på
upp till 51 mil enligt WLTP och kan laddas snabbt och effektivt med 125 kW. Storleksmässigt är Q4 e-tron betydligt rymligare än den kanske ser ut tack vare elbilens nya,
smarta plattform. Teckna privatleasing redan idag och möt framtiden imorgon.

Privatleasing från:

4695 kr/mån
Pris från ca 564700 kr

Audi Q4 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 19,3–17,5 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Den faktiska räckvidden påverkas av ett ﬂertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/
kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing: 36 mån 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2021). Service ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.
Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Fullständiga villkor på privatleasing.audi.se. Vi reserverar oss för
eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Nu är ID.4 här.
Elektriﬁera livet.

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

ID.4. Upp till 51 mil mellan laddningarna.

ID.4 Life. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Vi reserverar oss för ändringar
och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilab i Kungälv AB | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
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Hisingsbackas
damer föll mot Orust
En tung förlust var det i helgen för Hisingsbackas damer i division 2 då de förlorade hemmamötet mot Orust. Trots ledning
med 2-0 i halvtid och 3-2 i den andra lyckades inte Backatjejerna knyta åt säcken. Istället var det bohuslänningarna som
åkte hem med tre poäng. Förlusten var Hisingsbackas fjärde på
lika många spelade matcher. Hemmalagets mål gjordes av Parmina Moradi, Marie Åhs och Felicia Svanström. Nästa match
spelas lördagen den 29 augusti (b) och då blir det Hisingsderby
när Eriksberg står för motståndet.
B/K

... men damlaget B
vann mot Romelanda
Det blev en fin 1-0 seger för Hisingsbackas damer B i bortamatchen mot Romelanda UF i division 4. Matchvinnare blev
Parmina Moradi.
B/K

Hisingsbacka FC damlag B har kommit igång med seriespelet och det blev en fin 1-0 seger borta mot Romelanda UF. Foto: Hisingsbacka FC.

Julia Eriksson. Foto: Kärra HF.

Carl Millard Jawette och Edwin Larsson. Foto: Backatorps IF.

Julia Erikson
tillbaks i Kärra HF

Backatorps Carl och Edwin var på riksläger

Kärra HF stärker upp sin akademi på flicksidan då Julia Eriksson
kliver in som tränare för vårt F16-15 lag.
-Vi är oerhört glada att få hem ”Julle” till sin moderförening igen
efter bl annat 3 SM Guld med IK Sävehof och proffsliv i Danmark
och Turkiet. Julia kommer bli en grym inspiratör för våra unga tjejer
och att vi i framtiden får se Julia i någon roll i vårt damlag är långt
ifrån osannolikt, säger Thomas Willram Kärra HF sport.
B/K

Fjärde raka förlusten
för Kärra KIF:s herrar
Division 5 A kör en enkelserie i år på grund av pandemin.
Kärra KIF:s herrar har fått en blytung start och väntar fortfarande på sina första poäng. Fyra matcher har spelats och Kärra
väntar fortfarande på sin första seger och poäng. Senaste
matchen föll de mot Kode med 2-1, målskytt för Kärra var
Marcus Aggefjord. Den 28 augusti är det ny match och då
väntar Inter Linne IF (b). Uppgiften ser inte alls omöjligt ut och
förhoppningvis kan Kärra ta sin första seger för säsongen.
B/K

I slutet av juli började Rikslägret för pojkar födda 2006 på
Bosön i Stockholm. Backatorp IF’s färger representeras av Carl
Millard Jawette och Edwin Larsson från vårt P06 lag.I fem da-

gar träna de och spelade matcher med drygt 130 utvalda spelare från hela Sverige.
B/K

Hisingsbackas
herrar kryssade

Kärra IBK
värvar hem Joakim

Det har varit en tung säsong så här långt för Hisingsbackas herrar i division 2 mellersta Götaland. Efter 8 spelade
matcher är facit: 6 förluster, två oavgjorda och noll vinster.
I lördags spelade de oavgjort mot Kongahälla 2-2, efter att
gästerna lett med 2-0. Tack vare Levi Kundos båda mål fick
Backalaget med sig en välbehövlig poäng.
Nästa match är mot Skene (b) den 28 augusti.

Joakim Ljungberg kommer hem till sin moderförening Kärra IBK efter ett par säsonger i Backadalen Div.2!

B/K

Även små annonser syns!
Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

B/K

HELT NYA

RENAULT
ARKANA
hybrid by nature

3 390 kr

/mån*
inkl 3 års service & 3 mån leasingskydd
lanseringspris 258 900 kr** (ord pris 268 900 kr)
en helt ny, innovativ SUV med hybridteknik från Formel 1™
*Renault relax privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta per jul-21 (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. inga uppläggnings- eller aviavgifter.
kostnad för rabatterad Renault försäkring tillkommer. körsträcka 10 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63
år. gäller vid kundorder senast 30/9 2021. alla priser är inklusive moms. **erbjudandet består av en nybilsrabatt på 10 000 kr. angivna priser är inklusive moms.
gäller vid köp av en ny Renault Arkana E-tech hybrid 145 senast 30/9 2021 med reservation för begränsningar i antal bilar, färger och tillval. kan ej kombineras
med andra erbjudanden eller företagsstöd. bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,8 l/100km, CO2-utsläpp 108 g/km (WLTP). extrautrustning kan påverka
förbrukning och CO2. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. bilen på bilden är extrautrustad.

renault.se

BILVARUHUSET MÖLNDAL Krokslätts Parkgata 4. Tel: 031-790 04 20. Mån–fre: 09-18. Lör–sön: 11-15
TAGENE Tagenevägen 17. Tel: 031-790 08 20. Mån–fre: 09-18. Lör–sön: 11-15
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Guld till Backatorps pojkar 06
P06 var i månadsskiftet i Karlstad denna
helgen och spelade hem Sverige cupen.
Det gick hur bra som helst för de kom
hem med den ädlaste valören på medaljen. Med tanke på att den erkänt starka
Sverigecupen med bland annat en rad
duktiga akademiklubbar som IFK Göteborg, Örebro SK, Kalmar FF, BOO,
Hammarby med flera var representerade
så är Backatorps prestation imponerande.
Stort grattis till spelare och ledare.
B/K

Backatorp If med
uppstart för PF-2016
Nu är det dags för uppstart av PF2016.
Varmt välkomna att testa på hela
höstterminen är gratis prova på.
Anmäl Er gärna
Välj PF 2016 så kommer all info direkt
i Er inbox
Vill du vara med och vara ledare så
skulle det vara superkul maila kansliet@
backatorpif.se
Uppstart onsdagen 1 sep
1 september 17-18 i Backatorps skolans
idrottshall.
B/K

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

Med lång erfarenhet och nödvändiga tillstånd
utför vi de flesta solskyddsinstallationer i
hemmet eller på arbetsplats såsom markiser,
persienner, plisséer med mera.
Vi fixar även installationer och service på
reningsverk för spabad och pooler.
I egna lokaler kan vi även utföra
reparationer, service eller rekond för såväl
bilar som båtar.
Ring Robban: 0708–97 98 98

Varuhuset för
hela familjen!

Välkommen in
i vårt växthus!
Vårt
sortiment
växer

Lösviktsgodis är
äntligen tillbaka!

69

90
KR
/KG

Dagens lunch
med stil och finess!
Andreas och vårt härliga gäng i köket
ser till att du kan äta riktigt god lunch
- till ett riktigt bra pris.

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se
Lunchöppettider vardagar 11.00 – 14.30, helger 11.00 –15.00
Caféöppettider mån – tor 10.00 – 18.00, fre 10.00 – 17.00,
lör 10 – 16.30, sön 11.00 – 16.30

Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

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

Dagens lunch

89
KR/ST

GYMKORT FR.

299:-

INGEN
STID!
BINDNING

/ MÅN

SVERIGES
BÄSTA TRÄNING!
bli medlem
redan idag!

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.

