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30% PA ENKELSLIPADE GLAS
Boka synundersökning på hemsidan redan idag
Gäller eyezen-glas från Essilor t.o.m. 5/9 2022. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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BACKA / KÄRRA

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

Kärradagen
den 10 september
FOLKSPELS VD
HANS SAHLIN:
FÖRENINGSLIVET – EN
GIVEN FRÅGA I HÖST.

Litteraturgatan i Backa
på väg att bli en stadsgata
Kärras F15 fortsätter imponera

BACKATORP IF U16TOPP 24 I SVERIGE!

 031-57 57 88

Scanna
för meny

 Lillekärr södra 49
www.pizzahuset.org

 Öppettider:

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

Handla

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

på

Tel. 0705-60 63 06

hemmaplan!

ll Kärra

Välkommen ti

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Tomas Ledin – ett proffs på scenen.

Hösten och valet väntar

SEMESTER OCH LEDIGHET är slut för denna gången för de allra
flesta. Vardagen är här och det kan kännas som en uppförsbacke för många att det är ett helt år kvar till nästa sommar.
På något sätt är ändå känslan bra att vara igång. Att komma in
i rutinerna. Vi har mycket att se fram emot i höst. Valet och
vem som får makten i vårt land är en synnerligen viktig fråga.
För att inte tala om fotbollssäsongen andra halva som ska avgöras. Handbollen och Innebandyn drar snart igång och det är
ser vi fram emot. Det som däremot många inte ser fram emot
de höga el och bränslepriserna, matpriserna, räntorna etc som
fortsätter spöka.
På det lokala planet händer det som alltid mycket.
KÄRRADAGEN är antagligen den viktigaste och trevligaste dagen på hela året för främst Kärrabor. Snart är det dags igen för
den populära dagen. Den 10 september i Kärra Centrum.
BÄCKEBOLS RESTAURANG har renoverats och det har blivit ett
lyft. Missa inte att besöka dem. Du kommer inte att bli besviken.
HISINGS BACKA fortsätter att byggas ut med nya bostäder längs
Litteraturgatan och det börjar få en stadsliknande utstyrsel.
Det är bra och viktigt för hela stadsdelen.
FÖRENINGSLIVET I BACKA OCH KÄRRA är oerhört betydelsefullt, precis som i övriga Sverige Tänk vilken viktig samhällsinsats de gör. Med att erbjuda “alla” en vettig fritidssysselsätt-

ning för barn och ungdomar i stadsdelarna. Mycket tack vare
alla ideella ledare som finns. Min ständiga fråga är: Hur skulle
samhället se ut utan de här hjältarna. Osökt tänker jag på våra
politiker som inte alltid vill se sambandet med föreningslivet
och samhället. Det som är så uppenbart. Föreningslivet behöver komma upp högt på politikeragendan så att de får betydligt mer resurser än de har idag. För att exempelvis bygga fler
idrottshallar eller som att avlöna våra fantastiska ledarna. En
annan viktig aspekt är den ständiga frågan, som landet misslyckats till stor del med - Intregationen. Att som invandrare
komma in i föreningslivet är antagligen det i särklass bästa sättet att anpassa sig till Sverige. Då gäller det att föreningarna får
resurser till det också. Men som vanligt blundar våra beslutsfattare för och fortsätter slänga ut pengar åt höger till vänster
på satsningar som oftast inte leder någon vart. Nej, satsa betydlig mera på föreningslivet i frågan om integration. Och läget kan väl inte vara bättre för Anders Ygeman, integrationsoch migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor.
Det är sannerligen dags att han kliver fram nu och och ger
föreningslivet alla tänkbara möjligheter.

VALET STÅR FÖR DÖRREN. Den 11 september är det dags för
svenska valet att rösta, om man inte förtidsröstar. Alla undersökningar som pågår, nästan varje dag, om vilka partier som är
störst varierar och lär så göra ända in på mållinjen. Frågan är
väl hur de olika partikonstellationerna kommer att se ut när
valet är avgjort.
Vallöftena från de olika partierna står som spön i backen.

Att de kommer så tätt in på valet är föga förvånande. Nu gäller
det att samla röster till varje pris.
Pajkastningen mellan de olika partierna dominerar extra
mycket inför ett val. Det känns som den bara blir värre och
värre med åren. Det är sorgligt att se detta skådespel av våra
politiker, som vi betalar dyra löner med från våra skattepengar,
att ständigt kasta skit på varandra. Precis som vi väljare inte
skulle se och höra det spektaklet. Det är så lågt. Hur vore det
att enbart fokusera på sin egen politik?
Själv lägger jag min röst på det partiet som är tydliga med vad
de vill och har fokus på sakfrågorna.
Hur folk röstar är upp till var och en. Vi har ju demokrati i vårt
land. Tack och lov.
Resultatet får vi se den 11 september.

TILL SIST: Sommarens bästa var Tomas Ledins konsert på
Trädgår’n för drygt en vecka sedan höll hög klass. 70-åringen
är ett proffs rakt igenom och levererade sina hits på löpande
band. Att dessutom vädret var på bästa humör gjorde den här
lördagen optimal.
Trevlig läsning
LEIF MARTINSSON
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AKTUELLA
ERBJUDANDEN

24/8–28/8
MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

Bäckebol

SUPERMÅNAD
FÖR MEDLEMMAR
Under perioden 18–28/8, 2022 hittar du värdechecken i Poängshoppen på coop.se, i Coopappen eller Medlemspunkten i butik. Den är giltig i 90 dagar och gäller vid ett köptillfälle
per hushåll i butik eller online. Ett tips är att spara värdechecken till en storhandling, om
du ska handla för en lägre summa kan en värdecheck i kronor vara mer lönsam att ta ut.

Ves

MEDLEMSKLIPP!
BIFF/
ENTRECÔTE

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

149k

/kg

BIFF/ENTRECÔTE

Brasilien/Naturkött. Kyld.
I bit. Ca 850–950 g.

KVISTTOMATER

Nederländerna.
Klass 1.

99k
MEDLEMSPRIS

20k

/kg

FÄRDIGRÄTTER

34)=
/st

4 FÖR

MEDLEMSPRIS
MAX 2 ST/MEDLEM.

SMÖR

Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej laktosfritt.
500 g. Jfr-pris 69:80/kg.

Findus. Frysta. Välj mellan olika sorter Dagens. 340-400 g.

MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE

Löfbergs. Välj mellan
olika sorter och rostningar.
Gäller ej FairTrade och Eko.
450 g. Jfr-pris 76:67/kg.

2 FÖR

69k
MEDLEMSPRIS

19)=
/st
SKOGSHUGGARLIMPA

Sydöstbagarn. 700 g. Jfr-pris 28:43/kg.
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Ladan i Backa
Djurträffar augusti
Under augusti håller vi Kaninträff tisdagar kl 15 och Hönsträff torsdagar 15.
Träffarna är gratis för Ladans medlemmar, men du behöver anmäla dig till
nr 0762771769.
Djuren på sommarbete
Som vanligt åker djuren på bete under
sommaren och kommer hem igen runt
1 september.

Trygghetsspalten
Backa och Kärra
Hej och hoppas att ni har haft det bra även om sommaren
inte på något sätt är slut.
När jag har rört mig på olika platser har det slagit mig att
det säljs jordgubbar och andra frukter, men även egenproducerade saker i form av hantverk. Denna kommers sker
både utmed vägar och korsningar, men även utanför butiker och på parkeringsplatser. Inte ovanligt att man kan se
unga personer som står för försäljningen, men även för den
delen äldre.
Polisen i Kungälv har under sommaren kontrollerat 15
stycken försäljningsställen av jordgubbar i sitt område.
Kontrollen skedde tillsammans med bland annat Skatteverket och tio av dessa kontroller renderade i någon slags kontrollavgift för exempelvis avsaknad av kassaregister eller om
kunden inte erbjuds kvitto.
Det finns en farhåga att en del av denna typ av verksamhet inbegriper ett visst mått av kriminellt inslag. Det kan
handla om svarta pengar, pengar som ska tvättas in i det
legala systemet eller på annat sätt är en del av ett kriminellt
upplägg. Det kan ju även vara en form av bedrägeri mot
våra trygghetssystem som vi gemensamt betalar för.
Får du inte något kvitto när du betalar? Är det oklart vem
som står bakom telefonnumret dit du swishar betalningen?
Det är frågor som bör var en väckarklocka.
Det finns även andra verksamheter där du kan tycka att
du som konsument gör ett klipp eller åtminstone en bra
affär. Det kanske kan vara lockande att klippa sig för 100
kronor eller tvätta bilen till en billig penning. En alltför billig hantverkare kan vara en annan verksamhet som kan vara
lockande att utnyttja för att minimera dina kostnader, i alla
fall i det korta perspektivet. Det kan ju komma obehagliga
överraskningar om något inte skulle gå enligt plan.
Det kan i sammanhanget vara på sin plats att du som
konsument och medborgare tar ett ansvar och i alla fall gör
vad som kan förväntas, nämligen att försäkra dig om att ditt
köp, din köksrenovering eller din hårklippning inte är en
del av ett kriminellt kretslopp.
Det finns verksamheter som sköter all sina affärer helt
enligt regelboken och som också blir drabbad när olagligheter snedvrider konkurrensen.
Mitt råd är att begära kvitto vid all betalning och göra
något slags moraliskt och juridiskt övervägande.
Låt inte kortsiktigheten och lockelsen att spara några
hundralappar bli som handeln med narkotika. Där vi kan se
hur bruket och kapital går rakt in i den kriminella världen.
Hur den världen ser ut och upplevs är det inte så många av
oss som vet, men det ger sig uttryck i många av de våldsdåd
som ni kan läsa om i tidningarna och se i nyhetssändningarna. Den hanteringen lämnar många offer efter sig. Det
gäller missbruk och misär, men även i brottsoffer och hantering av personer inom vård och polis.
Jag kommer att rapportera mer i följande nummer kring
händelser som skett under sommaren, men kan ändå säga
att i det stora hela har det varit en ganska lugn sommar. Det
som sticker ut är en dödsskjutning i Biskopsgården som naturligtvis frestar på systemen i många delar och får följder
som skakar till verkligheten för många.
Tyvärr är det andra händelser som i stunden är allvarliga
men snabbt blir ”glömda” då det hela tiden kommer nya.
Med hopp om en lugn polisiär avslutning på sommaren.
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON, TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Skördefest 3 september
Vi bjuder in till skördefest 3 september
kl 10-15.
Du kommer att hitta bland annat:
- Grönsaker
- Ägg
- Honung
- Tunnbröd
- Fika och korv
- Barnböcker
- Handgjorda träskyltar
- Djurprodukter från DjurVarDag.se
- Barnkläder och andra barnartiklar
från BarnVarDag.se
- Föreningen Svenska Blå Stjärnan.

Foto: Ladan i Backa

Vet vi vad djuren vet? (föreläsning) med Emelie Deboussard
TISDAG 6 SEPTEMBER 2022 KL.
18:00–20:00

Vad vet vi egentligen om hur djuren
uppfattar sin omvärld och hur kan vi
ta reda på detta? Under den här föreläsningen kommer vi att ta en närmare
titt på djurs kognition och vad som händer i deras huvuden. Är det t.ex. sant att
hästens hjärna inte är större än en valnöt eller är grisar smartare än hundar?

I samarbete med Medborgarskolan

Emelie Deboussard är etolog och i sitt
företag Kognitionsetologerna kombine-

rar hon etologin och kognitionsvetenskapen för att ge en bred bild till varför
djur gör som de gör.
Kostnad: Gratis för medlemmar men
anmälan krävsMedlemskap i Ladan i
Backa krävs och kan ordnas i samband
med anmälan.
Anmäl dig genom att maila stallansvarig@ladanibacka.se
B/K

Insändare

Grattis till Partille Cup
Såg många matcher under Partille
Cup. Vilka fantastiska barn och ungdomar som hade så kul under cupen.
Mängder av härliga matcher spelades.
Att de också fick träffa så många andra
från världens alla hörn måste vara unikt.
Tack till arrangörerna för cupen. Ni gör
skillnad.

Hoppas verkligen att Sverige återstartar kärnkraftsverken, om det går, eller
snabbt som tusan bygger nya. Vågar
knappt tänka på hur det blir i vinter med
elpriserna.

Blå spåret i Kärra ingen crossbana
Blev så besviken när jag skulle ta min
sedvanliga promenad på Blå Spåret
och fick se att några kört motorcross.
Det är absolut ingen plats för att köra
cross. Har sett det en gång tidigare och
hoppas att det inte upprepas. Blå Spåret är en oas för oss Kärrabor som vill
promenera i lugn och ro och njuta av
naturen.

Givet valfläsk i
hallfrågan i Backa

TAPPAT TRON PÅ POLITIKER

Elpriserna knäcker folk
Återigen står jag och väldigt många
andra med en skyhög elräkning. Samtidigt som matpriserna har ökat. Nu
är jag också en av alla som har boendelån där räntan stigit. Sammantaget
blir kostnaderna skyhöga. Jag är långt
ifrån ensam om den här situationen. Det
enda jag vet är att de höga elpriserna
beror till stor del på att Sverige stängde
ned flera kärnkraftverk, utan att ha en
reservplan för det. Det var det ett stort
misstag som folk får betala dyrt för nu.

BOENDE PÅ SÄGENGATAN

OROLIG MEDBORGARE

HANDBOLLSNÖRD

Läste i juninumret av Backa/Kärra
Tidning om hallfrågan i Backa. Frågan
som måste vara i särklass den mest mis�sköta när det gäller hallbygge. Att stadens politiker, tjänstemän kan behandla
en stadsdel så illa är under all kritik mot
våra barn och ungdomar. Politikerna
har ju dessutom klassat Backa som en
av de utsatta stadsdelarna i Göteborg.
Nu plötsligt så vaknar dom till igen när
valet stundar och börjar lova saker.

Lagerlöfs Torg. Nu är jag och flera av
mina grannar så trött på detta. Tar det
aldrig slut? Funderar på att flytta till en
lugnare plats för att få lite ro.

BOENDE PÅ PRILYCKEGATAN
Nedskräpning vid Fridhems kyrkogård.

Nedskräpning vid
Fridhems kyrkogård
Nu har det hänt igen, det var några
år sedan sist, men några har börjat
slänga skräp bakom transformator huset
på Fredlundsvägen, vid Fridhems kyrkogård. Det är någon som har bytt ut
grillen på en Volvo, så någon måste ha
haft en bil, så varför inte köra direkt till
återvinningen , det är bara några km till
Tagene återvinningen.
BESVIKEN MORGAN

Ständigt detta buller i Backa
I flera års tid har jag hört detta väsen från allt byggande i och runt Selma

Månadens ros
Till den person som hittade mitt busskort på bussen till Kärra och ringde upp
mig så jag fick tillbaks det. Så underbart att det finns ärliga människor.
JOHAN

Månadens ris
Till de ungdomar som kastade skräp
längs gångbanan på Sägengatan. Jag
såg er och ropade åt er att sluta upp
med det. Ni låtsades inte höra. Skräptet
ni kastade var bland annat cigarettfimpar. Ni borde skämmas.
HUNDÄGARE I HISINGS BACKA

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

Besök nya Kök & Café och unna dig en ny
favorit eller njut av en gammal klassiker!

Inte bara ny färg
på väggarna – vi har
byggt om allt!
Invigning fredag 9 sep med start 13.30
Trubadur Anders Wallén
underhåller och vi bjuder på
alkoholfritt bubbel och tilltugg.
Välkommen!

Helt ny bistromeny
Belgiska våfflor

Nya bakverk

Nya smörgåsar

Fyllda Croissanter

Vår goda frukost serveras mån–fre mellan 08.00–10.30
(från 50:-), även stekfrukost finns för 59:- (stekt pot.,
falukorv, bacon, äggröra, vita bönor, kaffe & juice).
Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för 99:(medlem 94:-). Till helgen njuter du av vår helt nya
bistromeny (11-17.30). Passa också på att njuta av ett
nytt utbud av smörgåsar och bakverk.
Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 149:- per portion.
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

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

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

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

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

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

Väl mött önskar Personalen på
Coop Kök & Café Bäckebol!

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

Illustration: Selma stad

Arbetet med att göra
om Litteraturgatan till
en stadsgata fortsätter
 Vecka 32 i augusti startades
det fortsatta arbetet för att göra
om Litteraturgatan till stadsgata.
Trafikkontorets byggprojekt skapar en ny utformning av Litteraturgatan med kollektivtrafik-körfält i mitten, nya gång- och cykelbanor
på Litteraturgatan plus två cirkulationsplatser.
Busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen byggs om. Annat arbete
som pågår samtidigt är ledningsarbeten som
ska säkerställa försörjningen av nya fastigheter, som byggs på västra sidan av Litteraturgatan. Allt beräknas vara färdigt i oktober 2023.
www.selmastad.se

Nu byggs
det bredvid
Krumelurberget
Vi ställde några frågor till Carolina Camacho på Framtiden Byggutveckling, som bygger för Poseidon längs
Litteraturgatan. Hon är en av dem som projektleder
kvarter 4, där arbetet nu har dragits igång av Brixly.
Vad händer i kvarter 4 nu?
Just nu pågår förberedande markarbeten, schaktning
och miljösanering på ytorna som ska bli kvarter 4.
Vad ska byggas i kvarter 4?
I kvarter 4 byggs ett lamellhus med 62 nya hyreslägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Det
blir två lokaler i den uppglasade bottenvåningen
där en av lokalerna planeras att bli ett café och
den andra en närköpsbutik. Det anläggs också
en ny mindre torgplats med markparkeringar.
När beräknas allt vara färdigt?
Byggnationen av förskolan och torgplatsen
beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024
och bostäderna i maj 2024.
Något särskilt du vill lyfta?
Det som blir något av en bonus är den nya trappan
som byggs så att man kan ta sig upp på Krumelurberget och ta del av den vackra naturmarken.
Kvarter 4 blir det fjärde kvarteret som
byggstartas längs Litteraturgatan där cirka 750
nya bostäder kommer byggas, både bostadsrätter och hyresrätter. Är du intresserad av att
hyra lägenheter? Håll utkik på Boplats.
www.selmastad.se

B/K

B/K

Foto. Selma stad

Dags för Kärradagen den 10 september
Hallå där Lisa Dickson-Dolietis Centrumansvarig
och förvaltare i Kärra Centrum
Vilken tid är det?
På lördag 10 september kl 11-14
Vad kommer att hända under Kärradagen?
Det blir något för hela familjen, lite överraskningar. Butikerna och verksamheterna har olika erbjudanden denna dag.
Några av våra politiska partier kommer, då
det är val på söndagen. Det blir lotterier och
lite underhållning för barnen.
Vi håller på att sätta ihop ett litet program
just nu, så håll ögonen öppna för affischer på
torget och facebook.
Kommer handlarna på torget med erbjudande?
- Du kan testa på lyft hos Flexibel Friskvård
och Hälsa och Candy bjuder alla barn på go-

dis. Övriga handlare och verksamheter har olika typer av erbjudanden av olika slag, så det blir
lite överraskningar och prova-på aktiviteter.
Kommer några föreningar att vara på plats?
- Ja det kommer det att vara.
Vad tror du Kärradagen betyder för alla
som bor i stadsdelen?
Det är ju roligt nu, när vi har börjat träffas på
riktigt igen då pandemin är lugnare att vi får
träffas och mötas på torget. Kul att det händer
något lokalt. Vi har ju också vår nya hyresgäst
Flexibel Friskvård och hälsa, så nu är torget
fulltaligt med bra verksamheter.
LEIF MARTINSSON
Snart dags för Kärradagen. Foto: www.karracentrum.com

Återinför ASIH
(avancerad sjukvård i hemmet)
Tidigare kunde Göteborg erbjuda avancerad sjukvård i hemmet för
svårt sjuka Göteborgare som önskade vårdas hemma i livets slutskede.
Det kan röra sig om personer med avancerad cancer, svår hjärt- eller
lungsvikt eller försvårande sociala förhållanden, exempelvis med små
barn i hemmet. Västra Götalands Regionen och Göteborgs kommun
hade då ett gemensamt ansvar för ASIH-vården. I januari 2022, togs
den möjligheten bort.
Flera stora städer i Sverige har ASIH-team, där sjuksköterskorna i
teamen har det fulla vårdansvaret tillsammans med läkare, kuratorer
och rehab-personal.
Den specialiserade palliativa vården finns nu endast under kontorstid.
För patienterna innebär detta fler besök på akuten, fler sjukhusinläggningar och stora svårigheter att kunna komma hem från sjukhuset då
ASIH-teamen inte längre finns att tillgå. För att utveckla den palliativa
vården inom hela VGR, kan ASIH användas som modell.
Om du tycker att ASIH ska återinföras så är det i kommunvalet och
i regionvalet den frågan avgörs. Demokraterna är det enda parti som
vill återinföra ASIH i sin ursprungliga form.
Sakfrågor är vår politik, både i kommun och region!

e Berntsson,
: fr. v. Mariann
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SPF Seniorerna
BackaKärra
 Nu sätter vi igång med höstens aktiviteter. Välkomna!
1 september. Månadsmöte Kl. 11.00
på Albogården Pianovirtuosen David Carbe
uppträder.
15 september. Studiebesök. Vi besöker
Spårvagnsmuséet i Gårda. Samling vid Pressbyrån på Hjalmar BrantingsplatsenKl.10.30.
27 september. Tisdag. Lätt vandring
i Fontinskogen i Kungälv. Restaurang/
kafé finns. Samling på pendelparkeringen
Körkarlens gata Kl 11.00. Samåkning. Kostnad för medåkande 30 kr.
8 september och 22 september tar vi
en fika på café Victoria på Selma Lagerlöfs
torg. Ingen föranmälan, kom när du vill mellan kl. 13 och 15.
B/K
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Information om val 2022
 Den 11 september 2022 är det val. Då röstar vi för att välja representanter till Sveriges riksdag,
kommun- och regionfullmäktige. Mer information om valet och information på lättläst svenska, på
teckenspråk och översatt till andra språk hittar du på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Rösta på valdagen

På valdagen den 11 september röstar du i
din vallokal. Vallokalen är öppen klockan
8-20. På ditt röstkort finner du adressen
till din vallokal.
Röstkortet innehåller information om vart
du ska rösta
Göteborg växer och i år är det många
nya valdistrikt och vallokaler. Därför är
det extra viktigt att du kontrollerar på ditt
röstkort var du ska rösta. Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress senast den
24 augusti. Ta med dig ditt röstkort om
du ska förtidsrösta.

Förtidsrösta från 24 aug

Från den 24 augusti till den 11 september
kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i
vilken röstningslokal du vill i hela Sverige.
Förtidsrösta gärna när du har möjlighet.
Om du inte kan ta dig till din vallokal
på valdagen den 11 september finns det
minst en röstningslokal i varje kommun
som har öppet klockan 8-20 på valdagen.
I Göteborg har röstningslokalen på Gustaf
Adolfs torg 5 öppet på valdagen.
Du behöver ha med dig din id-handling
och ditt röstkort när du förtidsröstar. Om
du inte har någon id-handling kan du låta

någon annan person intyga din identitet.
Den person som intygar din identitet behöver inte vara närstående till dig men
måste kunna visa sin id-handling. Om du
inte har ditt röstkort med dig, kan röstmottagarna skriva ut ett nytt röstkort åt
dig.
B/K

Läxhjälp för vuxna på
Hisingen
 Boka en studiestödjare!
I samarbete med Forum Skill erbjuder Medborgarkontoret Backa läxläsning till dig som
är över 18 år och bor på Hisingen. För att
boka en tid skickar du ett sms till Sousan på
telefonnummer: 0760-833149. Skriv ditt
namn, vilken kurs du studerar och vad du behöver hjälp med. Sen kontaktar Sousan dig,
Tid: Tisdagar och torsdagar kl 10-15
Plats: Aktivitetshuset Hjalmarstugan, Blendas gata 47-49
B/K

Turistrekord i Göteborg i
Juni
 Många stora evenemang och
bra stadsväder. Partille Cup och
Gothia Cup, fyra konserter på Ullevi och flera andra större och
mindre evenemang lockade extra
många besökare till Göteborg i juli.
Under 28 av månadens 31 dagar
såldes fler hotellrum än i juli 2019.
– Det har varit en fantastisk månad. Evenemangen har varit succé och med skärgården,
Liseberg och allt annat som erbjuds i Göteborg
blir det en otroligt bra mix. Det omväxlande
vädret med varma och svala dagar har gynnat stadsbesök med allt vad det innebär, säger
Magnus Hallberg vice vd på Göteborg & Co.
Bäst bland de svenska storstäderna
Hotellen i Göteborgsregionen har haft en
88-procentig beläggning vilket är högst bland
storstäderna. Och det tangerar rekordet från
2019. Göteborg har nu dessutom fler hotellrum än 2019 vilket gör att antalet uthyrda rum
ökat med tolv procent. Tidvis har hotellen varit
helt fullbokade och antalet hotellgäster i Göteborgsregionen ökade med 34 procent.
Och det ser lovande ut framöver. Nu i augusti gör Ed Sheeran och Håkan Hellström
sammanlagt sex konserter på Ullevi. 11-13
augusti är det Way out west i Slottsskogen och
Liseberg har en rad kända artister på programmet. Och 1-4 september är det dags för Göteborgs kulturkalas. Många stora kongresser och
mässor hålls också i Göteborg från augusti och
framåt under hösten.
Statistiken kommer från företaget
Benchmarking alliance.
www.vartgoteborg.se
B/K

Foto: Trafik Göteborg

Kom ihåg: begränsningar i Tingstadstunneln
Tillbaka i trafiken efter semesterledighet?
Tänk då på att Tingstadstunnelns ena rör är
stängt och trafiken går dubbelriktad i det andra, vilket innebär sämre framkomlighet.
Nu är vi inne i en period då många börjar
jobba igen efter semestern och därför vill vi
påminna om renoveringen av Tingstadstunneln, som innebär att endast ett körfält är öppet i varje riktning för trafiken längs E6. All
annan trafik leds om via Marieholmstunneln
– följ skyltning på plats.

Längre restid

På grund av den begränsade framkomligheten genom Tingstadstunneln så får du räkna
med köer och längre restider, särskilt klockan
7-9 och 15-17 på vardagar och klockan 1114 på helger. Försök därför att undvika dessa
tider.
Ett tips är att ladda ner Trafiken.nu-appen –
på så sätt kan du se var köerna är just nu, få
push-notiser om trafikstörningar och följa det
aktuella trafikläget från över 200 trafikkameror.

Fundera också på om du kanske kan ändra färdsätt. Om du väljer att åka kollektivt så
söker du alltid din resa i appen Västtrafik To
Go.
Renoveringen av Tingstadstunneln väntas
pågå till oktober 2023.
www.trafiken.nu
B/K

Medborgarkontoret Backa har öppnat igen!
Vi finns både på Selma Lagerlöfs Center och
i Backa Röd i Aktivitetshuset Hjalmarstugan.
Besök oss på vår drop-in eller ring oss för att
boka en tid.
Drop in kl. 10-12 och 13-15.
Måndagar: Selma Lagerlöfs Center
Tisdagar och Torsdagar: Backa Röd, Aktivi-

tetshuset Hjalmarstugan på Blendas gata 4749.
Onsdagar: Tar vi emot bokade besök på
Selma Lagerlöfs Center
Telefon: 031-366 80 07
Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och torsdag
Kl. 10-12 och 13-15.

Om du vill läsa mer om vilken hjälp du kan
få från oss på Medborgarkontoret klicka på
länken till vår hemsida:
https://goteborg.se/.../enhetssida/
medborgarkontoret-backa
B/K

Förturs
försäljning
28 september

Få förtur till Selma Gård
Anmäl ditt intresse för helt nya bostadsrätter!
Nu bygger vi 60 nya lägenheter vid Litteraturgatan i Hisings Backa.
Bostadsrättsföreningen Selma Gård uppförs runt en härlig gård, som
tillsammans med ditt nya hem blir din egen oas. Samtidigt har du nära
till Selma Lagerlöfs Torg som erbjuder allt för det goda vardagslivet.
Planerad inflyttning från sommaren 2023.
Anmäl dig till förtursförsäljningen som startar den 28 september.
Gör din intresseanmälan på egnahemsbolaget.se/selmagard
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Notiser

Dax för
Frihamnsdagarna
Tre sensommardagar fyllda med partiledartal, seminarier, poddsändningar,
food trucks och mingel!Nu är det snart
dags, den 25 till 27 augusti går Frihamnsdagarna av stapeln på Bananpiren. Göteborgs Stad är partner till
Frihamnsdagarna och deltar med en
samtalsplats på temat omställning under
alla tre dagarna. Alla är välkomna att
diskutera utmaningar och lösningar som
på olika sätt kan bidra till en hållbar
stad. Det bjuds också på seminarier om
allt från hur vi ökar valdeltagandet till hur
vi utmanar bilden av åldrande, metoder
för ungt inflytande och omställnings- och
klimatfrågor.Det är fri entré och öppet för
alla att besöka Frihamnsdagarna.
Hela programmet hittar du på Frihamnsdagarnas hemsida: frihamnsdagarna.se/program-2022
B/K

Loppis i Kärra
Söndag 25 september klockan 10-14 är
det dags för Ligårdens promenadloppis.
För andra året i rad. I år hoppas vi på
ännu fler säljare, besökare och förhoppningen är lite event kring själva loppisen
men mer info kommer ang det. Trädgårdar och uppfarter kommer att fyllas med
loppisfynd för de shoppingsugna och för
er med barn finns två fina lekplatser som
barnen kan leka på mellan fynden.
B/K

Polismyndigheten
välkomnar 544 nya
poliser!

GES gästar Bingolotto i säsongspremiäeren.

I mitten av juli var det avslutningscermonier för våra aspiranter som nu efter
godkänd utbildning tar klivet in i myndigheten som polisassistenter.Vi säger stort
grattis till avklarad utbildning och varmt
välkomna till er alla vartän i landet ni
hamnar. Ett särskilt välkomnande riktar vi
till er som kommer till oss på Hisingen!
Ni behövs och är efterlängtade i kampen för ett tryggare samhälle!

www.polisen.se

B/K

Til sammans
Tillsammans
fortsätter
vi rädda liv
i Ukraina.

Bli månadsgivare på
rodakorset.se

BingoLotto drömstartar
med GES och miljonregn
 Söndag 28 augusti är det dags
igen. Säsongspremiär med BingoLotto. Med GES som gäster och
ett rejält vinstregn att fördela.
Efter en sommar med BingoLotto i havsmiljö
och med Casper Janebrink och Agneta Sjödin
som programledare, är det åter dags att dra i
gång ordinarie BingoLotto.
Som levererar en drömstart direkt.
Med heta artister och höga vinster.
På plats i studion finns inga mindre än GES
(Anders Glenmark, Thomas ”Orup” Eriksson
och Niklas Strömstedt). Under hela hösten
turnerar de med sin show, ”Stanna världen
en stund” och kommer självklart att bjuda på
hits hos våra programledare, Stefan Odelberg
och Lotta Engberg.
– Niklas och Orup har jag träffat tidigare,
men det ska bli kul att även lära kännas fantastiska Anders, fortsätter en av två laddade
programledare.
Som, tillsammans med Lotta, är redo.
– Efter en sommar i Sverige och Kroatien
är det med stor tillförsikt jag ser fram emot
sensommaren och hösten med BingoLotto.
Jag har mött många av er tittare under min
semester och det är fantastiskt roligt. Fortsätt
heja, ropa eller be om en selfie. Självklart har
jag också längtat efter alla telefonsamtal med

tittare och lottköpare, men också att få fortsätta skapa idéer och uppslag till Sveriges bästa
TV-program, BingoLotto.
Premiärkvällen i TV4, 18.00–20.00 söndag
27 augusti, är också fylld med möjligheter till
fina vinster, Eller vad sägs om att vara en av
de som vinner de 25 000 kronor, en summa
som kommer att lottas ut var femte minut?

Eller att vinna någon av lådorna som innehåller 100 000 kronor?
Kom dessutom ihåg att varje köpt lott bidrar
till att stärka vårt unika föreningsliv. Sedan starten
1991 har det tjänat ihop uppemot 17,5 miljarder
kronor på att sälja lotter från ideella Folkspel.
B/K

Fakta Höstpremiären 2022

Fakta GES:

När: Sön 28 aug, 18.00-20.00.

Poptrio som bildades 1994 och
som fick en dunderhit med ”När vi
gräver guld i USA”.

Var: TV4.
Programledare: Lotta Engberg och
Stefan Odelberg.
Antal spel: Fyra.
Lottpris: 50 kronor.
Vinster:
25 000 kronor som lottas ut var
femte minut.
100 000 kronor bakom varannan
låda.
100 000 kronor lottas ut i
kontanter.
Gäster: GES.

I början av 1995 släpptes albumet
”Glenmark, Eriksson, Strömstedt”
med låtar som ”En jävel på kärlek”
och ”Hon är min”. Skivan har sålts i
över en halv miljon exemplar.
3 september startar deras turné,
”Stanna världen en stund”, 1
Helsingborg Arena. Den avslutas
sedan med elva spelningar på
Cirkus i Stockholm under december
månad.
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Supporta dina locals och handla lokalt!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
VIKTORIA CAFÉ & KONDITORI | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | AFRODITE BEAUTY | ALLOPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

HEMKÖP:

Krossade tomater

SALONG INFINITY:
Nu är vi tillbaka från våra
semestrar! Ordinarie
öppettider gäller igen.
Välkomna!

BLOMGÅVAN:
Slut på semestern!
Vi har öppet mån – fre
10 – 18, lör 10 – 18
Välkomna!

Garant, gäller även passerade,
gäller ej smaksatta, ekologiska,
390-400g, jfr-pris 12,50-12,82/kg

5:-

/st

Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 34.

VIKTORIA CAFÉ
& KONDITORI:

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

FISKHUSET:
Kräftkalas! Härliga sensommar!
Kom ihåg att det går alldeles utmärkt
att beställa på 031-58 10 79

BACKA KYRKA:
Församlingshemmet
Terminsstart
för barngrupper,
barnkör, vuxenkör
och sittgympa.

AFRODITE BEAUTY
/ SELMAS NAILS:
Nytt set från

300 :-

Tidsbokning:
079 - 304 89 28
bokadirekt.se/
afroditebeauty

KRONANS APOTEK:

20%

på vitaminer och
kosttillskott

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

80:-
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KYRKOSPALTEN
Teister, ateister och agnostiker
Teismen är en filosofisk eller religiös riktning som menar att
det finns en Gud som gett upphov till universum. Motsatsen
till teism är ateism, som hävdar avsaknaden av eller avståndstagande från en tro på Gud, gudar eller högre makter. Mitt emellan dessa uppfattningar finns den riktning som kallas agnosticism. Den menar att så länge man inte vet eller kan bevisa en
högre existens, så kan man inte vara säker. Agnostikern säger
varken ja eller nej till Gud.
Enligt religionssociologiska undersökningar är en stor andel av svenskarna agnostiker. Någon organisation för agnostiker finns inte, men däremot för ateister. Humanisterna (tidigare Human-Etiska Förbundet) verkar för ett helt sekulärt
samhälle och vilar på ateistisk grund.
Socialism och kommunism vilar också på en ateistisk grund,
men tidigare VPK har övergett sitt K och socialdemokratin har
för länge sen övergett kampen mot tro och kyrka. Båda partierna
är nu öppna också för de troende (teisterna).
De ateistiska staterna i världen är ganska få. Kina är
kommunistiskt men tillåter ändå en viss religionsutövning.
Den mest hårdföra ateismen finns i Nordkorea, där man
snarare dyrkar ledaren som en ”gud”.
De ateistiska humanisterna i Sverige har cirka 4 500 medlemmar. Svenska kyrkan drygt 5,6 miljoner medlemmar. Övriga stora kyrkor är Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Katolska
kyrkan och de ortodoxa kyrkorna som samtliga samlar över 100
000 medlemmar. Lägg därtill till en mängd andra kyrkor och
samfund. Bland teisterna finns givetvis också muslimer, judar,
buddhister, hinduer, sikher och asatroende med flera.
Ingen kan bevisa att Gud finns, men heller inte motbevisa
Guds existens (därav agnostikerns hållning). Medlemstalen i
det ateistiska Humanisterna kontra de teistiska trossamfunden visar på en överväldigande övervikt till förmån för teismen som grundhållning och övertygelse.
Det sista som överger människan är hoppet. De som
bäst förvaltar och förmedlar hoppet i vår oroliga värld är
uppenbarligen trossamfunden.
JOHN THULIN, PRÄST I BACKA PASTORAT

4 584 stölder i skolan
Under 2021 anmäldes 4 584 stölder i skola och på fritidshem i landet. Det är ca 500 stölder i månaden, då barnen är i skolan, där
föräldrar och försäkringsbolag tvingas betala stora summor för att
ersätta de stulna värdesakerna. Antalet anmälningar ser olika ut i
olika regioner.
Skolorna har startat efter sommarlovet och många elever har med
sig värdesaker till skolan så som, cyklar, mobiltelefoner, bankkort, datorer, märkeskläder och andra värdesaker. Värdesakerna är förutom att de är stöldbegärliga även lätta att tappa bort
eller glömma kvar på olika platser under dagen. Att behöva
byta lås till hemmet på grund av borttappade/stulna nycklar
eller att ersätta stulna teknikprylar är både kostsamt och tidskrävande. För en elev som blivit av med sin dator påverkas
dessutom skolarbetet i väntan på att den gamla ska ersättas
samt förlorade gjorda arbeten med mera.
- Det är viktigt att prata med sina barn och ungdomar om vad
som är stöldbegärligt och informera om vad man ska tänka på.
Dels för att öka medvetenheten hos unga om risken att bli av med
sina saker men också för att få in ett brottsförebyggande tänk, säger
Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.
Det finns flera bra saker att tänka på som minskar risken
att bli av med värdesaker, och framförallt ökar chanserna
att få tillbaka dem igen.
• Lägg inte värdeföremål,
betalkort eller pengar i
ryggsäcken eller väskan
- dessa ska bäras nära
kroppen för ökad uppsikt.
• Lämna inte värdesaker i
skolans skåp, omklädningsrum, eller hängande
i korridoren, utan ta med
dem in i klassrummet eller gymnastiksalen.
• Märk dyra kläder med namn precis som på dagis.

• Lär barnen att låsa fast cykeln i ramen i ett fast föremål med ett certifierat lås.
• Läs tillsammans med dina
barn om säkerhet på nätet
för att minska risken att de
utsätts för bedragare på
sociala medier på www.
säkerhetskollen.se under
fliken ”Barn på nätet”.
• Skaffa en nyckelbricka till
nycklarna så om de tappas bort kan läggas på
brevlådan och återfås.

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

Hans Sahlin vd Folkspel.

VALET NÄRMAR SIG

Ni som läser er lokaltidning vet att undertecknad ofta refererar till den blogg Hans Sahlin på Folkspel, föreningslivets eget
lotteribolag, har.
Här är ytterligare en läsvärd sådan, med tanke på det val som väntar i september.
LEIF MARTINSSON

Föreningslivet – en
given fråga i höst
 2022 har vi en höst med
val framför oss. För mig är
inte frågan om något parti
ska ta upp föreningslivet
som en högst angelägen fråga, utan vilket som verkligen
vågar låta bli.   
Tagit del av en enkät som Riksidrottsförbundet genomfört och som egentligen
påvisar det vi är – och varit oroliga för
– under en längre period.
Föreningslivet har det tufft. Att
den pandemi vi drogs med i ett par
års tid inneburit att många lämnat vår
största och viktigaste folkrörelse är en
konsekvens som kräver hårt arbete i
många år framöver, att få inte minst
barn– och unga tillbaka i ett sunt
föreningsliv är av största vikt.
Det blir, inser jag, dock inte enklare utifrån de existerande förutsättningar som
RF:s undersökning visar och som avslöjar att inte minst storstadsmiljöer behöver akut hjälp. Fyra av tio föreningar i
större städer och/eller i storstadsnära
kommuner har brist på såväl tider som
plats.Vad innebär det rent logiskt i ett

läge då landets föreningar behöver växa,
bli fler, ta tillbaka sina positioner från tiden då vi inte visste innebörden av ordet
covid?
Precis.
De får säga nej till nya medlemmar.
Undersökningar pekar på att situationen
är bättre för de föreningar som verkar
i mindre städer, på landsbygden. Dock
ska vi komma ihåg att av hela landets
befolkning bor uppemot fyra miljoner i
storstäder och storstadsnära kommuner.
Inte kan vi förneka, ta rätten för dem, att
röra på sig, att skaffa sig goda värderingar, ett hälsosamt beteende, en sund fritid?
Ett riksomfattande problem som uppges i enkäten är dessutom behovet av renoveringar. Av de 5 500 föreningar som
svarat på Riksidrottsförbundets enkät
uppger över hälften att det finns en omfattande förbättringspotential i fråga om
givna förutsättningar.
Det handlar exempelvis om avsaknad av
god ventilation, undermåliga omklädningsrum och brist på sociala ytor. Två
av tio föreningar svarar att anläggningen/platsen inte upplevs som anpassad
för funktionsnedsatta.

Fler exempel:

• 3 av 10 anger att de önskar mer tid.
• 3 av 10 önskar mer aktivitetsyta/plats.

• 3 av 10 håller tillbaka medlemsantal på grund av platsbehov.
• 2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte uppfyller föreningens behov.

Jag håller med och skriver under på det
Riksidrottsförbundets ordförande Björn
Eriksson säger i en kommentar till undersökningen. Om vi även fortsatt vill
att föreningslivet ska stå för den största samhällsnyttan måste de styrande på
alla nivåer inse att föreningslivet behöver
hjälp för inte helt förlora fotfästet.
Åtminstone undertecknad har svårt
att se det är en valfråga någon vågar
bortse från i höst. Det är dags att på
riktigt visa att vårt föreningsliv faktiskt
är så unikt och betydelsefullt som vi hela
tiden hävdar.
HANS SAHLIN VD FOLKSPEL

Kärradagen
10 sep

Träna schema
och yogamed
Höstens
träning och
yoga publicerat
i sommar!

KÄRRA
CENTRUM

Scanna QR-koden för

Scanna qr-koden för att se
att se schemat och få
priser, medlemskap och
mer information om
sommarschema.
oss och våra pass.

Missa inte att besöka
oss på Kärradagen lördag
10 september – Välkomna!

Vi på Kato sushi hälsar hösten
och alla våra kära gäster välkomna!

Flexibel

Dagens lunch serveras som vanligt och på
kvällen full meny med fullständiga rättigheter!

FRISKVÅRD & HÄLSA

TRÄNING
T R Ä N I N–GYOGA
- Y O–G MASSAGE
A - M A S –S AKOST
GE

Kärra Café
och Konditori
Vi fortsätter att erbjuda god tandvård med hög
patientsäkerhet. Du som är symtomfri är välkommen
att boka tid. Har du blivit kallad men känner dig
krasslig? Boka om tiden via vår webbplats eller ring
oss så hjälper vi dig.

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

Kaffebröd med kaffe

45 kr

Toast med kaffe
eller dricka

45 kr

99:-

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

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

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

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

Välkomna in och njut av
höstens härliga färger!
Marie och Sofia med personal

CANDY, Kärra Centrum 8,tel 031–57 99 88.
Öppet: Mån–Fre 08–21, Lör–Sön 09–21
OBS! från 1 juli – Paketutlämning: Alla dagar 09–19

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

Sc an na
för meny

Nyhet: Beställ /betala
från nätet karrapizza.se
eller med QR kod.

CANDY
de ska va gott o leva

Öppettider:

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

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

z

Kärra Hårteam

Veckans erbjudande

159 kr

VÄLKOMMEN!

Nya rätter varje vecka!

Set, Eva-Lena och Lena

VARMT VÄLKOMNA!
KÄRRA

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00
Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

KÖK & BAR

Öppet Må stängt • Ti–To 16–22 • Fr 16–01
Lö 13–01 • Sö 13–21 • Tel: 031–57 59 00

Välkommen till
ditt lokala apotek!
Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

Mån-Fre 08-19 Lör 10-14
www.apoteksgruppen.se

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com
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Hisingsbackas
herrar går som tåget
Rivstartade hösten med en 7-0 seger mot Utbynäs (b).
Mycket tack vare vasse målskytten Buba Sanyang som
stod för lagets fyra första mål. Resterande målskyttar för
Backalaget var: Daniel Zamani, Mohammed Abdi Salah och Ahmed El-Abyad.
I helgen mötte Hisingsbacka Gårda BK och det blev
en säker seger med 5-2 och vinsten betyder att de i högsta grad är med i i toppstriden i division 4 A.
Just nu intar de en tredjeplats med 31 poäng, Finlandia Pallo tvåa med 32 poäng och leder gör Jonsered
(som överraskande förlorade mot Stenkullen igår med
3-0) på 38 poäng. Då ska man veta att Hisingsbacka
har två matcher mindre spelade, vilket kan och bör spetsa till toppstriden ytterligare.
Målen mot Gårda: Lucas Cerqueira Gomes,
Mitan Hussaini, Daniel Zamani, Lucas Neves och Levi
Kundo.
Målbäst i Hisingsbacka så här långt: Buba
Sayang 13 och Levi Kundo 11.
Nästa match för Hisingsbacka spelas mot Lerum (h)
den 23 augusti (efter B/Ks pressläggning).
B/K

Hisingsbackas damer
Spelade sin höstpremiär i division 4 den 23 augusti
(efter BK:s pressläggning) hemma mot Askim. Därefter
väntar Jonsered (b) den 4 september.
B/K

Viktiga vinster
för Kärra KIF:s herrar
Förra veckan tog Kärra KIF:s herrar två värdefulla segrar. Först mot Bergsjön med 4-1. Några dagar senare
blev det samma siffror 4-1 mot Inter Linne IF. Plötsligt har
Kärra seglat uppåt i tabellen i division 5A och är med
och slåss i toppstriden. Dock ska nämnas att Croatia
leder serien överlägset och kommer att vinna hela serien,
men därefter är det oerhört jämt. Det lär bli onekligen bli
spännande höstsäsong för Kärralaget.
Målen för Kärra mot Bergsjön: Johan Jussila 2, Fredrik
Lamell och Simon Cederqvist.
Målen för Kärra mot Inter Linne: Marcus Olofsson 2,
Gustav Lind och Filip Ferreira.
Nästa match för Kärra spelas mot Neutrala (b) den
28 augusti.
B/K

Kärra KIF & Gladiatorerna
 Våra tjejlag U13 & U15
skall vara med som funktionärer på Barnens Hinderbana Lördag 27/8.
Barnens Hinderbana är en ca 1,5 km
lång hinderbana för alla barn 6 till 14 år
(alla födda 2008 tom 2016) där de får ta
sig förbi ca 15 roliga hinder och utmana
Gladiatorerna i Gatloppet på slutet.
Sedan 2016 har vi genomfört över 50
lopp i 40 olika städer i Sverige. Mer är
50 000 barn har sprungit banan och ut-

manat oss hittills. Nu är vi laddade för
en ny turné och hoppas era barn kommer och utmanar oss i sommar!
Vår hinderbana 2022 är riktigt kul
och utmanande för alla åldrar, och sista
hindret är självklart Gatloppet där vi står
och väntar. Vårt mål är att ge era barn en
kul upplevelse de minns för livet.
När barnen kommer i mål får de ett
diplom med alla våra autografer. Innan
och efter varje åldersklass springer, så vill
vi träffa barnen, ta kort och skriva autografer. Vi är där för deras skull och kommer hänga med barnen så mycket som

möjligt under dagen så att alla får chans
att träffa oss. Som förälder får du stolt
titta på och heja på när ditt barn klarar
utmaningen och tar sig förbi oss på sista
hindret. Vi kommer även att ha fotografer som fotar alla barn runtom i banan
och framförallt när de springer i Gatloppet, dessa foton kommer sen att göras
tillgängliga för alla deltagare.
ULF JANSSON
ORDFÖRANDE KÄRRA KIF

Gothia Cup på
Backavallen
Årets Gothia Cup blev som alltid
en succé. Mängder av matcher
spelades med lag från alla världens hörn. För att inte tala om all
publik som var på plats och såg
matcherna. Hisingsbacka var en
av spelplatserna med tre planer.
Och det blev lyckat med många
härliga matcher, samt gott om publik. Hisingsbacka FC som arrangörer gjorde ett fantastiskt fint jobb.
och såg till att flöt på på bästa sätt.
B/K

Storpublik på Gratts Arena under Gothia Cup. Foto: Hisingsbacka FC.

Backatorp
Backatorp hade med 10 lag i årets
Gothia Cup, vilket var rekord för
föreningen.
Dessutom var de med på invigningen som grindvakter, på ledarfesten som serveringspersonal, på
ålderskontrollen på Kviberg, på
finalerna både på Ullevi och SKF
arena på Heden.
Det blev en härlig för Backatorp
som de kommer att minns länge.

Foto. Backa HK.

Backa HK i Kroatien på cup

B/K

Ett härligt gäng från Backa HK var i Rovinj Kroatien i juni
på en internationell handbollscamp för ungdomar där spelare
från hela Europa deltog.
B/K

Backatorps IF deltog i Gothia Cup med den äran. Foto: Backatorps IF.
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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, magnus aronson och emma malmström/ikon

Du kommer väl ihåg
att anmäla dig till konfa!
Konfagrupperna är för dig som är född 2008. På vår
hemsida hittar du information om alla alternativ som
erbjuds. Skanna QR-koden för att komma direkt dit.

GULD KÖPES!

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 SEPTEMBER

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

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

LÖRDAG DEN 10 SEPTEMBER KL. 11–14
PROGRAM:
• Föreningsliv och ”prova-på-aktiviteter”
• Erbjudanden i butikerna
• Politiska partier på plats
• Ponnyridning
• Godis 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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Daniel ny JAStränare för
Kärra IBK
Kommande säsong kommer en ny tränare, Daniel
Skoog att leda Kärra IBK:s
JAS - lag. Daniel som tidigare varit både domare
och tränare säger till klub- Daniel Skoog.
bens hemsida:
Foto: Kärra IBK.
- Jag vet inte så jättemycket vilket gör det lite extra spännande att få starta
med ett blankt papper. Jag vet att det finns ett antal duktiga spelare samt att åldersklasserna 06-07 är väldigt
duktiga och bör närma sig JAS snart.
B/K

... och Felix tar
över damerna
Kärra IBK:s damer har fått
en ny tränare i Felix Broström. Felix är ett bekant
ansikte i föreningen och
har tidigare tränat H5 och
innebandylekis och sitter även i styrelsen. Felix
kommer ha huvudansvaret
och mycket glädjande är
att båda Angelica Cocchi
och Kajsa Alte kommer
vara kvar i ledarstaben.

Backatorp IF U16 . Foto: Backatorp IF.

Backatorp IF U16 – Topp 24 i Sverige!
Felix Broström.
Foto: Kärra IBK.

B/K

... och
Christian tar
över herrarna

 Backatorps duktiga U16lag(pojkar födda 2006) är
klara för A-Slutspel i Nationell Serie U16.
Därmed så kan man titulera sig redan nu
som ett av Sveriges 24 bästa lag 2022.
Nu väntar A-slutspel om andra topplag
i respektive grupp. Andra slutspelslag

som kan nämnas är Elfsborg, Malmö FF,
Halmstad, Djurgården, Brommapojkarna, AIK, Hammarby mfl. Lottning för
slutspel kommer efter den 28 aug.
Under september så kommer 5 slutspelsmatcher spelas i en enkelserie och
vinnaren där spelar sedan om SM-pokalen via en semifinal respektive final mot
vinnarna i övriga slutspelsgrupper.
Truppens andralag som huserar i serie

Göteborg Svår U16 ligger nu på topp3 plats vilket också får ses som en stor
framgång för laget med både bredd och
spets.
Lagets framgångar i Nationell Serie
ligger nu till grund till att Backatorp IF
som klubb redan nu är kvalificerad till
Allsvenskan U16 2023. (gäller då pojkar
födda 2007). Framgång föder framgång!
AV HENRIK LARSSON TRÄNARE

Christian Westerlind är
klar som ny huvudtränare
för Kärra IBK:s herrar i div
2 kommande säsong. Herrarna fick nyligen en plats
i herr 2:an och det blir en
utmaning för Christian.
-Det ska bli väldigt kul
Christian Westerlind.
och inspirerande. Kommer Foto: Kärra IBK.
även bli tufft, men jag tror
spelarna och även vi ledare kommer lära oss mycket
av denna utmaningen, säger Christian till klubbens hemsida.
B/K

Kärratjejen Felicia
vann SM-guld i karate
I början av juli i Linköping
avgjordes i SM i karate eller fullkontaktskarate som det
också kallas. Felicia Lindblom Saarela från Hisings
Kärra, som gjorde tävlingdebut under SM-veckan, tog
hem SM-guldet för 15-åriga
tjejer under 60 kilo.
Med tanke på att hon
bara tränat karate i sju år
och har dragits med skador
så är det en enastående prestation av Felicia, som tävlar
för Kungälvsklubben Kyokushin karate.
Lokaltidningen,
läsarna
och många andra applåderar 15-åringen från Kärra till
SM-guldet.
B/K

Kärra HF:s flickor 14 tog guld i Partille Cup. Foto: David Asserfors.

Kärra HF imponerade i Partille Cup
SM-guld i karate till Felicia Lindblom Saarela från
Hisings Kärra.

Med 31 lag som alla svarade för finfina
insatser gjorde Kärra HF avtryck under
Partille Cup. Mest imponerade var G14
som i A-finalen mötte danska Skander-

borg HB och vann med 8-6. Även G21
spelade final men fick se sig besegrade av
Önnered med 18-8.
Bara att applådera spelare, ledare och

hela föreningen för en härlig Partille
Cup-vecka.
B/K

Varuhuset för
hela familjen!

Regnkläder
Ofodrat regnställ, Celavi. Strl. 70–150.

Kolla priset!

199
KR/ST

3 för
Kuddfodral
Kuddfodral
Stort utbud, många modeller

Vi har allt för
skolstarten!

100

Stort utubd, många modeller
Utvalt sortiment

10
KR/ST

Shoppa, umgås och ät
riktigt gott hos oss!
Veckans meny finns på kladkallaren.se

20
KR/ST

Dagens lunch 99 kr
Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

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

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

Linus Ferm
klar för Backadalen

Kärra KIF U15 dam imponerar. Foto: Kärra KIF.

Backadalen har gjort klart med Linus Ferm som närmast kommer från halländska Vinbergs IBS som han den gångna säsongen hjälpte till att skjuta upp i division 1 efter ett rafflande kval.
Linus, född 1999, gjorde den gångna säsongen imponerande 43 mål på 22 matcher i div 2, slutspelet och kvalet till div
1 och kommer med sin offensiva spets förstärka lagets offensiv.
B/K

Kärra KIF U15 dam
fortsätter att imponera
 Att gå till sommarledighet med serieledning i båda serierna, endast en oavgjord och resten vinster är riktgt starkt. Lagmoralen och självförtroendet var på topp när man skulle gå in
sommarens stora höjdpunkt, nämligen Gothia Cup!

Mattias Linders. Foto: Backadalen.

... och Mattias återvänder
till Backadalen
Efter fem säsonger med spel i allsvenskan, division 1 och division 4 återvänder nu målvakten Mattias Linders till moderklubben Backadalen. Med sin erfarenhet och rutin blir han en
viktig kugge för Backadalen.
B/K

Joakim
förlänger med
Backadalen
Ett bar besked fick Backadalens herrar nyligen då det
blev klart att Joakim Blom
förlänger med två år och därmed går in på sin femte säsong med klubben.
B/K

Joakim Blom.
Foto: Backadalen.

Innan vi går in på det sportsliga och hur det gick så vill vi såklart nämna lite hur vi hade det mellan matcherna och vad
som hände bakom kulliserna under veckan.
Alla tjejer inklusive 3 ledare sov på övervåningen i klubbstugan. Vi ville få en go känsla i gruppen och även om cupen är
på ”hemmaplan” så är det alltid kul att göra det till lite större
än att bo hemma var för sig.
Mellan matcherna kunde vi också hitta på roliga aktiviteter
såsom kvällsbad ute på Lilleby och kolla fotbolls- EM tillsammans.
Två svenska lag och ett Amerikanskt väntade i gruppspelet.
Ingen koll alls på dessa utan planen var att gå ut och spela sitt
spel och se hur långt det går.
Måndagens match mot Flurkmarks IK slutade 4-0 och det
var inget snack om saken. Tjejerna dominerade från första till
sista minut. Härligt att komma igång på ett bra sätt.
Tisdagens match mot Team Södermöre vanns med 6-0 och
samma som dagen innan var det inget snack om saken.
Onsdagens match mot Marin FC (USA) startade lite trevande men vanns rättvist med 2-0.
Gruppetta och 32-dels final mot Lerums IS väntade på torsdag.
Även denna match blev en mumsbit och 6-0 var i underkant
mot ett bra kämpande Lerum.
Några timmars vila innan det var dags för FC New England från USA. Här skulle vi få en rejäl utmaning och visste
att det skulle bli en riktig värdemätare. Matchen böljade fram
och tillbaka där inget av lagen egentligen var bättre. Otroligt
jämt och det närmade sig straffar. Men med 6 minuter kvar
gör New England mål från ingenstans på en hörna och jakten
på kvittering startade. Vi flyttade upp folk i desperation utan
framgång utan istället kontrade motståndarna in 0-2 med en
minut kvar. Ridå...
Att sedan FC New England går och vinner hela Gothia cup
och slår enkelt Hammarby i finalen med 4-2 känns ju riktigt
surt...
Om man får summera Gothia Cup 2022 så kan det ju bara
göras med ordet Stolthet. En oerhörd stolthet i hur hela denna grupp tjejer växer vid varje utmaning. Hur de tar hand om
varandra och ser till att detta lag är utan tvekan det mest harmoniska och omhändertagande laget som någonsin funnits!
Ingen är utanför utan alla är med och delaktiga, trots att man
samtidigt har en utmanande miljö där folk utvecklas och det
ställs krav på varandra. Häftigt!
Det som var extra roligt denna vecka var att många människor från Kärra kom och tittade. Flertalet av dessa har aldrig
sett tjejerna spela tidigare utan fick alltså äntligen möjlighet att
se hur lilla Kärra har fått fram tjejer som totalt dominerar en

fotbollsplan och samtidigt som de är grymma fotbollsspelare
är de ännu bättre människor som representerar Kärra på ett
sätt som hela stadsdelen ska var otroligt STOLTA över! Ni är
på riktigt BÄST!
Laget tackar alla som kom och visade support. Det betyder
jättemycket!
Nu laddar vi om för en intensiv höstsäsong med fortsatt utveckling och skapande av massa nya härliga minnen.
AV JON STOCKHAUS TRÄNARE

Kärra KIF:s stjärnskott Moa Svensson till landslaget.

... och nu väntar landslagsläger
för Kärra KIF´s stjärnskott
Första landslagstruppen för flickor födda 2007 är nu uttagen för samling på Bosön i Stockholm 8/8-11/8.
Med i denna trupp är Kärra KIF´s supertalang Moa
Svensson.
B/K

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

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

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

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

ID. Buzz | 2022

En ikon i ny skepnad
100% elektrisk

Gör dig redo för en ny era av elektrisk mobilitet. Hösten 2022
blir folkabussen elektrisk. Det här är vägen framåt.

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

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se

Team
Transportbilar

Volkswagen ID.5

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

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

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

Bilab i Kungälv AB | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
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bli medlem
redan idag!

@nordicwellness
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gym & Gruppträning

PADELcenter

wellness online

triggz bonusprogram

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

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

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

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

