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VI SÄLJER OCH SERVAR FÖLJANDE VARUMÄRKEN

VÄLKOMMEN!
Tel: 031-790 08 00
info.tagene@hedinbil.se
www.hedinbil.se

INVIGNING AV NYA STADSDELSHUSET I BACKA

NYA KÄRRASKOLAN HAR INVIGTS

TAGENE

NYA LEKPLATSEN I LILLEKÄRR NORRA INVIGD

FOTBOLLEN NÄRMAR SIG SÄSONGSAVSLUT • HANDBOLLEN ÄR I GÅNG

Festligheter
på torget fortsätter

– välkommen
Handla lokalt
um!
till Kärra Centr
KÄRRA PIZZERIA & GRILL | KÄRRA KÖK & BAR

Selma stadsdelshus
27 t
sep

invigs

Vi sponsrar

ÖPPETTIDER
Mån – Tor 11 – 21 • Fre 11 – 22 • Lör 12 – 22 • Sön 12 – 21

KÄRRA HÅRTEAM | CANDY | APOTEKSGRUPPEN
FOLKTANDVÅRDEN | KÄRRA CAFÉ & KONDITORI
ICA SUPERMARKET | BLOMMIGA BUTIKEN

! @ karracentrum | www.karracentrum.com

Vi sponsrar

Tel. 574030
Även små annonser syns!
Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se

NYA ÖPPETTIDER
Mån – Tor 11 – 21 • Fre 11 – 22 • Lör 12 – 22 • Sön 12 – 21
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GÄSTKRÖNIKA

Öppet
alla dagar
7–22

Folkspel VD Hans Sahlin bloggar då och då och i mitt tycke är
han rätt ute varje gång. Främst värnar han om det viktiga föreningslivet i Sverige med alla våra barn och ungdomar.

Vad ska du
äta i veckan?

Här bjuder Backa/Kärra Tidning på en av bloggarna som dessutom är mycket aktuell.
LEIF MARTINSSON

Vi har allt för alla måltider.
Välkommen in!

Nu måste något hända

Hälsningar Krister med personal.

 Jag kanske slår in öppna dörrar. Jag kanske upprepar något som
alla redan vet och vad de, utefter det inträffade, föreslår. Kanske är
tvåa på bollen, helt enkelt.
Tar det.
Bara något händer. Här. Nu.
Dödskjutningar i framförallt våra storstäder
har på senare år dessvärre blivit vardagsmat.
Företrädelsevis handlar det om unga pojkar med hela livet framför sig, någons söner,
syskon och vänner går bort, något vi längre
knappt reagerar över.
Då en nybliven och välutbildad mor – med
sitt barn vid bröstet – skjuts ihjäl på öppen
plats och där det tilltänkta oﬀret sägs vara någon helt annan, då däremot blir det på riktigt.
Det förstärks någon dag senare då det inträffar ännu ett mord på en 18-årig kvinna som
skjuts och där måltavlan egentligen misstänks
vara en kriminell man.
Jag har i så många år hört presstalespersoner, kriminologer och andra experter lugna
svenska folket med att det är ytterst ovanligt
att oskyldiga råkar illa ut i de uppgörelser och
hämndaktioner vi allt oftare ser.
Nu går det inte längre att säga så.
Nu går det inte längre att gömma sig bakom det.
Omedelbart efter de båda dåden blev det
också fart på de styrande i vårt land.
Ska vi våga tro att våra politiker på allvar
börjar inse att polismyndigheten behöver ökade resurser?
Ska vi våga hoppas på att våra politiker på
riktigt verkar förstå att gatuvåld, gängkrig och
dödliga uppgörelser på gator och torg till varje
pris måste bekämpas?
Ska vi lita på att våra politiker intar en samsyn där de ska enas och diskutera sig fram till
åtminstone en plan?
Hoppas att det, som så ofta, inte stannar
vid tomma ord och verkningslösa löften.
Det föreningsliv vi på Folkspel företräder är

en del av ett bättre samhälle, det är min fasta
övertygelse och torde inte undgått någon som
med någorlunda regelbundenhet följer den
här bloggen.
Vi måste tillsammans kunna erbjuda våra
ungdomar tillträde till ett sammanhang där
goda värderingar styr, till en meningsfull fritid där bland annat respekt för andra står i
centrum. Till ett sammanhang där det goda
råder, till en hälsosam och utvecklande miljö,
både fysiskt och psykiskt. Till vårt unika föreningsliv.
I min värld är det en samhällsspelare som
bidrar med mer än någon annan aktör.
Det gäller för övrigt inte enbart för att motverka det dödliga våld som blivit en regel snarare än ett undantag.
Regeringen fick häromveckan ta del av en
rapport om att den psykiska ohälsan ökar och
så har gjort hela tiden sedan 2007, det vill säga
under snart en tolvårsperiod.
Då uppgav exempelvis 34 procent att de
upplevde problem med stress. I dag är siﬀran
uppe i 49 procent.
Största ökningen har skett bland unga
flickor. 60 procent uppger i den senaste undersökningen att de har problem med stress
och dessutom att de har för lite fritid.
Ett fungerande och attraktivt föreningsliv
är i min värld den överlägset bästa medicinen
även mot psykisk ohälsa. Vi är många som inser det, men vi måste få ännu fler att förstå.
Nu

3995
/kg

Svensk fläskkarré

Dalsjöfors, Sverige, färsk, benfri, i bit, ca 1,1kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 39
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Handla för 400 kr köp
2 förp. o.s.v

Kycklingbröstfilé

Eko färska kryddor
Garant, Sverige, ekologiskt
odlade, flera sorter, i kruka

Eldorado, fryst, 800-900g,
jfr-pris 27,78-31,25/kg

4995
/kg

Lösviktsgodis

Smått & gott
Max 3kg/hushåll/vecka 39
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Handla andra
varor för minst 200 kr,
köp 1 förp. för

Därför slår jag gärna in öppna dörrar.
Eller för den delen är tvåa på bollen.
Bara något händer.
HANS SAHLIN

Missa inte
vår superdag,
idag, den
25/9

Annonsmaterial

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

/st
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Tryck

BOLD – Ett Miljöcertifierat tryckeri

Distribution

Martinsson Säljmedia

Utgivning

Munkar

Dafgård, gäller vanilj, äpple, 63g,
jfr-pris 79,37/kg

Kokosmjölk

Garant, 250ml, jfr-pris 20,00/lit
Max 5 köp/hushåll/vecka 39

Varje månad (undantaget juli)

Adress

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra
Mob. 0708-48 72 14
redaktion@tidningenbk.se

Selma Lagerlöfs torg

Hemsida

Priserna gäller endast på Hemköp Selma Lagerlöfs torg, vecka 39,
t o m sön 29/9 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

www.litelokalt.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/9–29/9
BÄCKEBOL

Ve!"s

MEDLEMS-

KLIPP!
3 FÖR

65k
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

5k/st
PAPRIKA

KAFFE

Classic. Välj mellan olika sorter och rostningar. Gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas. 500 g. Jfr-pris 43:34/kg.

Nederländerna. Välj mellan gul, grön, röd och orange.
Klass 1. 160 g. Jfr-pris 31:25/kg.

10k/st
MAX 2 ST/MEDLEM.

FETAOST/LAKTOSFRI FETAOST

BEARNAISESÅS

Olympus. 100-150 g. Jfr-pris 66:67-100:-/kg.

Coop. 200 g. Jfr-pris 25:-/kg.

PIZZAKIT

FLÄSKFILÉ

15k/st

59)=
/kg
MAX 3 ST/HUSHÅLL.

FLÄSKFILÉ Nederländerna/John’s Selection. Noga

utvald import, märkt med Animal Welfare. Ca 600 g.

5k/st

PIZZAKIT

Coop. Välj mellan Original och Vitlök/örter. 600 g.
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Insändare
Cyklister - tror de äger vägen
Att man i trafiken ska ta hänsyn och följa reglerna är väl
självklart. Men inte för alla. Bilister syndar absolut, men en
grupp som lätt kommer undan är cyklisterna. De verkar bara
trampa på i alla lägen. Vid Kärrarondellen hölll det på att
sluta olyckligt för för någon vecka sedan. Kom med bilen,
bromsade in strax framför övergångsstället för att eventuellt
stanna för om det kom någon gående. Det gjorde det inte,
men bara på en sekund dyker det upp en cyklist i rasande
fart på övergångsstället. Jag hann stoppa i absolut sista sekunden. Ni som cyklar gör det, men visa respekt för oss andra
trafikkanter. Ni har också trafikregler att följa.
BOSSE

Var är alla föräldrar i Kärra?
Har mer än en gång förvånats av hur lite föräldrar som är
med och vuxenvandrar för sina egna barn. Av erfarenhet var
jag ofta med själv när mina barn var i den i tonårsåldern. Det
var en självklarhet då. Är också med nu då och då, även att
mina barn är vuxna och inte bor kvar i Kärra. Nu verkar det
som att en del föräldrar inte bryr sig lika mycket. Tror att det till
en del beror på bekvämlighet. Lättare att sitta och gnälla och
tycka på sociala medier. Inte alla men som sagt en hel del av
dem borde vara med ute och vandra. För våra barns skull.
EVA I KÄRRA

Svankällan. Foto: Park och Natur

Skräpa inte ned
Svankällans våtmarkspark
Promenerar ofta runt idylliska Svankällans våtmarkspark i
Kärra. Det är lika underbart varje gång,om det inte vore för
all nedskräpning. Jag vet inte om det är ungdomar som är
där ibland och skräpar ned, det kan lika gärna vara vuxna.
Det är så tråkigt att se detta som händer ofta. Om de som

Hallproblemen
som politikerna duckar för
Få kan väl ha undgått att stadsdelen Backa blev utan
en riktig sporthall som de blivit lovade. Ett bedrövligt svek
av Göteborgs Stad mot alla barn, ungdomar och föreningar. Lika illa är behandlingen av stadens anrika elitserielag i handboll Redbergslid som huserat i Lisebergshallen
i många år. Hallen är nu riven på grund av västlänksbygget. Politikerna i Göteborg har haft flera år på sig att se
till att RIK ska få en ersättningshall. Till slut landade det
i Scandinavium. I premiärmatchen hann det spelas drygt
en minut innan matchen bröts helt. På grund av kondens.
Jag och många andra kan inte förstå hur politikerna tänker
som inte ser till att ge bästa tänkbara förutsättningar för
föreningslivet.
Det är en gåta att Göteborgs Stad man inte löst hallfrågan i Backa och för RIK.
Är inte idrotten viktig för våra beslutsfattare?
FÖRENINGSMÄNNISKA UT I FINGERSPETSARNA

skräpar ned inte tar upp sitt skräp, så undrar jag om Park
och Natur städar där överhuvudtaget. I vilket fall som helst.
Sluta upp att skräpa ned denna underbara plats.

Förhoppningarna om nya
Hemköp var stora!
Men handikappvänligt var det INTE.Med dörrar som man
har stora problem med att öppna, t ex framför charkvaror. Varför inte skjutdörrar? Man står hela tiden i vägen för dörrarna
som går emot permobilen/rullstolen.
Behöver ständigt be om hjälp, av kunder eller personal.
MEN väl tilltagen plats att köra förutom vid placering av
varor emellan frukten t ex (ganska ofta)
Torsdagen den 12 september var jag inne och skulle handla sallad, men inga burkar att fylla i. Sa till personal som sa
till en annan personal, körde tillbaka och väntade en stund
men ingen kom.
Kort/kontantkassor långa köer, men det blir nog bättre så
småningom, när folk har lärt sig att göra jobbet själva!
KERSTIN BACKSTRÖM

KÄRRABO

ens på dagtid. Det får vara slut på alla kortsiktiga åtgärder
som sällan hjälper.
OROLIG INVÅNARE I KÄRRA

Hemköp lyfter torget
Var med på invignigen av Hemköps nya bukt på Selma
Lagerlöfs Torg. Helt fantastisk. En mycket tilltalande butik med
trevlig personal. Det nya torget kommer att bli ett lyft med
Hemköp.
STAMKUND

Området mellan
Hemköp och stadsdelshuset
Vem har hittat på att göra ”diken” av gatstenar mellan plattorna?
Väldigt obekvämt att köra med hjälpmedel.

Västtrafik förnekar sig inte med
prishöjningar
Det uppmanas att vi ska åka kollektivt. Det är ju bra. Men
man måste ha råd till det också. Nu var det rejäla prishöjningar igen. Varför är ständigt dessa prishöjningar. Ofta flera
gånger om året. Vart tar alla pengarna vägen som Västtrafik
får in via biljettintäkterna?
Nu är det snart billigare att ta bilen och jag funderar starkt
på att göra det.
ING BRITT

Dagens beröm 1
Till arrangörerna för Kärradagen. Årets var lika bra som
den alltid är. Så kul att träffa ”alla” Kärrabor i centrum. Mest
tyckte jag den här gången om musiken. Önskar att Kärradagen fanns både på på våren och hösten.
PRILYCKEGATAN

KERSTIN

Vad väntar ni på?
Tycker liksom insändaren i förra numrets lokaltidningen
att kameror och närvarande poliser ska finnas i hela Göteborg. Även i Backa, Kärra. Det pratas bara om utsatta områden, men de här är problem som flyttar sig och vandrar
runt i en rad stadsdelar. Ska vi snart inte våga gå ut längre

Lucas Wallgren Projektledare GÖTEBORGS
STAD Trafikkontoret, Investering svarar:

”Dikena” består av fem rader med smågatsten med skålning på max tre cm. Skålningen är för vattenavledningen på
och vid torget. Raderna med smågatsten tjänar också som
längsgående ledstråk.
B/K

Dagens beröm 2
Till de personer inom hemtjänsten som alltid ser till att jag
och andra har det bra. Ni är fantastiska och gör mitt liv mycket enklare.
BACKABO
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Välkommen in i värmen!
Varje vecka bjuder vi in till sopplunch och en stunds
gemenskap. Ta gärna med dig en vän eller ta
tillfället i akt att stifta nya bekantskaper.

Designade för dina
ögon och din livsstil
Jobba. Spela. Surfa.
Sök. Läs. Skapa.
Och slappna av...

MÅNDAGAR 12.00 KÄRRA FÖRSAMLINGSHEM
Soppa och bröd samt kaffe och kaka. Musikunderhållning eller
föredrag varje vecka*. Avslutas med andakt. Kostnad: 40 kronor.

TISDAGAR 12.00 GLÖSTORPSKYRKAN
Inleds med andakt i kyrkan, därefter serveras soppa och bröd
samt kaffe och kaka. Kostnad: 40 kronor.

TORSDAGAR 12.30 BRUNNSBOKYRKAN
Inleds med middagsbön, därefter serveras soppa och bröd samt
kaffe och kaka. 10 oktober och 24 oktober inleds sopplunchen
med musik av kantor Sara Lindblom*. Kostnad: 25 kronor.
*Se hemsidan för aktuellt program

J

KAMPAN

/10
30/9 – 21
9
201

30%

rabatt på Essilor
Eyezen glas*
* Rabatten gäller vid köp
av Essilor Eyezen glas.

svenskakyrkan.se/backapastorat

Anmäl
intresse

Allt och lite till
Brf Dunungen, Selma Stad

En helt ny verklighet växer fram i Selma Stad. Ett levande
kvarter med rikligt serviceutbud – lika nära natur som
stadspuls. Här kan du leva en bekvämare vardag i nybyggd
lägenhet. Inhandla fredagsbuketten utanför dörren.
Se en teaterföreställning på det nybyggda kulturhuset.
Smit ner till konditoriet och handla surdegsfrallorna i
pyjamas. Eller varför inte duka upp söndagsmiddagen på
balkongen? Här finns allt. Och lite till.
Anmäl intresse och gå med i Riksbyggen Förtur på
riksbyggen.se/dunungen
Nyfiken?
Kontakta säljare Margareta Josefsson för mer information
033-20 25 63, margareta.josefsson@riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar
rummen som du bor och arbetar i.

Kan inte kombineras med andra rabatter.

Behöver du ett avbrott i vardagen, eller vill du kanske
bara fly höstrusket och värma dig en stund?
– Då är du välkommen hit!

TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE
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Selma Lagerlöfs Center. Det nya stadsdelshuset med rum för kultur.

Nya stadsdelshuset
i Backa är klart för invigning
 Selma Lagerlöfs Torg är på god väg att bli ett nytt modernt torg. I slutet av augusti invigdes det nya handelshuset. Fredagen den 27 september invigs det nya stadsdelshuset Selma Lagerlöfs Center med rum för kultur.
- 2015 togs beslutet att bygga ett nytt stadsdelshus och nu står det klart. Det känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda Norra Hisingen och
hela Göteborg på det här, säger Camilla Blomqvist stadsdelsdirektör i stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen.
Lokaltidningen fick en förhandsvisning i
det nya stadsdelshuset som har fått namnet
Selma Lagerlöfs Center.
Byggnaden är 6 200 kvm och rymmer fyra
våningar fylld med intressanta verksamheter för alla åldrar. Bland annat bibliotek, kulturskola, multisal, medborgarkontor, daglig
verksamhet, fritidsgård och restaurang.
Stadsdelsförvaltningen har också flyttat in.
Sammanlagt kommer det nya stadsdelshu-

”

Vi ser huset som ett
extra vardagsrum för
besökarna
Camilla Blomqvist stadsdelsdirektör i
stadsdelsförvaltningen i Norra Hisingen

set att bli en arbetsplats för cirka 230 personer.
De flesta har flyttat in och verksamheterna är
igång. Det kommer att vara öppet måndagar
till fredagar med bemanning i receptionen. I
övrigt kommer man att kunna nyttja biblioteket, föreningslokaler och besöka restaurangen
under helger.
- Hela huset är en välkomnade mötesplats
och kommer att bli hjärtat för stadsdelens förenings och kulturliv, säger Camilla.
Selma Lagerlöfs Center blir en viktig och
central del av torget.
- Vi ser det som ett extra vardagsrum för
besökarna, där vi kan skapa innehållet tillsammans. Huset öppnar upp för nya möten
som kommer att bidra till en trygg och jämlik
stadsdel, säger stadsdelsdirektören.
GöteborgsLokaler har byggt huset och hyr
nu ut det till stadsdelsförvaltningen på Norra
Hisingen.
- Med tanke på att det första spadtaget togs
i september 2017 för bygget av det nya stadsdelshuset och att det nu två år senare står klart
känns grymt bra. Nu är i princip den första

etappen helt färdigställd, säger Jonas Lisell Fasighetsförvaltare Göteborgslokaler.
Återbruk har varit ett ledord
White arkitekter har ritat byggnaden. Fasaden är byggd i betongvågor. De har arbetat för
att skapa en byggnad med spännande arkitektur
inspirerad av teaterns scen.
- Med arkitekturen får huset en stark identitet, säger Mattias., säger Mattias Lind, ansvarig
arkitekt på White.
- Målbilden har varit att åstadkomma maximal interaktion mellan människorna. Det ledde
även fram till grundidén med ett stort allrum i
mitten av byggnaden.
Återbruk har varit ett ledord för inredningen.
- Närmare 100 % av möblerna och inredningen är återvunnet material. Det är en målsättning som fanns och som vi lyckats uppnå,
säger Annie Leonsson ansvarig inredningsarkitekt på White.
Det är enkelt att med ögat skåda satsningen
på återbruk. Det som är nytt är grått. Allt annat
är återbruk.

Hållbarhet har varit ett annat nyckelord i det
nya stadsdelshuset.
- Tillsammans med stadsdelsförvaltningen
och invånarna har vi arbetat för att skapa ett
hållbart hus med gemenskap för alla. Huset har
också miljöcertificering med klassificering silver,
säger Jonas Lissel.
Selma Lagerlöfs Torg börjar ta form på allvar. Ett nytt handelshuset med parkeringsgarage
stod klart i slutet av augusti. Nu står också ett
nytt stadsdelshus färdigt. Ett nytt parkstråk likaså. Nya bostäder byggs kring torget, där flera redan flyttat in. På sikt ska 3 000 nya bostäder byggas här. Nästa steg sker i oktober då
det gamla handelshuset rivs och där ska det byggas äldreboende, verksamhetslokaler, hyresrätter
och bostadsrätter.
Invigningsveckan 23-27 september bjuder på
ett fullspäckat program och på fredagen den 27
september är det dags för den oﬃciella invigningen av det nya stadsdelshuset Selma Lagerlöfs Center.
Missa inte att besöka ditt nya vardagsrum.
LEIF MARTINSSON

SEPTEMB 2019
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Fler bilder från insidan av det nya stadsdelshuset

... och Selma Lagerlöfs Centers
arkitektur blir TV-program i Europa
 Selma Lagerlöfs Center står i centrum när ett filmteam från tysk-franska TV-kanalen Arte nyligen besökte Göteborg för att göra ett program om stadens hetaste kulturhändelser. Två arkitekter, två musiker och en konstnär representerar staden.
TV-serien Metropolis sänds i ett flertal europeiska länder och utforskar Europas konstoch kulturscen varje söndag i kanalen Arte.
Den här gången valde redaktionen Sverige
och Göteborg.
– Göteborg är en mycket spännande stad
där det händer mycket i och runt stadens kulturscen just nu, säger Martina Müller, dokumentärfilmare för Metropolis.
Till programmet har de valt ut rockgruppen Pale Honey, som består av Nelly Daltrey
och Tuva Lodmark, konstnären Eric Magassa,
samt de båda arkitekterna Åsa Askegren och
Mattias Lind från White arkitekter.
Ett hus format för möten och Sveriges största återbruksprojekt
Mattias Lind är arkitekten bakom Selma
Lagerlöfs Center, det nya stadsdelshuset med
rum för kultur på Selma Lagerlöfs torg i Hisings Backa. Mattias har formgett en byggnad
som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbar och troligen också Sveriges största
återbruksprojekt med närmare 100 procent
återbrukade möbler och material.
– Visionen har varit att skapa en byggnad
med maximal interaktion mellan människ-

or. Det ledde även fram till grundidén med
ett stort allrum i mitten av byggnaden, säger
Mattias Lind.
Allrummet utgör byggnadens hjärta och är en
plats där människor i alla åldrar, från olika kulturer och med olika intressen kan mötas, utvecklas och skapa tillsammans.
– Jag gillade huset redan från början, det
ger mig en känsla av Utopia, ett rationellt och
lyckligt samhälle som ger mig hopp om framtiden, säger Martina Müller
Martina tycker att det är fantastiskt hur
väl arkitekturen i Selma Lagerlöfs Center är
utformad just för att främja möten mellan
människor.
– Huset är konstruerat för ett öppet samhälle där kommunikation och demokrati är
ledord. Och det behövs verkligen i tider där
samhällen sluter sig och blir allt mer ojämlika.
Jag hoppas att arkitektur som denna kan
visa vägen mot framtiden.
För dig som är nyfiken på att se detta avsnitt i serien Metropolis om kultur i Göteborg och Selma Lagerlöfs Center, visas det
på Artes webbsida den 6 oktober.
https://www.arte.tv/
B/K

Den tysk-franska TV-kanalen Arte nyligen besökte det nya stadsdelshuset.
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Nya Kärraskolan invigd med
den nya förskolan och skola
Hallå där Anneli Ahlin, biträdande rektor på Kärraskolan
Hur gick invigningen den 10 september?
Den gick mycket bra! Det var en varm eftermiddag dagen till ära när personal, elever,
vårdnadshavare och andra inbjudna samlades på skolgården. Invigningen började med
att ungdomsorkestern Göta lejon tågade över
förskolans gård och skolgården och bjöd på
stämningsfull musik. Sedan blev det invigningstal från förskolans rektor, Clara Jovic
samt skolans rektorer, Estera Brändström
och Ulrika Skall Billborg och utbildningschef
Martin Palm. Efter följde en traditionsenlig bandklippning där rektorerna och utbildningschefen tillsammans klippte bandet under en högtidlig fanfar.
Hur gick elevernas basar?
Basaren var välbesökt och eleverna hade
gjort många vackra egentillverkade saker, både
praktiska och fina som present, till exempel
drömfångare, dekorerade stenar samt bakat
kakor och andra bakverk som var till försäljning.
Var det många besökare på plats?
Flera hundra besökare fanns på plats under eftermiddagen, både personal, elever och
vårdnadshavare men också andra intresserade
från området.
Vad betyder det att ni nu fått en ny förskola och skola?
Det betyder enormt mycket. Vi som jobbar
inom förskola och skola har ett betydelsefullt
uppdrag då det vi gör är helt avgörande både
för enskilda individer men även för samhällets
utveckling och framsteg i stort. Våra elevers
framgång bidrar till Sveriges framtid - den här

Ungdomsorkestern Göta Lejon

Rektorerna håller tal och tackar berörda personer: Estera Brändström rektor F-3 och
fritidshem, Clara Jovic rektor förskolan, Ulrika Skall Billborg rektor 4-9 och Särskolan, Sanna Alm byggledare, Martin Palm utbildningschef Grundskoleförvaltningen.

satsningen på förskola och skola ger mycket
hopp och framtidstro!

gräsmattor lagts ut. Vi har fått en fantastisk
fin skolgård!

Ni gjort om ute på skolgården också?
Både förskolans gård och skolgården är
helt nya. Det är en varierad och spännande
utemiljö med flera olika ytor och lekredskap
som både utmanar och inspirerar barnen till
rörelse. Skolgården innehåller bland annat
en fotbollsplan, beachvolleybollplan, pingisbord, kompisgungor, innebandybana, parkour- och hinderbanor m.m. Till detta har
även nya träd och växter planterats och nya

Hur många barn får plats på förskolan
Förskolan är byggd för cirka 144 barn för
barn 1-5 år och är uppdelad i fyra avdelningar
med två hemvister på respektive avdelning.

Kärradagen ett säkert kort
Som alltid var det mycket folk på plats i Kärra Centrum när populära Kärradagen hölls
i början av september. Här fanns det mesta för både ung som äldre. Som livemusik med
trubaduren Elie Sandberg, som ansiktsmålning, som Ladan Backa Västergård bjöd på
ponnyridning och visade upp getter i en lite hage. Streetgames med massor av föreningar
och idrottsutbildare fanns mitt på torget med prova-på-aktiviteter som lockade många.
Butikerna var öppna med fina erbjudanden. Polisen och trygghetssamordnare från Norra
Hisingen samt representanter från vuxenvandringen i Kärra var också där. Biblioteket var
öppet bjöd på dockteater och en pusselutställning.
Det här var en dag att minnas för alla som besökte Kärraden som bjöd på ett perfekt
väder.
B/K

Hur många elever finns det i skolan
På Kärraskolan går cirka 820 elever från
6-16 år. Här finns förskoleklass, grundskola,
fritidshem och grundsärskola.
LEIF MARTINSSON

Mingelbild från basaren.

KÖK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

RING KÖKET DIREKT: 010–741 59 88

FRUKOSTBUFFÉ, LUNCH

& CATERING
VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
Vår goda frukostbuffé serveras alla dagar
mellan 08.00–10.30 (från 39:-).
Kom in på lunch hela veckan (mån-fre)
för 89:- (medlem 84:-) eller besök vår
populära grillbuffé (lör-sön) för 99:-.
Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per
portion.
Information finns även på
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

FRÅN
VÅRT
UTBUD

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

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

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider: Vardagar 08.00–19.00 • Helger
08.00–18.00 • Köket stänger 30 min innan.
Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café
Bäckebol!

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Under omvandlingen av torget har vi öppet precis som vanligt.
Välkommen till Selma Lagerlöfs Torg!
ÖPPETTIDER
Alla dagar

7 – 22

10:-

Kan ej kombineras med andra
och gäller ej receptbelagda varor.

hemkop.se
__________________

/st

Priserna gäller
mån 18/2 – sön
24/2, 2019 med
reservation för ev
slutförsäljning och
tryckfel.

Eko färska kryddor

Kundklubbshelg 26/9-28/9.
minst 300kr.
20% rabatt vid köp förerbjud
anden
gåva.
Samt handla för 350kr och få en
rabatter.
Gäller efter avdragnaandra
förskrivna varor.
Gäller ej på receptbelagda läkemedel eller

Välkommen in!

Lokala avvikelser
kan förekomma.

Garant, Sverige, ekologiskt odlade,
flera sorter, i kruka

Välkommen
till din optiker

Pizzeria Pärla – Varmt välkomna!
Öppet: Månd–Fred 11–21

• Lörd–Sönd 12–21

Selma Lagerlöfs Torg 10
Tel 031–52 35 97

031–58 34 84

selmalagerlofstorg.se |

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Premiärinvigning av

27 t
p
e
s

Stadsdelshus
med rum för kultur

GNUGGISAR GIVE
ANSIKTSMÅLNING &

AFTER AWAYS
WORK WOOK & TÄVLING
ERBJUDANDEN & RABATTER

RUNDVANDRING CIRKUS

SAMBA

DJ PÅ TORGET

UPPTRÄDANDEN

FÖRENINGSAKTIVITETER

TROLLKARL &
BALLONGFIGURER

Kolla in!

Invigningstal 27/9 kl 18
tillsammans med roliga och
festliga uppträdanden på
Selma Lagerlöfs Center.

UNIK

MUSIKCAFÉ

M.M
Se hela
programmet

selmalagerlofstorg.se
goteborg.se/selmalagerlofscenter
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Trygghetsspalten Norra Hisingen
Hej igen!
Trygg i Norra Hisingen jobbar på som vanligt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i vår stadsdel. En del i det arbetet
under september månad är att vara en del av
torgdagarna i Norra Hisingen. Den 7 september var vi i Kärra där vi mötte många människor i det fina vädret. Vi träﬀade både kända
och okända, vi fick tips och vi följde upp redan
tidigare påbörjade aktiviteter i Kärra. Ett exempel är att vi nu planerar för en uppföljning av
den trygghetsvandring vi hade i våras.
Den 21 september är vi på Brunnsbotorget
och vi finns den 27 september i
Backa då Selma Lagerlöfs center har invigning. Kom gärna och prata med oss om frågor
berör tryggheten på Norra Hisingen.
Polisens medborgarlöfte som är mer specifikt riktat mot Backa håller just på att sjösättas.
Vi i stadsdelen jobbar på att vässa vårt interna
arbete och en första träﬀ med alla externa aktörer är bokad. Vi återkommer senare med att berätta vad som görs och hur det går i det arbetet.
Önskar polis på fler platser i
Backa, Kärra och Tuve
Många är de frågor som kommer in via spalten i tidningen. En synpunkt som är återkommande är hur vi ska få fler poliser att vara på
olika platser.
Vi samlar hela tiden in information kring läget i stadsdelen. Trender skall följas upp samtidigt som vi ska genomföra insatser som är
planerade; till exempel trafikinsatser som är nationella, eftersökande av personer i utredningsärenden eller andra utredningsåtgärder.
Sedan är det arbetet som ligger i den berömda linjen det vill säga arbetsuppgifter som
dyker upp under arbetspasset. Det senaste är

Kenneth Johansson

Håkan Bredinge

det som oftast kollegorna som besätter radiobilarna får göra. Allt från våldsbrott, stöldbrott
och narkotikabrott till trafikolyckor och arbetsplatsolyckor. Ett ”enkelt” snatteri i en butik
med två stycken unga individer kan låsa upp
en patrull i flera timmar. Det blir anmälan som
ska skrivas, hållas förhör samt att allt ska dokumenteras på ett rättsäkert vis. Socialtjänsten
ska få chansen att var med precis som föräldrar och allt ska föredras för en åklagare eller en
polisiär förundersökningsledare. Vi är väldigt
långt ifrån den tid som det tar för Beck och
Gunvald att lösa ett mord på under en timma
inklusive reklamavbrott.

det jätteviktigt att du lämnar tips via telefon eller
på annat sätt berättar för en polis vad du upplever i ert område.
Att sätta upp kameror är inte något som kan
göras i en handvändning. Det krävs ett gediget
bakgrundsarbete och bra argument för att få ett
tillstånd av Länsstyrelsen eller datainspektionen.
Kameror i din egen trädgård äger du själv men
på allmän plats är det betydligt svårare. Polis kan
i undantagsfall besluta om övervakning i upp till
nittio dagar men sedan måste det till ett godkännande annars ska kameran tas bort.
Om det ska till en förändring i lagstiftningen så är
det en fråga för våra politiker. Polisen har att arbeta
efter de regler som finns och kan inte arbeta godtyckligt även om det rent objektivt kan efterfrågas.

Ditt tips är viktigt
Därför är det av stor vikt att vi på den ”lediga”
tiden lägger resursen på platser där vi vet att det
för tillfället gör bra nytta. Av denna anledning är

Fråga kring brott mot knivlagen:
Under de första åtta månaderna har vi på Hi-

singen rapporterat brottet vid 144 stycken tillfällen. Det är en rejäl procentuell ökning från
förra året då siﬀran var 87. Straﬀet blir oftast böter men det finns även möjlighet att straﬀet ”försvinner” om gärningsmannen även gjort sig skyldig till fler andra brott. Notera att vi även kan
rapportera för brott mot knivlagen när det gäller
baseball-trä, knogjärn eller för den delen andra
föremål som kan användas för brott mot liv och
hälsa. Vi tar naturligtvis dylika föremål i beslag
enligt rättegångsbalkens regler.
Kniv är ett farligt vapen i fel händer och skadorna kan bli allvarliga men jag kan inte säga om
det blivit vanligare med kniv och dess användning mer är utifrån statistiken ovan. När jag började som polis i Nordstan för 30 år sedan höjde
vi på ögonbrynen när vi hittade en kniv men idag
är det tyvärr vardagsmat och vi börjar dessutom
vänja oss vid att hitta skjutvapen i vissa miljöer.
En inte helt enkel vardag att förlika sig med.
Fortkörning straffar sig
Att köra för fort kan svida ordentligt i
plånboken. I kombination med att körkortet kan dras under kortare eller längre tid kan
det bli ett kännbart straﬀ. Att här ge dig alla
olika alternativ är inte möjligt men det lägsta beloppet på en 50-sträcka är 2000 kronor
mellan 1-10 km/timme för fort och sedan
höjs det till 2400 kronor mellan 11-20 km/
timme Men se det som en investering i din
och andras säkerhet att hålla hastigheten och
inte i risken att bli bötfälld.
HÅKAN BREDINGE
KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN
KENNETH JOHANSSON
TRYGGHETSSAMORDNARE
NORRA HISINGEN.

BÄST JUST NU HOS
ŠKODA GÖTEBORG!
Just nu har vi extra bra erbjudande på FABIA.

FABIA MPI 75
Kampanjpris 129 900 kr

(Ord. pris 157 400 kr)
Parkeringssensorer bak Klimatanläggning
Farthållare SmartLink+
Privatleasing fr. 1
inkl. serviceaval

Privatleasing

1 695 kr

695 kr / mån*

NYHET! Arnegårdsgatan 14, Tel: 031 - 750 17 70
ÖPPETTIDER: Vardagar 9–18, helger 11 – 15

per månad*

Transportgatan 57B, Tel: 031 - 750 17 82
ÖPPETTIDER: Vardagar 9–18, helger 11 – 15

skodagoteborg.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l / 100 km, CO2-utsläpp 128 g / km (NEDC 111 g / km).**
Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån inkl. service, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta juni 2019. Uppläggningsoch administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

KÄRRA CENTRUM
Handla lokalt i Kärra Centrum! Torget erbjuder ett varierat utbud
av service, daglivaruhandel, kaféer och matställen.

Kärra Café
och Konditori
NYHET

Mazarin eller
Toscakaka med kaffe

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.

NYHET

Lufttorkad lantskinka
med grovt bröd och ost

39 kr

Ord pris: 49 kr

30 kr

Ord pris: 39 kr

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

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

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

Rabatt!

10

*

%

*Gäller ej spel, tobak, lotter och
receptfria varor eller pant.
Erbjudandet gäller på ICA Supermarket
Kärra t o m 30/9 2019. Vi reserverar oss
för slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

Här spelar du Svenska Spel
alla dagar i veckan.
Vi har andelsspel på
Stryk, Europa och Topptipset.
Välkomna in!

Tel. 574030

Vi sponsrar

Välkommen till blommiga butiken
Kärra Centrum
031-571746
Mån-Fre 10-18 • Lör 10-15
Följ oss gärna på Instagram
@blommigabutiken

27/9 kl 21.00

KÄRRA

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!

KÖK & BAR

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

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

Kärra Hårteam
Fredagen den

ÖPPETT:

CANDY

VÄLKOMMEN!
Set, Eva-Lena och Lena

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

3 för 2

på Apoteksgruppens kosttillskott

23-29 september

Klubbfest för medlemmar!
Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG
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Familjefest när den nya
lekplatsen i Kärra invigdes
 Det blev en storartad invigning när den nya lekplatsen i Lillekärr
Norra i Hisings Kärra invigdes i helgen.
Invigningsdagen bjöd på ett ett strålande väder där solen var på
sitt bästa humör. Den nya lekplatsen fylldes snabbt med massor av
folk. Mest barn förstås som tog del av alla lekstationer som fanns.
Och lita på att de hade kul.
Uppskattningsvis så var det runt 600 - 700
personer på plats den här härliga lördagen.
- Jag är helt överväldigad av att det kom så
mycket folk. Det är fantastiskt kul och visar
att lekplatsen kommer att betyda mycket för
hela Kärra i framtiden, säger Jesper Lindgren
sekreterare i Bostadsrättsföreningen Hisings
Kärra och mannen bakom idén till bygget av
den nya lekplatsen.
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Hisings
Kärra tog beslut i februari om att bygga en
ny lekplats därefter har det gått undan. Alla
inblandade har gjort ett strålande arbete för
att allt skulle bli klart och nu den 21 september står föreningen med en helt ny lekplats av
högsta kvalité. Med cirka 15 lekstationer.
- Hela lekplatsen är cirka 2 100 kvadratmeter och stationer finns som en cirkel runt den.
I mitten kan föräldrar och andra bara sitta ned
och ta en fika eller relaxa lite, säger Jesper, som
själv lagt ner cirka 800 timmar på projektet.
Företaget Cado, som är profesionell leverantör av lekplatser, lekplatsutrustning och
nya redskap, har varit med och ritat lekplatsen.
- Lekplatsen är också den första i Sverige
med hybridgräs och asfaltgummi som fall-

skydd, vilket ökar säkerheten och är ett miljövänligt material. säger Jesper.
Invigningsdagen bjöd på mycket. Lekstationerna testades många gånger av alla barnen. Dessutom bjöds alla besökande på korv
och bröd med dricka som Länsförsäkring
sponsrade. Ica Supermarket i Kärra sponsrade med kaﬀe, kakor och glass. Det var populärt bland alla besökare
Backa/Kärra tidning pratade med flera besökande och alla var rörande överens om att
det här var det bästa som hänt i Kärra på flera
år.
En pappa var dock lite “bekymrad” över
hur han skulle få med sina två barn hem innan kvällen tog vid.
- De har kört i några timmar här och vill
absolut inte gå hem, sa föräldern och skrattade.
Sällan eller aldrig har väl så många barn
haft så kul och varit så aktiva som den här
sköna lördagen.
Den nya lekplatsen kommer att bli en given
och populär mötesplats i Kärra.
LEIF MARTINSSON

Blommiga butiken i Kärra
Centrum har fyllt fem
Grattis säger Backa/Kärra Tidning och en massa kunder till Blommiga butiken i Kärra
Centrum, som i början av september hade 5-årsjubileum.
B/K

Familjefest var det när den nya lekplatsen i Kärra invigdes.
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Matfestival
Lördag 28 september
Galleriagången kl 12.00 - 17.00

backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID

Njut av allt från hälsojuice, tapas, streetfood
till rinnande chokladfontäner och mycket mer.
Ta med dina vänner och familj och upplev en
härlig smakupplevelse hos oss.
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Notiser

SPF SENIORERNA BACKA KÄRRA
3 okt. Kl. 11.00.

Månadsmöte på Albogården, Backa Hembygdsgård. ”Nattmännens liv och villkor.” Kaj
Jensen berättar om en föraktad yrkesgrupp.
Anmälan till Birgit Eklöf 070-461 04 84
eller Raymond Andersson 073-517 43 50

Nya cykelbanan Kärra-Rödbo invigd

Cykla säkert mellan
Kungälv och Göteborg
 Snart är gång- och cykelvägen mellan Kärra och Rödbo klar. Under den regniga onsdagskvällen 4 september samlades en tapper
skara för att inviga cykelbanan. Generaldirektör Lena Erixon och regiondirektör Jörgen Einarsson ledde provcyklingen i arbetsområdet.
Onsdagen den 4 september var det invigning av
den nya cykelbanan, Kärra-Rödbo, som ska ge säker cykling hela vägen mellan Kungälv och Göteborg. Än dröjer det någon månad tills arbetet är helt
klart, men under invigningen fick medlemmar från
cykelföreningen Team Kungälv provcykla i karavan
tillsammans med Lena Erixon och Jörgen Einarsson.
Även en orange velomobil ingick i cykelkaravanen.
Lena Erixon, vilka är fördelarna med en sån
här lång och sammanhållen gång- och cykelväg?
– Att öka möjligheterna att cykla är klokt på
många sätt, det är ett smidigt och kapacitetsstarkt sätt
att ta sig fram vilket också minskar miljöpåverkan och
bidrar till hälsa, och det går helt i linje med de mål
som finns med att skapa med ett hållbart samhälle.
Talare på plats från Kungälvs kommun; kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och från
Göteborgs stad Toni Orsulic, Trafiknämndens ord-

Fokus på dyslexi
på Lundby bibliotek

förande, som talade om det viktiga med cykelpendelstråk mellan orter och att fortsätta arbeta med
den utvecklingen.
Gång- och cykelvägen klar tidigt i höst
Under tidig höst kommer Trafikverket att färdigställa den sista sträckan mellan Kungälv och Göteborg som saknat gång- och cykelväg. Sträckan är fem
kilometer lång och går mellan Rödbo och Kärra.
Med den sista etappen färdig kommer hela den 20
kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Göteborg och Kungälv att ge en säkrare och lättillgänglig cykling. Större delen har räckesseparering och en
kortare del dike mellan gång- och cykelvägen och
Ellesbovägen, gamla E6. Trafikverket har bland annat arbetat med belysning, vägräcken och breddning
av befintlig väg.
KÄLLA: TRAFIKVERKET.SE

15 okt.

Bridgespelare
Brunnsbo bridgeklubb spelar tisdagar 10
- 14 i Lundby IFs klubbstuga på Munkedalsgatan 10.

Att vuxenvandra skapar en social trygghet
för ungdomar i stadsdelen. När vuxna finns
ute minskar risken för drogmissbruk, våld,
skadegörelse och annan kriminalitet bland
ungdomar. Din roll är att vara en viktig vuxen
förebild och stöd för våra ungdomar.
Din insats kommer att göra skillnad!
Om du fyllt 25 år och har intresse av att
engagera dig för att skapa trygghet i ditt närsamhälle så kan du bli vuxenvandrare! Vuxenvandring bygger på ideellt engagemang, hur
ofta du ska vandra bestämmer du själv.
Kontakta oss för intresseanmälan och mer
information:
Anders Torvaldsen, Fältsekreterare, 0761185226, Anders.Torvaldsen@nh.goteborg.
se

B/K

Carola Hermansson, SSPF koordinator,
031-366 88 74, carola.hermansson@norrahisinge.goteborg.se
Kenneth Johansson, trygghetssamordnare, 0736-668665, Kenneth.johansson@
nh.goteborg.se
Vi informerar mm vad rollen som vuxenvandrare innebär SSPF koordinator, polis och
fältgrupper samt hur representanter från Nattvandrarnas organisation samarbetar kring
vuxenvandringen på Norra Hisingen.
B/K

Livslust

Tom Alandh till Tuve

Schemat för Dyslexidagarna finner du nedan:
LYSSNA PÅ TALBÖCKER I LEGIMUS
Har du en läsnedsättning och är intresserad
av hur det fungerar att lyssna på talböcker i appen Legimus? Kom till biblioteket så berättar vi
mer och registrerar dig för ett konto för egen
nedladdning av talböcker.
- Måndag 7 oktober till fredag 11 oktober,kl.
10–16 varje dag, på LUNDBY BIBLIOTEK.
- Tisdag 8 oktober kl. 14–16, på KYRKBYNS
BIBLIOTEK.

Familjen Green – Stora Ängården

B/K

Kostnad: 20kr. Kaffe ingår.

Vuxenvandra i Kärra

Dokumentärfilmaren
Tom
Alandh har över 100 dokumentärfilmer i bakfickan.
Han har en fantastisk förmåga att fånga det väsentliga

FÖRELÄSNING: ATT VARA FÖRÄLDER
TILL BARN MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER
Helena Jacobsson är både specialpedagog
och förälder till barn med dyslexi. Hon berättar om personliga erfarenheter och ger också
sitt professionella perspektiv på hur man bäst
kan hjälpa sitt barn med dyslexi eller läs- och
skrivsvårigheter.
Föranmälan: 031-366 71 01 eller skicka ett
meddelande till Lundby bibliotek här på Facebook.
- Tisdag 8/10 kl. 18–19, LUNDBY BIBLIOTEK.

B/K

Promenad på Ramberget. Samling på Hjal-

 På Lundby bibliotek mellan
den 7-11 oktober är det dags
för Dyslexidagarna. Under Dyslexidagarna riktas extra uppmärksamhet till dig som har
- eller är nära någon som har läs- och skrivsvårigheter.

ALLA KAN BLI LÄSARE – med Dyslexiförbundet i Göteborg
Dyslexiförbundet är på biblioteket och informerar
om dyslexi samt visar appar och verktyg som kan vara
till hjälp för dig att hitta ditt sätt att läsa och skriva.
- Tisdag 8/10 kl. 14–18: LUNDBY BIBLIOTEK.

mar Brantingsplatsen kl. 10.30. Ta med fika
Anmälan till Raymond Andersson 073-517
43 50
Flexlinjens hållplats vid Albogården har
nr 2080. Vi kan också hämta dig med bil.
Ange i så fall detta vid din anmälan.

och karaktäristiska hos de
människor han porträtterar
både positiva och negativa.
Dag och tid: Tisdag 22
oktober kl. 15–16.30

Plats: Kulturpunkten, Tuve
Entré: 60 kronor
B/K

UTFLYKTER:
7 oktober kl 14.00–15.30
Vi går från entrén upp till
landeriträdgården där Sölve
berättar om familjen Green

och fortsätter sedan upp till
bambulunden på huvudsakligen asfaltvägar.
Pris: 20 kronor till guiden

Samlingsplats: Samling
i entrén utanför butiken kl
14.00
Guide: Sölve Kajanus

Utflykt till Alltinget på Världskulturmuseet
Följ med till Världskulturmuseet denna eftermiddag då
publiken har chans att ställa
frågor om allt mellan himmel
och jord, existenxiella frågor

blandat med funderingar i
vardagen.
Dag och tid: Torsdag 10
oktober: Samling i
Världskulturmuseets

entré kl. 13.30
Pris: Fritt inträde
Anmälan: Till Livslust

Kay Pollak
till Backa

Gryaab reningsverk och kulvertvisningar
I höst får vi vara med om
ett exklusivt studiebesök på
Gryaabs reningsverk Ryaverket och dess kulvertar. Vi får
också följa med ner i under-

jorden för att beskåda kon-

stverket i en av kulvertarna.
Där finns världens längsta
oljemålning gjord av en och
samma person.

Dag och tid: Tisdag 8
oktober. Samling kl.
11.45.
Pris: Gratis
Anmälan: Till Livslust

Herrarnas Resa
Nu är det herrarna som får
chans att komma iväg på
egen hand.
Dag och tid: Torsdag 31
oktober kl. 8–18
Pris: 2 50 kronor för buss.
Lunch, guidning eventuellt in-

träde tillkommer, betalas på
plats.
Anmälan: Till Livslust
Mer info i Livslust program samt goteborg.
se/livslust

B/K

Att ändra sina tankar – ändra
sitt liv

En föreläsning om att skapa glädje,
motivation och inspiration. Det här är en
föreläsning om att lära sig välja tankar
och attityder som ger mig glädje och mening. Kay Pollak menar att ”Som jag tänker – så blir det.” Filmregissören bakom
succéfilmen Så som i Himmelen ger en
unik föreläsning för Livslust besökare!
Dag och tid: Torsdag 24 oktober kl.
13–16, inklusive paus
Plats: Selma Lagerlöfs Center
Entré: 150 kronor.
B/K

Välkommen till ditt nya
vardagsrum!
S

elm
Lag
a
erlö
Cen
fs
ter

Fredag 27 september invigs det nya
stadsdelshuset med rum för kultur
Cirkus, musik, hållbar stadsutveckling,
matlagning och rundvandringar i huset.
-Kom till nya Selma Lagerlöfs Center!
Aktiviteter hela invigningsveckan
23-27 september!
se programmet på goteborg.se/selmalagerlofscenter
Selma Lagerlöfs Center
Selma Lagerlöfs torg 2
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Träffpunkter Norra Hisingen

Shoppingresa
till Ullared tisdag
22 oktober
Anmälan till Tuve träffpunkt 031-366 80 21 Betalning, 150 kr
görs till respektive träffpunkt. Senast 8 oktober. Först till kvarn!
Avresa från Kärra träffpunkt: klocka 7
Avresa från Tuve torg: klockan 7.15
Avresa från Brunnsbo busshållsplats: klockan 7:30
Återresa från Ullared: klockan 14:30, beräknad ankomst till
Göteborg klockan ca. 17.
BK

Korvfestival på Hisingen
Den 11-12 oktober 2019 är det premiär för Korvfestivalen i
Göteborg på anrika Eriksbergshallen.
På festivalen får alla Korvälskare, branschfolk, producenter,
press och konsumenter tillfälle att mötas och förkorva sig i ett unikt
utbud av Korv tillsammans med passande tillbehör och dryck.
Första upplagan av Korvfestivalen i Göteborg bjuder på
provsmakningar, seminarier, korvstoppning och självklart försäljning av hundratals olika sorters korv att ta med sig hem!
Varmt välkomna till två spännande dagar med Korv, Korv
och åter Korv i fokus.
B/K

Familjedag på
Clarebergs Ridklubb

Foto: Kville Saluhall.

Kville Saluhall fyller 6 år
Den 5 oktober kl 10.00 - 21.00 firar Kville saluhall att de firar 6 år med massa härliga erbjudanden och goda smakprover.
B/K

Söndagen den 29:e september arrangerar Clarebergs Ridklubb familjedag med anledning av att föreningen fyller 50
år. Det kommer att bjudas på en rad olika aktiviteter som: Prova-på ridning, Pyssel, Lotteri, Fiskdamm och Ansiktsmålning.
I Caféet finns det toast med varm choklad eller annan
dryck. På plats kommer det även att grillas korv.
Datum: Söndag den 29:e september
Plats: Clarebergs Ridklubb (von Sethsgata 11, Hisings Kärra
Tid: Klockan 11-14
B/K

Cantus söker altar
Damkören Cantus vänder sig till sångare
i yrkesverksam ålder, från ca 18 år.
Du bör ha kör- och notläsningsvana och
kunna hålla din stämma självständigt.
Övning på måndagar kl. 19-20.30
i Backa församlingshem.
Välkommen att höra av dig till körledare
Elisabeth Levinsson via e-post:
elisabeth.levinsson@svenskakyrkan.se

LIVSLUST
Smoke Rings Sisters
Smoke Rings Sisters består av Sara Ljunggren, Theresa Skjolden och Stina Klintbom. Tillsammans med pianisten Arne
Murby tar de oss med på en sprudlande tidsresa från jazzens
födelse genom krigstidens swingmusik och fram till 50-talets
stora stjärnor.
Dag och tid: Onsdag 2 oktober kl. 13–14.30
Plats: Selma Lagerlöfs Center
Entré: 80 kronor
B/K

ÅH ni fantastiska kvinnor
– med Ida Görsch och Tore
Sunesson
Kom och upplev en musikalisk hyllning till historiska kvinnor. Ida Görsch och Tore Sunesson lyfter fram kvinnor som
betytt mycket för dåtiden men som fallit i glömska. Vi får
möta äventyrare, uppfinnare och kompositörer genom sång
och musik.
Dag och tid: Onsdag 16 oktober kl. 13–14.30
Plats: Selma Lagerlöfs Center
Entré: 60 kronor
B/K

Liatlet
Lok
lt.se
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iteLo

L

SNABBARE
NYHETER
BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
– SÅ HETER VI PÅ FACEBOOK!

Immunterapi, nytt
hopp för cancerpatienter
Tisdag 8 oktober kl. 15–16.30
Andreas Hallqvist överläkare i Onkologi, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Plats: Kulturpunkten, Tuve, fri entré.
B/K

kia.com
kia.com

Snart ppnar
Kia i Tagene!

V lkommen p
invigningshelg
17 till 20 oktober!

E22

Kung lvsleden

Trank rrsgatan

Tagenev gen

Kia v xer och r nu Sveriges tredje st rsta bilm rke.
ven vi p Hedin Bil blir st rre och nu r det snart dags
att ppna v r sprillans nya anl ggning p Trank rrsgatan
3 i Tagene. H r kommer vi ha renodlad nybilsf rs ljning
exklusivt till Kia. V lkommen in till oss under
invigningshelgen 17 till 20 oktober!

Br nslef rbrukning blandad k rning (NEDC 2.0) nya Sportage 1.6 T-GDi DCT7 AWD GT Line 7,6 l/100 km; CO2-utsl pp 174 g/km. Br nslef rbrukning blandad k rning 6,5- 8,8 l/100 km, CO₂-utsl pp 169-199 g/km enligt k rcykeln WLTP. Milj klass Euro6d-TEMP;
Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, CO2-utsl pp 33 g/km, enligt den kombinerade k rcykeln, NEDC. Br nslef rbrukning blandad k rning 1,5 l/100 km, CO₂-utsl pp 34 g/km enligt k rcykeln WLTP. Med reservation f r eventuella tryckfel.
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Tankar om att vara ny
 Nu har jag varit ny i tjänsten som präst i Tuve distrikt i Backa
pastorat lite mer än ett halvår. Från att ha varit totalt hemtam i
min gamla tjänst, har jag upplevt hur det är att inte alls känna till
självklarheter vare sig på arbetsplatsen eller i närmiljön.
Samtidigt har jag glatt mig åt hur vackert det är på Hisingen, hur många nya,
trevliga människor jag träﬀat och hur
mycket det är som fungerar på samma sätt
oavsett var man befinner sig. Samtidigt har
jag snubblat över oskrivna rutiner och stått
som ett frågetecken inför mycket, men varje dag känt mig lite mer klädd i egna kläder, som passar och inte sitter fel överallt.
Alla som brutit upp från det trygga och
invanda, vet att det kan vara så här. Man
blir både trött och upplyft av all utveckling
som nya miljöer och erfarenheter för med
sig. Inte märkligt att förändringar sitter så
långt inne och man trivs bättre med det bekväma och välkända.
Ändå är just den här förändringen mitt
eget val, med de bästa förutsättningar. Hur
är det då inte att vara tvungen att fly från
ett land till ett annat, mot sin vilja, utan att
kunna språk eller sociala koder? Att möta
motstånd, och inte vänlighet, när man ska
finna sig tillrätta i en helt ny världsdel? Eller att mot sin vilja tvingas in i förändringar i sitt liv, på grund av sjukdom, skilsmässa eller förlust av olika slag?
Svårt nog att ändra vanor och våga pröva
något nytt i vardagens lunk på hemmaplan. Jag hoppas ändå att många av er kom-

mer att testa något nytt och otippat nu i
höst. I kyrkan finns mängder av erbjudanden – retreater, promenader, kurser, grupper, gudstjänster av alla slag… Kanske är
det något du velat prova ett tag – höstens
gyllene tid är ett bra tillfälle. Det räcker att
åka spårvagn eller läsa tidningar och hemsidor för att se det stora utbudet i samhället av allt möjligt berikande. Lite obekvämt kanske det blir - en knölig känsla
som snabbt lägger sig till ro när man har
roligt, lär sig något nytt eller gör oväntade bekantskaper. I det stora som i det lilla - prova att ta steget. Det är nyttigt för
hjärtat på många sätt! Står du mitt i en
förändring, gläds åt framstegen och ta vara
på den här tiden av nya upptäckter! Är det
svårt, så minns att andra gått samma väg
som du och att det ibland hjälper att prata
om sina känslor. Hoppas att vi ses i höst i
något sammanhang som säkert är nytt för
oss båda!
MARIA JOHNSSON,
PRÄST OCH DISTRIKTSCHEF I TUVE
DISTRIKT, TUVE SÄVE FÖRSAMLING,
BACKA PASTORAT

Ingen snöröjning på
Klarebersvallens konstgräs i vinter
Med anledning av brevet som som idrott
och föreningsförvaltningen mailat ut till fotbollsföreningar i Göteborg om att färre konst-

Folktandvården
Selma flyttar till
nya lokaler
Torsdagen den 24 oktober 2019 flyttar vi till helt
nya lokaler på Selma Lagerlöfs Torg 1. Vi öppnar
igen måndagen den 4 november.
Du är välkommen att höra av dig till oss på telefon
010-441 84 80 eller 1177.se/e-tjanster om du
har några frågor.
Hälsningar Folktandvården Selma

gräsplaner kommer att snöröjas i vinter på
grund av slitage och miljöpåverkan.

Hallå där

Rustan Lundbäck idrott
och föreningsförvaltningen
Vad är anledningen till att ni väljer bort
vissa planer?

I det området har vi ur i första hand miljösynpunkt men även ur geografiskt läge valt
Backaplan.
De föreningar som normalt tränar på Klareberg eller andra planer vi inte snöröjer kommer till att ha lika stor möjlighet att vara på de
planer vi snöröjer. Hur denna fördelning av
tider bestäms på särskilda ”fördelningsmöten”
Göteborgs Fotbollförbund” administrerar.

Varför finns inte Klarebergsvallens konstgräs med på listan över planer som kommer snöröjas?
Se svaret på föregående fråga.

Ni skriver i texten att man som förening
kan välja att ha en annan typ av av träning under vintermånaderna, exempelvis
styrketräning, löpning eller boka tid i en
sporthall.
Hur tror ni man motiverar barn, ungdomar, seniorer, ledare som vill utöva fotbollsträning med den uppmaningen?

Förstår tyvärr inte frågan. Den lämnar jag
över till pedagogiska föreningsledare.

I en sporthall. Kan ni tala om vilken eller
vilka sporthallar ni menar, eftersom handbollen, innebandyn och andra inomhussporter redan, helt logiskt, har bokat sig
där. Där lär knappast finnas några tider
över. Hur har ni tänkt där?

Illustration: Zynka Visual
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Om man nu har den uppfattningen att vi
i Göteborg, i alla åldrar ska kunna spela
fotboll året runt, så kan detta innebära vissa
svårigheter i och med att resurserna från samhällets sida för att kunna garantera det inte
är oändliga.
En annan rakt motsatt uppfattning än den
ovan som jag ofta möter på från föreningslivet själva, är att de små barnen ska hålla
på med flera idrotter. Exempelvis fotboll på
sommaren och annat på vintern.
Nåja, är man av den först nämnda uppfatt-

ningen kan jag nämna att Kärra/Klarebergs
IF som håller till vid Klareberg är långt framme
när det gäller det förstnämnda. De hade relativt många tider inomhus den gångna vintern
i exempelvis Brunnsboskolan. Möjligheterna
att få fler halltider ser också ljusa ut, då det
vid en snabb anblick verkar finnas tider i hallarna i Angered över bron. Även när inomhusidrotterna har fått sitt.
Sedan bör tilläggas att föreningarna i större utsträckning internt måste fundera på hur
man fördelar de plantider man får.

Miljöpåverkan trycker ni på som en anledning. Nu skulle då rätt många föreningar få kuska runt med bilar till andra
stadsdelar för att få träna vilket innebär
att att miljön påverkas. Hur tänker ni där?

Ja, det är ett problem vi redan har uppmärksammat då detta har varit på tapeten
långt tidigare. Detta för att i stort sett alla
andra idrotter tvingas till detta, att få ta sig
mer eller mindre långt genom stan för sina
träningar.
Men vi har ändå trots det att fatta så kloka
beslut vi kan när det gäller stadens konstgräsplaner ur både miljöhänsyn och ekonomiska
förutsättningar.

Med de här besluten så drabbar det inte
minst ungdomarna som vill träna fotboll.
Är det rätt väg att gå mot den viktiga
målgruppen tycker ni?

På denna fråga väljer jag att hänvisa till
mina tidigare svar.

Kommer ni att sänka taxorna för de planer som inte får snöröjning nu?

Med största sannolikhet sänks taxorna. Vi
har föreslagit detta och vår politiska nämnd
fattar beslut om det i slutet av året.
Till sist bör det också nämnas att de planer
som inte snöröjs kommer vara förskonade av
det stora slitage som snöplogningen innebär.
Och därför hålla en bättre kvalitet när väl den
ordinarie fotbollssäsongen drar igång.
LEIF MARTINSSON

Föreläsning i Lillekärrshallen
 Man blir som man umgås
En föreläsning om närvaro i en
digital värld

Den 1 oktober bjuder Kärraskolan F-6, Lillekärsskolan, Klarebergskolan och Kärra HF gemensamt in till en föreläsning om närvaro i en
digital värld för vårdnadshavare och andra intresserade. Föreläsningen ger kunskap och förståelse för hur media, skärmar och spel påverkar våra relationer, beteenden och identiteter.
När: 1 oktober kl.18.00-20.00 (inkl. paus)
Plats: Lillekärrshallen, Kärra
Ingen föranmälan krävs och föreläsningen
är helt kostnadsfri.
Föreläsningen ger kunskap och förståelse
för hur media, skärmar och spel påverkar
våra relationer, beteenden och identiteter.
• Hur ser livet på sociala medier ut för våra barn och unga?

• När blir spelande och livet framför skärmen problematiskt?
• Vilka signaler sänder vi vuxna
till våra barn och unga med mobilen ständigt närvarande?

Sociala brister, stillasittande, utanförskap
och psykisk ohälsa växer i takt med att vi väljer att leva våra liv i mediernas värld.
Föreläsningen tar upp det växande problemet med barn och tonåringars psykiska ohälsa. Hur det uppkommer, kommer till uttryck
och hur vi i samhället förhåller oss till det.
Föreläsare Jonas Svensson är konsult, handledare och dipl. kognitiv samtalsterapeut med
lång erfarenhet av socialt och stödjande arbete.
Varmt välkommen!
B/K

På gång i Norra Hisingen
Träffpunkterna
Höstens program finns tillgängliga på
träffpunkter och webbsidor.

Balansera mera

Vecka 40
Kampanjvecka för att minska risken
för fallolyckor, med tema kost, motion
och medicin. Mötesplatser och träffpunkter erbjuder aktiviteter på temat
hela veckan. Se anslag på träffpunkterna & Selma Lagerlöfs Center för
mer innehåll, tider och platser.

Backa Bibliotek
Studiehandledning

Måndagar, onsdagar, torsdagar
Du som är vuxen och studerar kan
träffa en studiebibliotekarie för att
få hjälp med dina studier. Ring eller
besök biblioteket för att boka tid.

En bra start i Sverige

Onsdag 25 september kl. 15-16:30
Jakob Sandahl från Integrationscentrum informerar om sin verksamhet
på språkcafét.

Nasse hittar en stol

28 september kl. 11.30
Familjeföreställning med Teater
Trampolin. Fri entré, för alla åldrar.

1,2,3

Fredag 25 oktober kl. 10.30
Barnteater med sagofen Isadora.
Fri entré, passar för 1–2,5 år.

Läsecirkel på lätt svenska

Torsdagar kl. 15–16
Vill du läsa bra böcker, lära dig
nya ord och bli bättre på svenska? Vi
läser högt tillsammans på lätt svenska.

Kärra bibliotek
Digital delaktighet

Fredag varannan vecka, kl. 10–10.40,
kl. 10.40–11.20, kl. 11.20–12
Boka tid för enskild handledning med
en bibliotekarie. Du kan få hjälp med
att komma igång med surfplatta,
smartphone och dator.

Helena Lehtonen och
Susanne Svelander

Vernissage måndag 30 september
kl. 17–19, pågår 30/9–31/10
Akryl, akvarell och olja. Utställning
om skogens mystik och magi.

Bokfika

Torsdag 26 sept. och 24 okt. kl. 16–17
För dig i mellanstadiet. Träffas, fikar
och pratar böcker en gång i månaden.

Barnteater: Nalle rymmer
hemifrån

Torsdag 9 oktober kl. 9.30
En interaktiv, musikalisk föreställning
för de små barnen, med medverkan
från publiken musik skriven av gitarristen Bengt Magnusson.
Teater Marang 2–7 år. Föranmälan.

Nallekalas

Torsdag 24 oktober kl. 18–18.45
Du och din nalle är bjuden till nallekalas. Pyssel sång och fika. Fri entré.

Varför är det sånt tjat
om klimatet?

Torsdag 10 oktober kl 18
Dan Baekstrom från naturskyddsföreningens klimatgrupp sammanfattar
klimatforskningens senaste rön och
ger perspektiv på hur vi kan påverka
klimatpolitiken lokalt, nationellt och
globalt.

Sagoläsning på engelska
Onsdag 16 oktober kl. 10
Föranmälan på biblioteket.

Språkcafeérnas
föreningsvecka

Onsdag 16 oktober kl. 15–16.30
Föreningar på Hisingen besöker
språk caféer och berättar om sina
verksamheter.

Nallevecka

21–25 oktober
Ta med din nalle till biblioteket. Är
nallen riktigt modig får den gärna
övernatta. När du sedan hämtar den
så får du se vad den har varit med
om. Var med och namnge bibliotekets
nalle. Nalletävling.

Tuve bibliotek
Barnvagnsbio

Torsdag 17 oktober kl. 14
Filmvisning där bebisar är välkomna.
Mikro finns och vi släcker inte helt.
Snacks och dryck tar du med själv.
Fri entré. Anmäl dig till biblioteket.

Nobelmingel
– Dubbelt upp!

Torsdag 10 oktober kl. 13
Direktsändning från Svenska Akademien som tillkännager två Nobelpristagare i litteratur. Uppträdande med
jazzgruppen Impro 4.

Musikcafé med
Sophie & Eli

Torsdag 17 oktober kl. 13
Sophie Jonsson återkommer till Tuve
med egna låtar tillsammans med
Eli Wadst med intressant vispop.

Slöjdträff

Torsdag 17 oktober kl. 17
”Ta i hand” vill skapa möten över gränser genom att slöjda och handarbeta
tillsammans. Välkommen att testa på
olika slags hantverk!

Åh ni fantastiska kvinnor

Onsdag 16 oktober kl. 13–14.30
En musikalisk hyllning till historiska
kvinnor. Ida Görsch och Tore Sunesson
lyfter fram kvinnor som betytt mycket
för dåtiden men som fallit i glömska.
Plats: Selma Lagerlöfs Center
Entré: 60 kronor

Barbro Westerholm

Onsdag 30 oktober kl. 13– ca 15
inklusive frågor
”Den som blir skrämd av nya tankar
fastnar ofta i ord. Därför är det så
viktigt hur vi benämner saker”, menar
Barbro Westerholm, Sveriges just nu
äldsta riksdagsledamot. Fri entré.
Plats: Selma Lagerlöfs Center.

Medborgarkontoret
Samhällsvägledning

Mån–ons kl. 10–16, torsdag kl. 10–19,
fredag kl. 10–14
På medborgarkontoret får du information om allt från förskoleansökan till
juridisk rådgivning. Du kan också lämna
en synpunkt, ett förslag eller bara
komma in och prata. Selma Lagerlöfs
center vid informationen.
Telefon: 031-366 80 07

Juridisk rådgivning

Torsdagar kl. 16–17.30. 3 oktober,
17 oktober, 31 oktober, 14 november,
28 november och 12 december.
I samarbete med advokatbyrån
Advokaterna Petrov & Utberg kan du
få 15 minuters kostnadsfri rådgivning.
Besök eller ring oss under våra öppettider för att boka tid.

Livslust
Smoke Rings Sisters

Onsdag 2 oktober kl. 13–14.30
Sara Ljunggren, Theresa Skjolden
och Stina Klintbom spelar jazz
och swing tillsammans med
pianisten Arne Murby.
Plats: Selma Lagerlöfs Center
Entré: 80 kronor

Teddy Kaiser

Tisdag 1 oktober kl. 15–16.30
Teddy Kaiser bjuder på en bred
repertoar med en mix av rock,
country och blues.
Plats: Församlingshemmet, Kärra
Entré: 60 kronor

Immunterapi, nytt hopp
för cancerpatienter

Tisdag 8 oktober kl. 15–16.30
Andreas Hallqvist överläkare i Onkologi,
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Plats: Kulturpunkten, Tuve, fri entré.

Dokumentärfilmaren

Tisdag 22 oktober kl. 15–16.30
Tom Alandh har över 100 dokumentärfilmer i bakfickan och en förmåga att
fånga det väsentliga och karaktäristiska
i människor han porträtterar.
Plats: Kulturpunkten, Tuve
Entré: 60 kronor

Höstlovsaktiviteter – för
gammal som ung

Kurser i lettering, nålbindning,
décopage och keramik.
Plats: Selma Lagerlöfs Center
Fri entré. Mer info i Livslust program
samt på goteborg.se/livslust.

Bokklubb

Tisdag 22 oktober kl. 15.30–16
Vi pratar om böcker, pysslar och
fikar en gång i månaden. Från 8 år.

Hitta mer på webben:
facebook.com/norrahisingen
och kalendarium.goteborg.se

Mer info i Livslusts program samt på
goteborg.se/livslust
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Invigningen av det nya handelshuset
överträffade förväntningarna
 I slutet av augusti var det invigningsdagar för nya Selma Lagerlöfs Torg när det nya
handelshuset öppnades och Hemköp flyttade in i sin nya butik.
- Det har varit fantastiska dagar som klart
överträffat våra förväntningar. Det kom väldigt mycket folk och fick se delar av sitt nya
torg, säger Kathleen Hahne, centrumutvecklare GöteborgsLokaler.
För ungefär två år sedan togs första spadtaget för det nya torget. Nu är första etappen i det närmaste färdig med nytt handelshus, parkeringshus med 250 platser och stadsdelshuset. Det firades
i dagarna tre och glädjen var stor bland alla besökare att få se delar
av det nya torget. Det var festligt och stämningen var hög. Backa/
Kärra Tidning pratade med flera invånare under invigningsdagarna
och de flesta var otroligt nöjda med vad de fick se när byggplanket
delvis revs och de fick ta del av det nya torget. Ingen tvekan om att
de boende i Backa känner sig stolta över sitt nya torg.
- De här dagarna har det känts extra bra att visa upp Backas nya
torg och jag måste säga att under byggtiden har Backaborna varit
fantastiskt tålmodiga, säger Kathleen.
Invigningsdagarna var en folk och familjefest som sent ska glömmas. Arrangörerna GöteborgsLokaler som äger det nya handelshuset hade skapat ett suveränt program. Här fanns något för alla.
Hemköps invigning dominerade förstås och köerna var långa
när bandet klippts, Selma stads byggaktörer var på plats och det var
många som var nyfikna och fick bästa tänkbara information om de
nya lägenheterna som ska och håller på att byggas.
Under invigningsdagarna hade Park och Naturförvaltningen
guidning genom det nya parkstråket som nu växer fram, butikerna

Invigningen av det nya handelshuset var en familjefest.

hade fina erbjudanden, föreningsaktiviteter, musik, dansuppvisningar, trollkarl och Göta Lejons ungdomsorkester som ramade in
invigningen med pompa och ståt, det var något av allt som besökarna fick uppleva de här härliga dagarna på nya Selma Lagerlöfs
Torg.
- Nu får vi ett levande, nytt och modernt torg, som vi hoppas
backaborna ska trivas, handla, mötas och umgås på. Torget kommer att bli en given mötesplats för många, säger Kathleen.
Kathleen berättar om vad som sker närmast:
Botrygg har färdigställ 90 nya lägenheter vid Litteraturgatan,
som dom första nya ”Selmaborna” nu har flyttat in i.
Vård, äldreomsorg, butiker kommer successivt att flytta in i det
nya handelshuset under hösten.

Hemköps butikschef Krister Blom var mycket nöjd
när den nya butiken invigdes på Selma Lagerlöfs
Torg. Foto: Tommy Holl.

Fiskhuset, mellan handelshuset och det nya stadsdelshuset, blir
troligen klart för invigning under oktober.
Nästa månad rivs det gamla handelshuset för att ge plats åt ytterligare nya bostäder, butiker, lokaler som byggs av Familjebostäder, Egnahemsbolaget. Och på andrasidan Backadalen pågår Riksbyggen och Botryggs byggande av lägenheter och äldreboenden.
Stadsdelshuset, Selma Lagerlöfs Center, har öppnat upp för allmänheten och stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen har flyttat
in. Närmast väntar invigning av det nya stadsdelshuset med rum
för kultur fredag den 27 september, då fortsätter firandet.
LEIF MARTINSSON

Food
Festival
Unna dig en smakresa i höst!

Lördagen den 26 oktober förvandlas Kongahälla Center till
en pulserande matfestival. Här får du tips och inspiration till
din matlagning samt möjlighet att prova på nya smaker.
Vem vet, du kanske hittar hela familjens nya favoriträtt.
Ta chansen och utmana ditt smaksinne och låt din
matfantasi nå nya höjder.
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Hjärtligt välkommen på en smakresa som tar dig
över hela världen!

Följ oss

@kongahallacenter

kongahallacenter.se

A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro
S-tronic Proline Edition

Höstens erbjudande
på Audi A6 Sedan.

3 695 kr

Privatleasingpris
/månad
inkl. service. 1000mil/år. 24 månaders avtal

Business by Audi

403.000 kr

Inför hösten har vi satt ihop ett erbjudande för både tjänstebilsförare och privatpersoner.
Elektrifierad motor med mildhybridteknik, 245 hästkrafter, quattro® fyrhjulsdrift, S tronic
automatlåda – allt i Proline Edition. Välkommen in!

Business Lease 4 450 kr/mån , 8,7 pbb.
Förmånsvärde netto 2.596 kr/mån.

Audi A6, 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Edition.Bränsleförbrukning blandad körning 8,0 l/100 km, CO2 -utsläpp 182 g/km (NEDC 151 g/km).

Miljöklass Euro 6. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Erbjudandet kan ej kombineras med ramavtal. Vi reserverar oss för eventuella
ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

Audi e-tron 50 Limited Edition

695.000 kr

Väntan är över!
Kom in och lär känna Audi e-tron.
Helt nya Audi e-tron är en elbil för svenska förhållanden och givetvis med quattro® som standard.
Batteriet har en räckvidd på upp till 417 km och snabbladdning med upp till 150 kW finns tillgängligt.

Kampanjpris från
Förmånsvärde från 1 865 kr /mån netto
Business lease (Proline) 12 mån från 6.995 kr/mån
Business lease (Proline) 36 mån från 6.595 kr/mån

e-tron 55 Proline Advanced

1.147.600 kr

Pris från
Bilar hemma för snabb leverans.

Räckvidd upp till 417 km. Förbrukning blandad körning 26,0–22,7 kWh/100 km. CO2 -utsläpp 0 g/km.

Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.
Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett. Se även transportstyrelsen.se. Om utbetalning uteblir påverkas
leasingavgiften. Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad.
Audi e-tron har i nuläget inte fått ett typgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG. Fram tills dess att ett typgodkännande har meddelats får Audi e-tron inte registreras, säljas eller användas på den svenska marknaden. Alla
påståenden, beskrivningar och tekniska specifikationer avseende Audi e-tron i denna annons samt annat marknadsföringsmaterial framtaget av Audi Sverige baseras enbart på Audis egna estimat, antaganden, standarder och
bedömningar och de har inte blivit bekräftade i ett typgodkännande.

Möller Bil Göteborg
Exportgatan 6, Hisings Backa
Mån–fre 7–18, lör-sön 11–15
mollerbilgoteborg.se

Växel
031-393 99 00

Försäljning
031-393 99 20

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40
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Rysare när
Hisingsbacka tog
tre viktiga pinnar
 Hisingsbacka FC:s herrlag såg på förhand ut att kamma hem segern mot bottenlaget Jonsereds IF. Efter en kanonstart
reste sig dock Jonsered och gav Backa ren
ordentlig kamp.
Hisingsbacka FC spelade under fjolårssäsongen i division
2, dessvärre lyckades man inte hålla sig kvar och huserar
därmed i division 3 nordvästra Götaland den här säsongen.
Man har blandat och gett resultatmässigt men skapade
sig tidigt goda förutsättningar för att hänga kvar i år. Under
lördagen var det dags för hemmamatch mot Jonsereds IF,
som haft en tuﬀ säsong i bottenstriden. Det var strålande
solsken och perfekta förutsättningar för en riktigt fin höstmatch.
Hisingsbacka inledde starkast, där Rasmus Hegab efter
20 minuters spel stod för ett riktigt kanonskott rakt i mål
på frispark. Bara fem minuter senare höll lagets unga talang
Isaac Shears sig framme och utökade ledningen till 2-0.
Efter halvtidsvilan kom Jonsered ut med ny energi och
lyckades reducera genom Sizar Avoub, men lyckan blev inte
särskilt långvarig då Kristian Kocevski gjorde 3-1 till HBFC
tio minuter senare. Men än var matchen inte avgjord och
Jonsered ville mer, man lyckades göra både ett, två och tre
mål till i mötet med Hisingsbacka men de svartvita drog det
längsta strået och vann till sist matchen med 5-4. Det var
Kebba Sanyang som stod för avgörandet i matchen vilket
ledde till att Backa till sist tog hem tre poäng trots en målrik
och spännande kamp.
Hisingsbacka FC placerar sig för närvarande på en femteplats i division 3 inför sista omgången som spelas lördag
28 september borta på Hestrafors IF.
B/K

Hisingsbacka föll
tungt i Hisingsderbyt
 Hisingsbacka FC:s damlag har blandat
och gett den här säsongen. Under fredagskvällen vankades det Hisingsderby mot
lokalrivalen IK Zenith - en match där motståndarna dominerade stort.

Kärras skyttekung Jonathan Brusberg gjorde mål igen. Foto: Istvan Hanyecz.

Kärra körde över Eriksberg
Hisingsderby i fredags på Rosenhill
då Eriksberg tog emot Kärra i division
4 B. Ett Eriksberg som gått som tåget
efter sommaren. 7 raka vinster, 29 mål
framåt och endast 4 insläppta. På förhand en tuﬀ uppgift för Kärra, när väl
matchen var igång så var det Kärra som
höll i taktpinnen och vann till slut derbyt med hela 4-0 (2-0).
En synnerligen stark insats av Kärralaget. Kristoﬀer Glasös fina höstform håller i sig och i går blev det två nya mål
(8 totalt). Även lagets skyttekung Jonathan Brusberg målade och är nu uppe i
10 mål. Återstående målet gjorde Daniel
Mellbin.
Nästa match för Kärra är mot Mölnlycke Sjövalla FK 25/9 (b)
Kärra KIF:s trupp mot Eriksberg: Martin Ngorsungnoen, Nicklas Reitz (K), Kristoﬀer Glasö, Tobias

Sundström, Niclas Andersson, Oliver
Drakenhammar, Arvin Hamidi, Simon
Lindström, Jonathan Brusberg, Oskar
Jareflo, Jesper Konkell, Niklas Hansson, Mattias Mattsson, Daniel Mellbin, Fredrik Pahlm och Ahmad Sabih
Jaber.
... och tränare Jim hyllar
truppen
Det har varit en tuﬀ resa för Kärras
KIF:s herrar under inledningen säsongen. En tunn trupp är den största orsaken. Vårsäsongen startade ända bra och
laget fick ihop en hel del poäng. Hösten startade också bra och i skrivande
stund på en säker mittenplats i tabellen.
- Killarna har gjort det fantastiskt bra.
Nu har vi en homogen, träningsvillig
grupp där laget är viktigare än jaget, säger Jim.

Vi har egentligen inte varit chanslösa mot något lag, förutom Öckerö som
var riktigt bra. Mot Velebit som ligger
i toppen av serien har vi matchen och
spelar en grym fotboll. Tyvärr räckte det
inte till seger, men det visar att här finns
mycket kunnande i laget, säger Jim.
Jim som nu efter två säsonger lämnar tränarjobbet tror mycket på Kärra
i framtiden. Flera juniorspelare tränar
med seniortruppen, däribland Jonathan
Brusberg som klivit fram ordentligt och
öst in mål för A-laget.
- Det finns i dagsläget 90% spelare i
truppen som har anknytning till föreningen. Det är bara att bygga vidare och
utveckla så kommer det att bli jättebra
och föreningen kommer att stå sig stark
i framtiden med sin fina barn och ungdomsverksamhet.

Inför säsongen hamnade Hisingsbacka i division 2 nordvästra Götaland, en annan division 2 med nya motståndare
än vad man haft tidigare säsonger. Skiftet har gjort att man
mestadels ställts mot lag utanför Göteborgsområdet, men
ett lag från samma område har man fortfarande kvar är IK
Zenith.
I våras åkte man på förlust på hemmaplan med 2-5 när
Zenith gästade Backavallen och i fredags var det återigen
dags för Hisingsderby ute på Hovgårdsvallen. Hisingsbacka
kom till matchen med stor revanschlust efter vårens möte
men även den här gången drog det grönvita laget det längsta strået. Redan efter fem minuter kunde Zeniths unga talang Erica Kellström göra 1-0 till hemmalagets favör.
Backa spelade upp sig efter baklängesmålet och höll sedan tätt under den första halvleken men efter paus var det
spel mot ett mål. Kellström lyckades utöka ledningen med
2-0 till Zenith sex minuter in i den andra halvleken - en
rejäl kalldusch för gästerna som hade spelat upp sig under
matchens gång. Hisingsbacka lyckades inte resa sig från
underläget och målen fortsatte trilla in. Ella Baldebo, Karin Andersson och Klara Benson stod för varsitt mål innan
matchens slut och resultatet blev 5-0 till IK Zenith.
Men trots förlusten är Hisingsbackas placering i tabellen oförändrad, och man placerar sig fortfarande på en stabil femteplats i division 2. Nästa hemmamatch spelas redan
på torsdag 26/9 där man gästas utav Bullarens GOIF - en
match där Hisingsbacka lär göra allt för tre poäng.
B/K

Kristoffer Glasö hittade rätt två gånger i matchen mot Eriksberg. Foto: Istvan Hanyecz.

LEIF MARTINSSON

ALLSVENSK
ÅTERKOMST x2
Vi behöver ert stöd i Lillekärrshallen!

Allsvenskan Damer

Allsvenskan Herrar

Fredag 27 september
Kärra HF- HK Drott Halmstad
kl 20:15

Fredag 27 september
Kärra HF- HK Torslanda Elit
kl 18:00

Fredag 11 oktober
Kärra HF- HK Aranäs
kl 19:21
Lördag 26 oktober
Kärra HF- Kristianstad HK
kl 14:00

Kärra HF i samarbete med:

Dubbelg!
arrangeman

Lördag 19 oktober
Kärra HF- Amo HK
kl 14:00
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Hallå där Magnus
Björklund
damelitansvarig och
klubbchef i Kärra HF
Seriepremiären närmar sig för Kärra HF:s damer i damallsvenskan.
Känslan inför det?
Det ska bli väldigt roligt när det nu startar på
riktigt: Gruppen är väldigt taggade och tar sig
ann uppgiften med stor ödmjukhet
Hur har försäsongen sett ut?
Försäsongen har sätt bra ut: Vi har haft några
skador som stört men har i stort har den varit
väldigt lyckad. Vi har tränat fyra dagar i veckan samt spelat ca en match i veckan med gott
resultat. Vi var i uddevalla på träningsläger där
gruppen kom ihop på ett väldigt bra sätt
Nya spelare in?
Annie Toft Torslanda HK, Lina Barksten
Torslanda HK, Elin Wiksfors Alingsås HK
Spelare som lämnat?
Maryam Al-khafadji, Hannah Gärdfors, Matilda Sandberg, Kajsa Hjalmarsson
Några egna spelare som flyttats upp?
Matida Hjälmedala Antonsson, Nellie Andersson, Jennifer Johansson, Mona Saﬀari,
Vanja Andersson,
Vad betyder det att ex landslagsmannen
Johan Petterson kommit in som ny huvudtränare?
Det är ett spännande tränar namn som gör sin
första säsong som huvudansvarig för ett damlag. Hans stora erfarenhet som spelare är intressant att se hur han kan föra över på våra
unga spelare.
Vad är målsättningen denna säsong?
Vi vill etablera oss i allsvenskan så att ha fyra
lag efter oss för att undvika kval är viktigt som
nykomling.
Nyckelspelare?
Målvakten Åsa Björklund, kanten Oliva Sahlin samt niometaren Lina Barksten.
När har ni seriepremiär?
27 september kl 20:15 hemma i Lillekärrshallen så då hoppas vi på stor uppslutning.

Isak Boström suverän som
V6. Foto: Kärra HF.

Rutinerade Jonathan Berg. En klippa i
försvarslinjen. Foto: Kärra HF.

Tobias Jademan öser in mål. Foto:
Kärra HF.

Kärra HF:s herrar har fått
en kanonstart i allsvenskan
 Nykomlingarna i allsvenskan Kärra HF kunde inte börjat seriespelet bättre. Först vann man komfortabelt mot Boden med 31-24 hemma i Lillekärrshallen. Därefter åkte man ned till Blekinge för möte med en
av de stora seriefavoriterna HIF Karlskrona och gör en kanonmatch och vinner med 33-27.
Kärra, under ledning av kloke tränaren PerAnders Lindfeldt, tog tag i taktpinnen direkt
och spelade smart och disciplinerat under hela
matchen. Bortalaget hade inga medel att stoppa Kärras respektlöshet. Lite extra beröm förtjänar Isak Boström som var suverän på sin V6
position. Rutinerade Jonathan Berg slet som
alltid i defensiven och är klippan i försvarsspelet. Men främst ska alla spelarna och ledare
hyllas efter en toppinsats.
Kärra som rustat smart inför säsongen fick

strax innan seriepremiären mot Boden klart
med två comebackande “nyförvärv” som spelat många år i klubben, Kim Konradsson och
Filip Taponen. Det bidrar till ökad konkurrens i truppen.
Nu står Kärra med två raka segrar i inledningen och det ser onekligen lovande ut i fortsättningen.
På fredag den 27 september är det dubbelarrangemang i Lillekärrshallen. Herrarna är
först ut i ett Hisingsderby mot HK Torslanda

Elit och siktar självklart på tredje raka. Damerna som har seriepremiär i damallsvenskan
möter därefter HK Drott Halmstad.
Missa inte de handbollsfesterna i Lillekärrshallen.
Målgörare Kärra HF: Tobias Jademan 9,
Isak Boström 7, Marcus Aggenfjord 6, Sebastian Wiik 4, Joel Järlfors 2, Jonathan Berg 2,
Kim Konradsson 2 och Linus Andersson 1.
B/K

LEIF MARTINSSON

Hallå där Peter Olsson tränare
för Backa HK:s herrar
Seriepremiär närmar sig för. Känslan inför det?
Det ska bli spännande och intressant. Äntligen är försäsongen över. Nu får vi ett kvitto på
om vi förberett oss på rätt sätt.
Förre landslagspelaren Johan Pettersson är ny huvudtränare för Kärra HF:s
damer. Foto: Kärra HF.

Liatlet
Lok
lt.se

oka

LiteL

Hur har försäongen sett ut?
Rätt så bra. Vi har en del nya spelare så försäsongen har varit viktig för att få ihop gruppen. Vi hade ett träningsläger i Danmark och
så var vi med i Göteborgscup.
Nya spelare in?
Olle Lindblom, Oskar Jacobson, Marcus
Mårtensson, Felix Jareflo, Daniel Ukalovic,
Calle Nilsson, Anton Erixon, Andreas Jyborn,
Alexander Kos
Spelare som lämnat?
Hampus Hoglund, Johan Karlsson, Alexander Svan, Markus Larsson, Erik Danielsson.

Något nytt på ledarsidan?
Patrik Eriksson är ny assisterande tränare
Vad är målsättningen denna säsong?
Topp 3. Gissar på att ca 8 lag i serien har den
målsättningen.
Nyckelspelare?
Daniel Ahlqvist
Vilka lag tror du kommer att slåss i toppen av serien?
Förhoppningsvis vi.
Kroppskultur, Sörhaga, Warta och lagen i
Skövdetrakten är luriga.
När har ni seriepremiär?
På söndag 29/9 kl 13 i Lundbystrand
LEIF MARTINSSON
Daniel Ahlqvist nyckelspelare i Backa
HK. Foto: Backa HK.
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99:7 av 9 spelare i Kärra IBK som kör seniorspel utöver juniorspelet. Viktor
Kostadinski och Adam Gabrielii saknas på bilden. Foto: Kärra IBK

Kärra IBK “värvar” från egna leden
Det är skillnad mellan ungdoms/junioroch seniorspel och Kärra IBK har haft killar
som tränat med klubbens herrlag redan under
våren. Nu när de har A-licenser så finns även
möjlighet till matchspel. Totalt har Kärra 9
spelare från juniorerna som ingår i herrarnas
träningsgrupp och 6 av dem kan också spela
matcher.
Kärra IBK satsar på sina egna spelare och
här finns många duktiga killar som kommer
att slussas in succesivt och de är hungriga på
seniorspel.
Fredrik Gander, ledare HJ om killarna:
Den stora skillanden är fysiken och tempot,
men killarna är träningsvilliga och ambitiösa.
Kul att se dem våga ta för sig på träningarna och
med det växer självförtroendet.

Dem ska få växa in i seniorspel, men jag blir
inte förvånad om någon eller några dyker upp
i större sammanhang om ett par år. Det finns
mycket utvecklingspotential i samtliga spelare.
Andreas Berg, tränare H3 om killarna:
Jag tycker att det är ett enormt lyft både
för vår trupp & föreningen, men framför allt
för killarna. Dom är duktiga individer som
kommit in bra i gruppen efter att ha tränat med
A-truppen halva förra säsongen. De kommer få
en bra utveckling och jag har inga tvivel på att
dom kommer att vara med och konkurrera om
startplatser redan från start.
B/K

Innebandypremiärer
Backadalen IBF
Damerna i division 1 möter Stenungsund
IBK (b) 29/9
Herrarna i division 2 möter Stenungsund
IBF (b) 29/9
B/K

Kärra IBK
Damerna i division 2 möter IBK Kungälv
(h) 6/10
Herrarna i division 3 möter Floda IBK
(h)27/9
B/K

Hisingskärra IBK
Herrarna i division 4 möter IBK Bergum
(h) 29/9

Backadalens
tränartrio klar för
herrarna
 Sedan ett par veckor tillbaka är tränartrion som skall leda
Backadalens herrlagkommande
säsonger klar.
Trion som ska utveckla Backadalens unga
och talangfulla lag blir Thomas Palmér som
förlänger med klubben men nu kliver in
som huvudansvarig. Anders Palmér som har
Backadalen som moderklubb som spelare och
Henrik Djurvall som har mångårig erfarenhet
som spelare och ledare på elitnivå både i
Sverige och i utlandet.

REGNSET

249:-

B/K

B/K

Strl. 70-160.

... och Pontus Bylund återvänder
 Forwarden och backadalssonen Pontus Bylund återvänder
till Backadalen efter en säsong i
Pixbos akademi.
Den aviga forwarden är trots sin ringa ålder, född 2000, en meriterad spelare som redan hunnit göra två säsonger i division 1 och
en i division 2.
- Vi är oerhört glada över att få hem Pontus igen. Han är en drömvärvning för vilket
lag som helst och kommer tillbaka bättre och
starkare efter sitt år med Pixbo, säger sportchef Daniel Liepins på klubbens hemsida.
B/K

Veckans
lunchmen
y
finns alltid
på
kladkalla
ren.se

DAGENS LUNCH 89:Barnportion. 0–12 år 49:Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

LUNCHÖPPETTIDER
Mån – Fre 11 – 14.30 • Lör – Sön 11 – 15

STOLT MEDBORGARE I ALE SEDAN 2013

Bylund här i match mot Kungälv.
Foto: Pixbo Wallenstam Akademi.

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg
info@kladkallaren.se Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17
Tel 031- 46 29 00 www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning.
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Hallå där Niclas Bergström
tränare i Backa HK:s damlag
Seriepremiär närmar sig för. Känslan inför det?
Det är en härlig känsla. Fantastiskt kul att
det drar igång igen.
Hur har försäongen sett ut
Det har givetvis varit en hel del fysträning,
men vi har även hunnit med att träna in ett
eget spel som vi inte riktigt hann med förra
säsongen.
Vi har även hunnit med att spelat en träningsmatch mot Stenungsund som vi lyckades vinna.
Nya spelare in
Sofia Perldal, 9M, som gör handbolls-comeback efter en tids frånvaro. Isabelle Heras
Arvidsson, 9M, senast i Torslanda. Johanna
Kristensson, 9M, från Stenungsund. Frida
Bergergård, MV, som var skadad förra säsongen, men kommer senast från Heid.

Dock finns det ett fåtal som tagit ett uppehåll,
men det är smällar man får ta när livet kommer imellan.
Vad är målsättningen denna säsong
Vi har en klarare målsättning nu än vad vi
hade förra säsongen. Denna säsongen satsar vi
på att vinna serien.
Nyckelspelare
Hela truppen är lika viktig, dock så är vi
en division högre i år och vinna matcher med
utespelare i mål kanske inte är lika eneklt
längre, så därför måste jag namna målvaktsparet Amanda Berg Sandgren och Frida Bergergård.

Lika i Hisingsderbyt
 Finlandia Pallo AIF/Backatorps IF spelade i helgen oavgjort
mot IK Zentih. 3-3 slutade matchen på Tuvevallen. Finlandia såg
ut att gå mot en säker seger efter första halvlek som man ledde
med 2-0.
Hisingskollegan vände dock på tillställningen i andra halvlek och gick upp till
en 3-2 ledning. Bara minuterna före slutsignalen kvitterar Sara Andersson med
en hörna direkt i mål.
Målen gjordes av Sara Jorild, Linnéa
Lundqvist och Sara Andersson.
Finlandia Pallo AIF/Backatorp IF:s
trupp mot Zenith: Alva Jerlhag Seger,

När har ni seriepremiär
28/9 kl 16.00 drar vi igång hemma i Skälltorp mot Stenungsund. Då hoppas vi det är
knökat i hallen.
LEIF MARTINSSON

Spelare som lämnat
Det är ingen som lämnat för andra klubbar.

Målkalas när Finlandia Pallo vann
 Det blev ett riktigt målfyrverkeri när Finlandia Pallos herrar vann
mot Vardar/Makedonija med hela 7-0 (4-0). Lagets skyttekung var
allra hetast och svarade för tre mål (14 mål så här långt i seriespelet(.
Övriga målen gjordes avJohan Samuelsson,
David Zivkovic EK, Tobias Ekman och Pasi
Haanpää.
Finlandia Pallo trupp mot Vardar: Eric
Uhrlander (MV), Christoﬀer ”Coﬀe” Olsson, Marcus Axelsson, Naser Zumberi, Linus Forslund, Victor Carlsson, Rich-

ard Olsson (K), David Zivkovic Ek, Tobias Ekman, André Kapella, Johan Samuelsson, Hannes Forslund, Pasi Haanpää
och Kevin Cerveira Björklund

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

Christina Skogbäck, Jessica Goldkuhl,
Linnéa Lundqvist, Sandra Sandin, Sara
Jorild, Sara Gianello, Isabelle Andersson. Olivia Pettersson, Sara Andersson,
Johanna Hogart (K), Jennifer Malmros,
Katarina Bergman Lyck och Amanda Andersson
B/K

SJÄLVTVÄTT
Det här ingår:

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

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

1,5 tim. 250:-

2 tim. 300:-

1,5 ti

B/K

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

Skottfint vann klart mot Backatorp
 Backatorp kämpar på i division 6. De har de gjort hela säsongen och har ligger bottenskiktet i tabellen. Senast mötte de BK
Skottfint som var lite för starka och vann med 5-1. Tröstmålade
för Backatorp gjorde Hugo Jonsson.
Nästa match tar Backatorp emot Bjurslätt
i ett Hisingsdeby hemma på Backavallen.
Matchdag: 28 september.
Backatorps trupp mot BK Skottfint: Vishnu Nair, Niklas Carledal, Petter
Rönning, Fredrik Åström, Joakim Björklund,
Alexander Andersson, Gustaf Arnesson

SEPTEMBER 2019

(K), Erik Nguyen, Hugo Jonsson, Achraf El
Messaoudi, Nicklas Wik, Melwin Bruun,
Sebastian Wiktorsson Nutsch, Stefan
Cajkusic, Robin Svensson Lundqvist och
Hasudin Muratovic.

Äntligen.
Nu är hösten här!

B/K

Boka tid online på www.variantbil.se

149:299:-

Utvändig
handtvätt

fr.

Utvändig
& invändig

fr.

BILAR
KÖPES

VARIANTBIL

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

Omgående
leverans!

Passa på att addera ett höstpaket:

Ibiza/Arona: Digitalt kombi-instrument, Förvaringspaket inkl armstöd, Klimatpaket inkl 2 zon Climatronic, Förarpaket inkl farthållare,Parkeringshjälp
bak och SEAT FullLink
Leon Mörktonade rutor, Back kamera, FullLink,
Kessy, Park.sensorer fram och bak, Elektriska
fällbara uppvärmda backspeglar,
Lyktor med ljussensor, Regnsensor,
Aut.avbländ. innerbackspegel,
Media System+ 8’’, Soltak

SEAT Ibiza Style MPI 80
Privatleasa fr. 1.895:-/mån**

Pris fr. 144.900:- (Höstpaket +4.900:-)

Köp till Höstpaket
+300:-/mån**

SEAT Arona Style TSI 95
Privatleasa fr. 2.095:-/mån**
Pris fr. 169.900:- (Höstpaket +4.900:-)

SEAT Leon Style TSI 115
Privatleasa fr. 2.295:-/mån**

Köp till Höstpaket
+300:-/mån**

Köp till Höstpaket
+300:-/mån**

SEAT Trygghet* ingår alltid vid finansiering (värde upp till 9.000:-)
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti
i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körn. l/100 km: Ibiza 3,8–5,9; Arona 3,9–6,1; Leon 5D 4,0–7,0. Utsläpp CO2 g/km: Ibiza 106–134 (NEDC 92–112);
Arona 107–144 (NEDC 98–115); Leon 5D 111–157 (NEDC 95–141). Miljöklass EU6 AG. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1500 mil/år. 0 % särskild
leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (september 2019). Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-12-13.

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

Pris fr. 179.900:- (Höstpaket +8.100:-)

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

seat.se

din träning,
vår styrka!

Bonuspaket på köpet

369:-

Gymbag
Vattenflaska
InBody/Tanita-vägning
3 st månadskort att ge bort
Gäller ej befintliga medlemmar. Startavgift på
249 kr tillkommer samt 100 kr för medlemskort
om sådant saknas. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
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Notiser

Stark insats av IBF Backadalen
i Björnslaget
I början av månaden spelades Björnslaget ute i Lundbystrand och Valhalla. I årets turnering ställde lag upp i herr- och
damklasserna och även i herrjuniorklasserna.
IBF Backadalens herrjuniorer gjorde en riktigt stark insats i
turneringen då man reste sig rejält från ett tufft gruppspel. Som
bästa grupptrea tog man sig vidare hela vägen till final där
man ställdes mot FBC Lerum, dessvärre räckte det inte hela
vägen fram då man förlorade efter en jämn final med 5-3
men man gjorde en riktigt imponerande insats under helgen
som gick. Vi gratulerar Backadalen till silvret och önskar dem
lycka till framöver!
B/K

Kärra KIF fotbollslekis
Alla barn födda 2014 och 2015 är välkomna till Klarebergsvallen för att testa på fotbollslekis.
Vi tränar på lördagar kl. 9:30-10:30. Fokus är på att ha
kul och ha det med en boll så mycket som möjligt.
Barnen är välkomna ner och testa några gånger för att se
om man senare vill fortsätta. Så ingen kostnad utan alla ska
ha möjlighet att se om det passar just för individen.
Välkomna ner till Klarebergsvallens 7-mannaplan redan nu
på lördag kl. 9:00.
Har ni frågor är det bara att kontakta Timmy Fahlqvist
0729-774080
B/K

... och Flickor och pojkar födda
2013 har nu startat ett eget lag
Är man född 2013 så är man hjärtligt välkommen ner på
söndagar 9:00-10:30 på Klarbergsvallens 7-mannaplan.
Vi tränar och har kul ihop varje söndag och hoppas att fler
vill vara med i detta härliga gäng!
Kom och testa och se om detta är något för just dig. Ingen
anmälning behövs utan det är bara att dyka upp ombytt och
klar.
Har ni frågor är det bara att kontakta Jon Stockhaus 0708650244.
Sävehof ställde upp med två lag i damjuniorklassen och
bägge lagen tog sig till final och vann därmed guld och silver
i turneringen. En bra värdemätare för Kärra med andra ord
och vi säger grattis till den fina tredjeplatsen!
B/K

Guldhjältar Kärra IBK:s pojkar 07. Foto: Kärra IBK.

Kärra IBK:s P-07 vann Höllvikens Cup
En fin prestation svarade Kärra IBK:s P-07 när de vann Höllviken cup förra helgen efter finalvinst över Genarp.
Nu laddar de om för Bästkustcupen som spelas kommande helg.
B/K

Kärra HF:s damjuniorer föll mot Sävehof i semifinalen
 I mitten av september månad spelades den årliga turneringen Göteborg Cup i handboll.
Kärra HF ställde upp med flera utav sina ungdomslag i olika åldersklasser och längst den här
gången tog sig klubbens damjuniorlag.
Man inledde gruppspelet starkt och tog
tre raka vinstermot Gustavsbergs IF HK,
Skara HF och BK Heid. Man hade även
bäst målskillnad i gruppen och slutade
på en förstaplats inför slutspelet. Väl där

besegrade man OV Helsingborg med
16-12 och var därmed klara för semifinal i turneringen.
I semin ställdes man mot storklubben IK Sävehof där motståndarna blev

ett nummer för stort den här gången.
Sävehof vann matchen med 21-13 och
Kärra var därmed utslagna ett steg ifrån
finalen.
B/K

Backadalen var med på Brunnsbodagen
I helgen var IBF Backadalen på plats på
familjedagen på Brunnsbotorget. De hade
en plan med “Prova på”-innebandy och
pricksskytte. Dom bjöd på kaffe, saft och
kex till alla på plats, sponsrat av ICA Supermarket Brunnsbo. Det blev en härligt solig
dag med många glada miner. Bra jobbat av

Foto: IBF Backadalen

de Backadalare som var på plats och representerade föreningen denna dag, Stefan
“Pinge”Jungegård, Stefan Lovén, Sara Mehlstrand och ungdomarna Måns Fredberg (P04), Jesper Holmberg (P-04) och Emma Sandén (F-04/05).
B/K

Foto. IBF Backadalen.

LG Snickeri
& Måleri

Salong M Figardo
Dam & Herr

Drop-In
tällning
Tidsbes

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

Även små
annonser syns!

KLIPPNING

Dam & Herr fr.
160-220:Barn (t.o.m. 5 år)
120:Pensionär, kort hår
140:Permanent
fr. 450:Färgning, slingor
fr. 280:Tvätt och läggning fr. 150:Ögonbryn, noppning fr. 120:-

Boka din:
Leif Martinsson, 0708–48 72 14

Bäst i test!
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Öppet:
Mån – Fre 10 – 18
Lör 11 –15 Sön STÄNGT
Heidenstam gata 1 (Blå Staden)
Tel. 031-58 10 59

Miljövänliga färger

Billigast
i Backa på
permanent

Vi reparerar
alla klockor från
armbandsur till golvur!
FRÅN ARMBANDSUR
Hämtar och lämnar
vägg och golvur.
Hämtar och lämnar
Välkomna!
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Batteribyte från 70 kr
Guld köpes

Öppet: Månd–Fred 10–18, Lörd 10–14

Selma Lagerlöfs Torg, Hisings Backa • Tel 031-52 18 30

www.mjguld.se

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

Läs mer på www.underytan.nu
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STC BACKAPLAN , Backavägen 3 • STC MÖLNDAL, Flöjelbergsgatan 20B
STC GÅRDA, Norra Kustbanegatan 19 • STC LÅNGEDRAG Redegatan 1
STC ÅBY Idrottsvägen 9 • STC BJÖRKEKÄRR Smörslottsgatan 26
STC SELMA Rimmaregatan 3 • STC KÅLLERED Ekenleden 10.
NY: STC PARTILLE • Gamla Kronvägen 31-37

Gäller t o m 31 oktober 2019

