5 okt - 12 okt erbjuder vi

50% på alla Essilorglas
Boka synundersökning på hemsidan redan idag!

*Gäller 5 okt - 12 okt 2020 vid köp av kompletta glasögon. Går ej att kombinera med andra rabatter.

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

ANGERED CENTRUM 031 330 91 70
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VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE
Vi säljer och servar följande märken:

TRYGGHETSBOENDE BYGGS INTILL SELMA LAGERLÖFS TORG

BOSTADSFÖRENINGEN I KÄRRA SATSAR PÅ SOLCELLER

BACKA FOLKETS HUS VERKSAMHETER LÄGGS NED

THOMAS FRÅN KÄRRA SKRAPADE FRAM STORVINST • ELDSJÄLAR INVALDA I GÖTEBORGSFOTBOLLENS HALL OF FAME • BACKADALENS DAMER VANN BJÖRNSLAGET
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Allt inom snickeri & måleri!
Tel. 0705-60 63 06

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

Bäst i test!

! @ karracentrum | www.karracentrum.com

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

selmalagerlofstorg.se |

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

fi @selmalagerlofstorg

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Ta tillbaks kvarterspoliserna
 “Polismyndighetens misstag var att avveckla kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. Otryggheten och kriminaliteten har fått breda ut
sig i bostadsområden, på gator och torg samt i offentlig verksamhet. Polisledningens misstag skapade otryggheten och bidrar till segregationen”
Ulf Boström Intregationspolis i Angered i ett debattinlägg i Göteborgs Posten 21 september.
SAMTALSÄMNET är numera givet ute på gator och torg. De flesta säger samma sak: Vi är
oroliga till tusen för utvecklingen som sker i
samhället med den gängkriminaliteten, rånen,
med mera som håller på och breder ut sig. Flera vågar snart inte gå ut kvällstid längre. Ska
man ha det så i Sverige? Detta hör jag så gott
som dagligen när Backa/Kärra Lokaltidning
är ute och rör sig i Hisings Backa och Hisings
Kärra. Och det oron har inte precis börjat nu,
utan har funnits där flera år.
INTE BARA I UTSATTA OMRÅDEN. Det är en
enkel slutsats att tro att allt handlar om att alla
resurser och pengar enbart ska gå till de utsatta områden som finns. Visst ska och måste det
satsas där också, vilket det alltid gjorts, men
det är verkligen dags att uppmärksamma att
det måste ske en ordentlig satsning också - om
vi håller oss i Göteborg och Norra Hisingen
- på alla andra alla stadsdelar. Det glöms ofta
bort i diskussionen. Faktum är att det eländet
finns väldigt finns nära oss, oavsett var vi bor.
Kriminalitet, skjutningar, våldtäkter, narkotikaförsäljningar, rån. Misshandel med mera är
tyvärr mer eller mindre vardagsmat. Även utanför de utsatta områdena. Tro inget annat.
POLISEN gör ett fantastisk arbete. Dygnet
runt. De jobbar i ett synnerligen tufft klimat.
De utsätts för stora risker. De blir till och med
överfallna och hotade i olika sammanhang.
Personer, gäng som tar lagen i egna händer
och tror att det står över vårt rättsväsendet ska
inte få förekomma. Nu får det vara slut på att
släcka bränder, som det nästan alltid blir. När
något händer. Det håller inte. Det måste sättas
in betydligt kraftigare åtgärder från våra beslutsfattare med att få bukt med det här. Både
på kort och lång sikt. Märk väl att det finns
gott om sådana förslag på riksdagens bord (på
grund av utrymme kan jag tyvärr inte delge
alla förslag), men en del av dem är riktigt bra
och kommer garanterat få effekt om det bara
röstas igenom. Så att de kan genomföras.
Så till riksdagen, kommunerna och Göteborgs stad: Sätt ned foten nu och agera, besluta och genomför en del av de förslag som kan
göra skillnad. Det går inte att reagera, vänta
eller blunda längre. Det har ni gjort alldeles
för länge..
REPRISEN. Hur många gånger hr vi inte hört
från regeringen att de satsat så mycket resurser och pengar på att öka polisantalet i yttre
tjänst. Det låter bra, men frågan är om vi kan
se att det verkligen är så? Inte om man läser i
polisens egna tidning - www.polisentidningen.se - där det visar det sig att poliser i yttre
tjänst minskat från 2015 -2019. Istället harpolisantalet ökat på inre tjänst. Båda delarna
behövs, men i min värld är det självklart att

poliserna i yttre tjänst måste ökas markant.
Det ser inte så ut enligt polisen själva.
I polisens tidning kan man den 3 september
2020 kan man läsa följande:
Antalet poliser i yttre tjänst sjönk mellan
2015–2019. Det visar tidigare sekretessbelagd
statistik från Polismyndigheten.
Samtidigt blev svenskarna betydligt fler.
– Vi hinner inte mer än att åka från larm
till larm, säger Jeanette Banås Blixth, IGV-polis i Göteborg.
Tre åtgärder skulle jag vilja se
direkt nu:
1. Återinför kvarterspoliser
På varje torg och gator i våra i stadsdelar
vill jag se kvarterspoliser som är närvarande dygnet runt och rör sig i området
ständigt.

håller på med den här skiten. Och det
skapar också trygghetskänsla för folk,
samt att de blir svårare för gängen eller
personerna att härja fritt. Kamerorna
är inte minst ett bra bevismaterial.

ska kunna lösa olika former av brott
med hjälp av just drönare, säger Tobias
Stenström, kommissarie och regionalt
kameraansvarig vid Polisen region Väst.

3. Drönare
Smidiga, billiga och tysta. Drönare har
blivit polisens nya ögon från skyn och nu
har en helt ny avdelning inrättats i polisregion Väst. De ska bland annat användas
för att bekämpa brott i utsatta områden.

Kostnader för kvarterspoliser,
Övervakningskameror och drönare?
Minimala i förhållande till hur våra skattepengar sprids ut på olika satsningar. Återigen handlar det om att prioritera de viktiga
frågorna. En av dem är att skapa trygghet och
säkerhet på gator och torg för barn, ungdomar
och vuxna.

Polisens nya avdelning för kameraövervakning har varit igång sedan i juni
i år. Bland annat har ett 20-tal poliser
utbildats till drönarpiloter och under
hösten kommer ytterliga ett 20-tal utbildas. Målet är att polisen snabbare

LEIF MARTINSSON

Ulf Boström Integrationspolis i Angered skriver klokt i debattinlägget i
GP: “Kvarterspoliserna kände de flesta
människorna i sitt område och de boende visste var stationen låg. Kvarterspolisen visste vilka som rörde sig i
området, på torg och gårdar. De hade
god kontakt med stadsdelen, skolan,
socialtjänsten, näringsidkare, föreningar, sport, kultur och fritidsgårdar”
2. Sätt in övervakningskameror
Effektivt visar det sig. Senaste exemplet var på Avenyn där polisen, tack vare
kamerorna, kunde gripa flera personer
för narkotikabrott och personrån. Finns
väl inger hinder för att inte sätta upp
kameror överallt i Sverige.? Dels får man
tack vare kamerorna tag på en del som
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MEDLEMS-

KLIPP!

10k/st
FETAOST

Olympus. Gäller även laktosfri. 100-150 g. Jfr-pris 66:67100:-/kg.

3 FÖR

65k
LÄSK

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE

Classic. Välj mellan olika sorter och rostningar. Gäller ej Eko, Reko, Solid eller Amigas. 500 g. Jfr-pris 43:33/kg.

12k

49)=
/st
MAX 2 ST/HUSHÅLL.
Sverige. Fetthalt 12%. 800 g. Jfr-pris 62:38/kg.

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

2 FÖR

NÖTFÄRS 800 G

NÖTFÄRS

10k/st

PAPRIKA

Nederländerna. Klass 1. Välj mellan olika sorter. Ca 160 g.
Jfr-pris 37:50/kg.

HALVA

PRISET
LJUSKÄLLOR LED

Philips. Välj mellan olika styrkor och socklar.
Ord. pris från 49:95/st.
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Trygghetsspalten

Insändare

 Hösten är här. Arbetet är i full gång. Ibland
blir det tyvärr så att den dagliga lunken bryts
av allvarliga händelser som kastar om i vardagen.

Ständigt dessa prishöjningar av
Västtrafik
Nu höjer Västtrafik priserna igen. Det sker ju ständigt. Åker
gärna bussen från Backa och till mitt jobb i Härlanda, men nu
blir det dyrare än att ta bilen till min arbetsplats i stan. Dessutom tar det längre tid. Hur tänker Västtrafik?
EVA I BACKA

Billigare att ta bilen än bussen
Det borde väl snarast bli billigare att åka bussen, men tanke
på att hålla nere miljöutsläppen. Varför höjer Västtrafik priserna så ofta?

Västtrafik svarar:
Den 4 november går Västtrafik över från 70 zoner till tre. Det
görs för att det ska bli enklare att resa hållbart för så många
som möjligt i regionen.
Priserna blir enhetliga, det ska kosta lika mycket oavsett vilken zon du reser i. Vi har gjort vårt bästa för att hålla priserna
i nivå med dagens, men det kommer dessvärre bli dyrare för
vissa. Den politiskt beslutade strategin är att gynna det långväga resandet för att minska bilpendlingen i Västra Götaland.
Det innebär att de kortaste resorna kommer kosta mer, bland
annat resor inom Göteborg.
Fördelen för göteborgarna blir att man kan resa inom ett
större område på samma biljett. Antalet bilar i Göteborg kan
också minskas i takt med att fler pendlare väljer att resa kollektivt när det blir billigare och enklare från de närmsta kommunerna. Det leder till bättre luft och mer plats på vägarna.

Sluta skräpa ned i Kärra
Mer eller mindre dagligen ser jag hur det skräpas ned i
Kärra, och säkert är det likadant överallt i Göteborg. Men nu
råkar jag bo i Kärra och där vill jag att det ska vara rent och
snyggt. Nu ligger det skräp på återvinningsstationerna mer
eller mindre varje dag, förskolan som tidningen skrev om och
jag själv sett, bakom vårdcentralen, på blå spåret. Kan räkna
upp många platser. Vad är det för folk som håller på så här?
Finns det inte längre något någon moral kvar. Folk verkar inte
bry sig längre och det gör mig mycket orolig.
HUNDÄGARE I KÄRRA SOM OFTA
PROMENERAR OCH SER ALLT SKRÄPET

Vi på Norra Hisingen har under ett par år varit förskonade
från det öppna våldet på offentliga platser. Även om vi vet att
det finns personer där ute som har kapacitet att utföra våldet
kan ingen förutse när det kommer att inträffa. Det kan vara
små saker som gör att man tar sig rätten att agera på ett sådant
sätt. Utredningen får visa vad det var som hände i de två fall av
skjutningar som förekommit i vår stadsdel. Att det finns personer som är för oss kända är ingen hemlighet men det som är
oroväckande i det längre perspektivet är att det är relativt unga
män/pojkar som är inblandade.
Extra bemanning under en period
Veckorna efter den senaste skjutningen bemannades Backa
med extra poliser och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen.
Detta för att bland annat bemöta den oro som fanns. För att
motverka och på sikt förhindra att skjutningar sker igen måste
vi tillsammans sätta fokus på att vi måste bli skarpare i arbetet
med att hindra nyrekryteringen till dessa gäng och kretsar. Det
är många som har möjlighet att kunna påverka att de inte väljer brottets bana och de slutligen bara kan stoppas genom polisiära åtgärder. Diskussionerna pågår just nu kring hur våldet
skall stoppas. Var och en av oss får använda de verktyg vi har
inom respektive organisation.
Kapacitet i hela kedjan
Antalet poliser som arbetar i yttre tjänst styrs av våra chefer
som naturligtvis får vikta vilka arbetsuppgifter som skall utföras och prioriteras. Vi måste ha kapacitet i hela kedjan - från
anmälningsupptagning till utredningsarbete med anhållna och
häktade och för att kunna presentera en utredning för åklagare
och rätten. Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg brukar säga i media att Sveriges poliskår är en av de till numerären
minsta i jämförbara länder. Att det i är så är något som våra
folkvalda har bestämt, men de har samtidigt tagit beslut på att
öka antalet över de närmaste åren.
På rätt plats vid rätt tillfälle
Vi har blivit mer styrda av forskning i vårt arbete. Det har fått
till följd att vi inte kan/ska vara på alla platser hela tiden. Vi
måste ta in information för att kunna vara på rätt plats vid rätt
tillfälle. Det gör att vi måste prestera en aktuell lägesbild över
ytan för att göra så gott jobb som möjligt. Ytan i detta fall hela
Hisingen.
Men att det kan kännas tryggt i stunden att se en polis förstår vi.
Besöker platser för att skapa trygghet
I den mån att det för tillfället saknas akuta uppgifter försöker vi besöka platser för att fånga upp information och för att
skapa trygghet. Trygghet är en känsla som är svår att kunna
tillgodose fullt ut, men vi känner till ett antal platser som vi
kan besöka. Men att en polis besöker en plats en kort stund påverkar inte brottsligheten i någon större utsträckning om ens
något lite. Viktigare är att vi gör en analys för att kunna se var
brott sker och vid vilka tider för att kunna veta var vi ska vara.
Vi behöver få in tips
Vi har flera gånger skrivit i spalten om att vi vill ha in tips på
vad ni upplever på olika ställen för att kunna styra verksamheten så bra som möjligt. Kontakten med er medborgare är en

Vandalisering och
sabotage på Klarebergsvallen
Tråkiga nyheter kom för ett par veckor sedan då Kärra KIF
drabbades av sabotage.
Några personer har ”roat” sig med att slå sönder speakerbåset på Klarebergsvallens gräsplan för att sedan sparka eller
kasta ut glaset mot gräset.
Det här är så fel det kan bli att vandalisera och sprida
farligt glas i gräset och det drabbar föreningen Kärra KIF hårt.
Alla ideella krafter och eldsjälar -som föreningen Kärra KIF
och alla andra föreningar har - gör fantastiska insatser.
De sliter varje dag, vecka, månader och år.
Och så kommer det här!
Någon som sett eller hört något kontakta Polisen.
B/K

Kennet Johansson

Håkan Bredinge

viktig del i analysen för att sedan kunna agera. Vi vill ha många
kontakter för att skapa oss en riktig bild. Ett bra exempel är
den skadegörelse som skedde somras på en förskola i Kärra.
Den slogs upp väldigt stort i sociala medier, men vid kontakt
med skolan så var det inte självklart att det hade skett en massiv återkommande skadegörelse. Missförstå inte; att ungdomar
lämnar efter sig skräp och bråte är inte acceptabelt någon dag
i veckan, men vi måste ta reda på fakta. Det går inte att agera
bara på upprörda känslor, även om vi respekterar dem också.
Tillsammans med stadsdelen
Vi arbetade tillsammans med stadsdelen och kunde konstatera
att det inte i detta fall var ett återkommande problem, även
om man tycker sig kunna kräva att ungdomar inte skall förstöra för andra.
Det verkar dock vara ett återkommande problem med att
skolgårdar över lag blir en samlingsplats för ungdomar med
mopedåkning och veritabla sophögar som resultat. Under månaden som gått har det också varit stökigt omkring en lekplats i Backa. Vi håller just på att skaffa oss en konkret bild av
störningens karaktär och hur många som störs. Kontakt med
andra förvaltningar har tagits för att finna en lösning på problematiken.
HÅKAN BREDINGE
KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN
KENNET JOHANSSON
TRYGGHETSSAMORDNARE NORRA HISINGEN

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

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

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

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

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Fr v: Ulf Alsterlind, Inga-Lill Alsterlind och Peter Andersson

Backa Folkets Hus verksamheter läggs ned
 Siste september går en epok i graven. Då upphör Backa Folkets hus verksamheter.Nu tar Fastighetskontoret över den anrika byggnaden.
- Det är riktigt tråkigt att verksamheterna inte längre får bedrivas här, säger ordförande för Backa Folkets husförening, Inga-Lill Alsterlind,
hennes man Ulf sekreterare och föreståndare Peter Andersson, när Backa/Kärra Lokaltidningen träffar dem över en kopp kaffe.
Backa Folkets hus byggdes 1924 är Qmärkt och upptagen i kommunens bevaringsprogram 1987 och ingår i Göteborgs
bevarande program. I 96 år har det bedrivit
en mängd verksamheter här. Allt från teater,
bröllop, födelsekalas, pensionärsmöten, skolutbildninga till olika förvaltningar och föreningar som hyrt. Ja, listan kan göras lång.
Varumärket är starkt i Hisings Backa och i
hela Göteborg. Alla känner till Backa Folkets Hus.
Nu tar det slut.
- Det känns vemodigt och sorgligt att det
skulle sluta så här. Inte minst på sättet som
det gått till, säger samtliga.
Med tanke på att Inga-Lill och hennes
man Ulf arbetat i många år med Backa Fol-

kets husförening helt idéellt är det det ett
tungt besked att få veta att allt nu upphör.
Likadant är det för Peter som skött om bokningar med mera på bästa sätt under 15 år.
Så kom Corona och det betydde, som för
så många andra, att verksamheterna stannade helt av.
- Det lamslog verksamheten och de som
hyrt in sig hos oss försvann snabbt, säger Peter.
Från och med mars i år så uteblev alla
intäkterna på grund av coronaviruset, till
Backa Folkets husförening och det slog stenhårt.
- Därför sade vi upp avtalet eftersom,
men vi sa också att vi kan fortsätta året ut,
säger Ulf.

Göteborgs kommun äger huset.
-Tidigare hade vi ett avtal med SDN Norra Hisingen och ett driftsbidrag därifrån.
Detta avtal sades upp 31 december 2019.
Föreningen äger det mesta av inventarierna, som skulle kunna komma till användning, men intresset är svagt från de som
Inga-Lill, Ulf och Peter kontaktat.
De verksamheter som funnits i Backa
Folkets hus får nu lämna och jaga nya mötesplatser själva. Inte helt enkelt. Några har
lyckats lösa det. Backa Folkets Husförening
får numera träffas hos en medlem i dennes
privat bostad.
För Inga-Lill, Ulf och Peter går livet vidare. De har brunnit för verksamheten på
Backa Folkets hus.

Nytt bibliotek i Kärra utreds
 Lokalsekretariatet har sedan tidigare ett uppdrag från stadsdelsförvaltningen att ta fram alternativ för
biblioteket och nu har kulturnämnden, som övertagit ansvaret för alla bibliotek, förtydligat att man vill att
Lokalsekretariatet fortsätter det arbetet. I det arbetet ingår ett eventuellt nytt bibliotek i Kärra.
Beslutet som kulturnämnden fattade var att
ge lokalsekreteriatet i uppdrag att leta nya lokaler för biblioteket i Kärra, då skolan sedan
många år aviserat att de behöver lokalerna.

- Det har nyligen gjorts en utredning om
var det finns behov av folkbibliotek i ett växande Göteborg och hur nuvarande bibliotek
kommer att motsvara dessa. I Kärra ligger

biblioteket i skolan och på sikt kommer skolan att behöva lokalerna för sina elever. Samtidigt finns det ett stort behov av ett bibliotek
i Kärra centrum och gärna ett med generö-

Vad som nu händer står skrivet i stjärnorna.
Fastighetskontoret tar över och kanske
hyr de ut lokaler eller säljer hela fastigheten.
En sak är klar. Det kommer att stå Backa
Folkets hus ovanför entrén. som det alltid
gjort. Det får nämligen inte tas bort.
Backa Folkets hus har fyllt en en stor social funktion för alla i Backa och Göteborg.
Nu går den här viktiga byggnaden och
dess betydelse för så många förlorad.
Det känns inte ok.
LEIF MARTINSSON

sare öppettider än dagens. Moderna bibliotek
har gott om plats för barn, mycket teknik och
ibland mer-öppet, vilket är en lösning som
gör att man kan komma in också när det är
obemannat. Allt detta skulle vara utmärkt i
Kärra, säger Anette Eliasson sektorchef bibliotek till Backa/Kärra Lokaltidning.
- Hur lång tid det kommer att ta innan ett
nytt bibliotek kan stå färdigt är svårt att säga,
men det ligger med all säkerhet några år framåt
i tid. Under tiden finns biblioteket kvar i skolan
och har precis nyöppnat med ordinarie öppettider i den före detta aulan där, säger sektorchefen.
B/K

SÅ VI LÄNGTAR EFTER
ALLA ER BESÖKARE!

lm
a

Det kommer inte att bli några större arrangemang i höst utan vi
får nöja oss med det mindre. Men vi tror och hoppas att 2021 ger
oss möjlighet att komma igång med ett större utbud.

S

n

e l mad a ge

Varmt välkomna till Livslust!
Telefon till Livslust, 031-366 90 97, 031–366 91 70

0

Se

Nu i september har vi bara utomhusaktiviteter.

/1

3 /1 0

Vi väntar och vi längtar och
nu ser det ut som Livslust
kan starta upp i oktober med
några inomhusaktiviteter. Vi gör det i små grupper och med
coronadistans och uppmanar alla till stor försiktighet. Vi kör
utomhusaktiviteter så länge som möjligt.

da gen 3

Butiksnamn
Butiksnamn

Alla kosttillskott från
Kronans Apotek

40%

Pris från 12:-

Klubbhelg

Kronans Apotek kostillskott

25-27/9

(ord. Pris från 20:-)

ats 2

Nils Holgerson Pl

ÖPPETTIDER
Alla dagar

7 – 22
hemkop.se

5:-5:-

Fira
ors dag
söndag

Mjölk

________________
Priserna gäller
v.39, 2020 med
reservation för ev
slutförsäljning och
tryckfel.

Garant, flera sorter, fetthalt 0,5-3%,
gäller ej med längre hållbarhet,
ekologisk, laktosfri, 1l Garant, flera sorter, fetthalt 0,5-3%,
Max 5 köp/hushåll/vecka
39 ej med längre hållbarhet,
gäller

Mjölk

SKANNA HÄR

Bonjour

FISKHUSET

Nu är vi på plats

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

Lokala avvikelser
kan förekomma.

ekologisk, laktosfri, 1l
Max 5 köp/hushåll/vecka 39

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

FRÅN HAV TILL BORD

69:-

/st

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

"Üæ

KLOCKOR TILL
KANONPRISER!

Vi har öppet:

Mån–Tis & Tor–Fre 09–18
Ons 09–20 & Lör 08–13

GULD KÖPES!

Varmt välkomna!

Hilda, Sofia, Rickard, Sandra och Barbro

Batteribyte från 80 kr!

presenterar

Vintage-bågar
Vårt bästa progressiva glas till 1000 kr rabatt
Ett glaspar/person
031-52 35 97 selmasoptik.se
Dunfins Gata 14, Hisings Backa

4495 kr

Erbjudandet gäller september ut och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Medtag kupong.

FISKHUSET
FRÅN

HAV TILL

BORD

Du vet väl att vi
serverar lunch?
VI REPARERAR
GULD,
SILVER
& BIJOUTERIER.
Nu har
vi packat
upp
höstens
nyheter,
VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR
välkomna in och hitta era favoriter!

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

031–58 34 84

Vår kock, han kan...

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

Höstiga
hälsningar
från Åsa & Anna
VI UTFÖR
ÖRONHÅLTAGNING
Ord öppettider:
Mån–Fre 10–18, Lör 10–14
blomgavan@hotmail.com

selmalagerlofstorg.se |

Se öppettider, utbud och kontaktuppgifter på

FISKHUSET.SE

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

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Hallå där Kathleen Hahne
GöteborgsLokaler,
centrumledare på Selma
Lagerlöfs Torg
Vad kommer att hända under Selmadagen lördagen den 3 oktober kl 11-14?

Med anledning av Corona pandemin så ställdes samtliga evenemang och aktiviteter in på våra torg under
våren, därav blev Backadagen i våras inställd. Vi har nu
tagit ett gemensamt beslut tillsammans med SDF Norra
Hisingen att genomföra torgdagarna under hösten. Selmadagen, kommer främst att vara med inriktning på
barn- och familjeaktiviteter. Vi följer FHM råd och rekommendationer under våra event och säkerställer att inte
fler än 50 personer samlas kring de olika aktiviteterna.
Detta kommer vi att göra genom att hålla det småskaligt
och covid-anpassat, inga musikscener utomhus mm eller annat som kan riskera att samla större folksamlingar
kommer att ske. Vi har även gjort en riskbedömning
och plan kring rutiner, skydds- och ordningsregler under
evenemanget. Så det blir alltså mindre och utspridda
aktiviteter på torget och i parken. Inne på Selma Lagerlöfs Center kommer Stadsdelsförvaltningen att har
vissa program. Syftet med att genomföra torgdagarna
är att ge lite liv och rörelse till torget, men att vi har
anpassade aktiviteter som går att genomföra under rådande omständigheter. Om vi alla förhåller oss till detta
så kommer vi att få en lyckad Selmadag den 3 oktober.
Planering pågår för full med SDF och kommer under de
närmaste veckorna kunna presentera ett program över
aktiviteterna.

Vilka aktörer kommer att finnas på plats?

Det blir hållbart och miljöanpassat höstpyssel och cirkusskola med workshop för barn. Ungdoms idrottarna SISU
kommer att medverka med ”prova på” aktiviteter med
några av sina föreningar.

Kommer stadsdelshuset och biblioteket vara öppet?

Stadsdelshuset kommer att vara öppet och ha vissa program i huset

Finns polis och trygghetsamordnare från stadsdelen
på plats?

Per-Anders LIndfeldt är insatsledare på Räddningstjänsten står bredvid en sten som kastades in i en brandbil
och skadade flera brandmän. Foto: Josipa Kesic/Sveriges Radio

Nya lagen om blåljussabotage kan ge livstid
 Sabotage mot blåljusverksamhet är en ny lag som gäller sen årsskiftet 2020 och som kan
ge livstids fängelse.
- Inte en dag försent, det här är inte acceptabelt. säger PerAnders Lindfeldt, insatsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg till P4 Göteborg om den nya lagen.
242 anmälningar om brott mot den nya lagen har inkom-

mit under första halvåret i hela landet och 46 stycken av dessa
är i Polisregion Väst.
B/K

Absolut, Trygg i Norra Hisingen kommer att vara på
plats och ha dialog med besökarna.

Är Selma Parkstråk öppet?

Selma park är öppen, park och naturförvaltningen kommer skylta upp i parken med information om vilka växter
som finns bl.a.

Blir det tipspromenad?

Vi planerar en tipspromenad runt torget tillsammans med
SDF Backa Fritidsgård, där handlarna kommer att sponsra med fina priser.

Bjuds det på något i matväg?

På Selma kan man alltid hitta något i matväg, våra restauranger har öppet som vanligt.

Vilka restriktioner finns angående coronaläget?

Sushirestaurang till Kärra Centrum
 Kärra Centrum har väntat på att en ny aktör ska etablera sig i gamla pressbyråns lokal. Nu är det klart att det kommer att bli en
sushi restaurang som öppnar.
- Ja, jag kan bekräfta att det blir sushi restaurang - till och projektering för ombyggnad pågår, säger Anne Rohman Förvaltare Förvaltning AB GöteborgsLokaler

Vi följer FHM rekommendationer och uppmanar alla
som kommer att hålla avstånd och visa hänsyn.

När ska den stå klar?
- Till våren.

Vad tror du Selmadagen betyder för alla Backabor
med omnejd?

Hur går det med den tomma lokalen där Handelsbanken
fanns tidigare. Är det någon ny hyresgäst på gång?
- Vi har intressenter men det skall vara rätt för torget och en
hyresgäst vi tror på.

Vi tror att våra torgdagar är mycket uppskattade av alla
besökare och boende runt torget. Speciellt i dessa tider även om programmen är småskaliga, om vi alla
förhåller oss till att visa hänsyn, hålla avstånd och stanna
hemma om man är sjuk, så kommer vi att få en lyckad
Selmadag den 3 oktober.
LEIF MARTINSSON

Även små annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson, 0733–48 72 14

I Hisings Backa, Selma Lagerlöfs Torg, är det en fantastisk utveckling av torget och nybyggda lägenheter. Finns
det planer på att det kommer att ske något liknande i
Kärra Centrum och när i så skulle det starta?
- Allt hänger på detaljplanearbetet som är startat. Tanken är
att området kring torget skall förtätas med bostäder och torget
skall vara kvar. Processen med stadsutveckling går inte fort.
Detaljplanen är påbörjad och den måste vara klar innan något
kommer igång. Det kan ta cirka 1-2 år.
Vad skulle en utbyggnad innebära för Kärra Centrum?
- Handelsplatsen skulle få ett större kundunderlag och större
möjlighet för handlarna att utveckla sina verksamheter. Fler
verksamheter kommer att etablera sig = ett bättre utbud för
boende i området.
B/K

Till våren öppnas det en sushi restaurang i Kärra
Centrum, i samma lokal som den gamla pressbyrån
låg tidigare.

Fastighetskontoret blir ny
förvaltare av Kärra Centrum
Från och med 1 januari 2021 tar Fastighetskontoret över
förvaltningen av Kärra Centrum - efter GöteborgsLokaler som man äger och tidigare haft förvaltningen för.
B/K

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

Kärra Café
och Konditori

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

STUDENTRABATT!
Vi fortsätter erbjuda god tandvård med hög patient
säkerhet. Du som är symtomfri och under 70 år är
välkommen att boka tid. Har du blivit kallad men
känner dig krasslig? Är du 70 år eller äldre? Boka om
tiden via vår webbplats eller ring oss så hjälper vi dig.
Folktandvården Kärra
vgregion.se/folktandvarden − 010441 81 70

Baguetter + dricka
(flera sorter)
Toast + dricka

*

Rabatt!

49 kr

ord. pris 55 kr

30 kr

ord. pris 35 kr

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

KÖP ANDELAR PÅ CANDY

10

%

*Gäller ej spel, tobak, lotter
och receptfria varor eller pant.
Erbjudandet gäller på ICA Supermarket
Kärra tom 4/10 2020. Vi reserverar oss för
slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

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

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

Tel. 574030
Vi har allt för
höstfint ute och inne!

CANDY
de ska va gott o leva

ÖPPETT:

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

Välkomna!

Vi sponsrar

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

Öppettider: Må-Fr 10-18 • Lö 10-15 • Sö stängt
Kärra Centrum 23, 031-57 17 46
Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

z

Veckans
erbjudande

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam

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!

för medlemmar

VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

KÄRRA

KÖK & BAR

40%

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

Eucerin pH5 Creme, 75 ml
45:- (rek. Pris 75:-)
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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Fakta
63 lägenheter
2 st gemensamhetslokaler
1 ROK, 2 ROK & 3 ROK
Den befintliga intressekön som
skapades med medborgardialog
är fortfarande gällande, eventuella tillgängliga lägenheter fördelas
via boplats
En trevlig innergård
Samtliga lägenheter är fullt
utrustade

Botrygg bygger Trygghetsbostäder
på Selma Lagerlöfs Torg
Inflyttning nästa sommar
 Alldeles intill Selma Lagerlöfs
Torg pågår Botryggs byggnationen av hyreslägenheter för äldre
- Trygghetsbostäder.
Nästa år i juni börjar inflyttningen.
- Det har varit och är ett stort intresse och
det känns naturligtvis bra och visar att vi är
rätt ute med den här formen av boende för
äldre, säger Botrygg Göteborg vd Joachim Arcari, som Backa/Kärra Lokaltidning träffar
tillsammans med Joachims kollegor Linnea
Andersson, fastighetsförvaltare och Joakim
Busi, Förvaltningsassistent.
Tanken med att planera för att bygga för
äldre startade redan 2012 hos Botrygg och sedan har det varit en längre process, som utmynnade att projektidén blev verklighet med
trygghetsboende för äldre.
Under åren 2015-2017 skedde dialogmöten med de boende som har varit intresserade
av Trygghetsbostäder.
2018 startade byggnationen av Trygghetsbostäderna vid Selma Lagerlöfs Torg.. Nästa
sommar kommer det att vara inflyttningsklart.
- Det löper på enligt tidsplanen och det ska
bli väldigt kul att hälsa de nya hyresgästerna
välkomna hit nästa år, säger VD:n.
Lägenheterna håller hög klass
Fastigheten byggs enligt Göteborgs Stads
miljökrav. På utsidan pryds en del av fasaden
med mosaikcollage av konstnären och förfat-

taren Ernst Billing. Passande nog är det figurer
från författaren Selma Lagerlöfs verk.
För att få möjlighet till att hyra en lägenhet så
måste man fyllt 70 år, inflyttning/färdigställande
av lägenheterna är preliminärt juli 2021.
Lägenheterna kommer att vara 63 till antalet.
Från 1 rum till 3 rum och kök.
- De håller hög klass rakt igenom och hyr man
här så får man trygghet och service, säger Linnea.
Att det är byggt för äldre med ett trygghetstänk rakt igenom genomsyrar hela fastigheten,
som är byggs efter Göteborgs Stads miljökrav och
krav för Trygghetsboende, Här finns hiss och två
gemensamma utrymmen, där det kommer att
finnas en assistent tillgänglig delar av dagen. En
trevlig innergård höjer också upplevelsen att bo
här samt närheten till den nya parken och torget.
De fräscha lägenheterna innehåller det mesta. Parkett, kakel och klinkers i våtutrymmen,
fönsterbräda i granit, Porttelefon,inga trösklar
i lägenheten, titthåll i tamburdörren, sittplats i
entrén, är bara något av allt som väntar hyresgästerna.
Humana hyreskostander
Hyreskostnaderna för lägenheterna varierar så klart beroende på vilken storlek det är.
För en etta på 34 kvm betalas cirka 6 000 kronor. Tvåorna på 50-52 kvm landar på cirka 8
500 kronor och för en trea betalar man cirka
10 500 kronor för 65 - 70 kvm.
- Eftersom vi får statligt stöd som gör att vi
kunnat hålla nere hyrorna, så Vi tycker att vi
hamnat på en bra nivå, säger Joachim
Ettorna är det hög efterfrågan på, det ser
man på intresseanmälningarna.
- En anledning är nog att många äldre blir

Joakim Busi, Förvaltningsassistent och Linnea Andersson, fastighetsförvaltare
Botrygg Göteborg.

ensamma och kanske sitter där med ett stort
hus eller större lägenhet att ta hand om. Då
passar det utmärkt med en mindre lägenhet
som ett trygghetsboende för dem, säger Linnea och Joakim.
Trygghetslägenheterna är grannar till nya
Selma Lagerlöfs Torg som är på väg att bli ett
av Göteborgs mest intressanta och fräschaste
torg med sin totala ombyggnation och stadsdelsservice i det nya Stadsdelshuset.
- Det känns väldigt bra att Botrygg blir en

del av Selma Lagerlöfs Torg. Vi har tidigare
byggt nya bostäder här. Nu bygger vi trygghets- och äldreboende. Stadsdelen blir nu attraktiv för både unga och gamla att bo i. Det
känns både fint och tryggt.
Botryggs Trygghetsboende ger äldre möjligheter att bo tryggt och säkert i en fin miljö.
Konceptet är svårlaget.
LEIF MARTINSSON
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Känn ingen oro
Retreatdag i Backa församlingshem
lördag 10 oktober 08.30-16.30

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

En dag i stillhetens tecken
- med mässa, tystnad, andakt och meditation
Under dagen ges möjlighet till enskilt samtal, promenader,
läsning, stillhet och tystnad i både kyrka, församlingshem
och i omgivande natur. Marcus Kallio, teol kand,
ger undervisning om kristen djupmeditation.
Ingen erfarenhet krävs. Begränsat antal deltagare.
Retreatdagen leds av prästerna
Victoria Fridell och Bengt Ljungberg.
Kostnad: 60 kronor (inkluderar frukost, lunch och frukt)
Anmälan: senast 1 oktober

GULD KÖPES!

till Bengt Ljungberg, telefon: 0706-12 62 56
e-post: bengt.ljungberg@svenskakyrkan.se

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

LADDA INFÖR

HÖSTEN
PÅ BÄCKEBOL CENTER

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

VI REPARERAR
ALLA GULD,
KLOCKOR
– FRÅN
ARMBANDSUR
VI REPARERAR
SILVER
& BIJOUTERIER.
TILL
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
VI REPARERAR
ALLA
KLOCKOR
– FRÅN ARMBANDSUR
VI REPARERAR
GULD,
SILVER
& BIJOUTERIER.
VITILL
UTFÖR
ÖRONHÅLTAGNING
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
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Viktig insats av ungdomar i Norra
Hisingen om trygghet och säkerhet
 I somras arbetade ungdomar som biträdande trygghetssamordnare i Norra Hisingen. Där fick de en inblick i arbetslivet och inhämtade
både teoretiska och praktiska kunskaper.
De var med på trygghetsvandringar i Norra
Hisingen, samt att de informerade fastighetsägare i bostadsområde om bland annat dålig
belysning, krossade fönster, asfaltskador.
- Vi har lärt oss massor och känner att det
vi gjorde har varit viktigt.
Nu har de tagit nästa steg och gör en trygghetsundersökning för att kartlägga Norra Hisingens trygghet och säkerhet.
De har tagit fram en enkät med frågor
kring trygghet och säkerhet. Under Kärradagen var Clara, Ade, Chandalis, Sandli och
Alva på plats och hade fullt upp med att prata med folk och det var många som fyllde i
enkäten.
- Det har gått jättebra och alla var verkligen engagerade i frågorna.
Ungdomsgruppen tror och hoppas att de
kan komma något bra ur all information de
fått in.
- Vi tror att det är viktigt att lyssna på vad
människor som bor i områdena vill, tycker
och tänker när det gäller trygghet och säkerhet. Utifrån det kan det förhoppningvis förändras.
Svaren kommer att samlas in för att lämnas över till stadsdelsförvaltningens trygghetssamordnare. De ska utgöra underlag för
vilka ytterligare insatser som behöver göras.
- Att ungdomarna gör det här jobbet
känns extra bra. De har varit fantastiska, säger Kennet Johansson trygghetsamordnare
Norra Hisingen.
LEIF MARTINSSON

En ny era har börjat
på BILAB i Kungälv
I början av veckan hade Bilab i Kungälv sin
andra frukostträff och visade upp nya Volkswagen ID.3 Det är Volkswagens första riktiga
elbil som är byggd på en platta som heter
MEB, som är utformad för just elbilar. Det
finns 7 st utrustningsnivåer där 6 av dom går
42 mil & den 7:e 54 mil. Med en kostnad
från 434.000 kr (exkl supermiljöbilspremie

på 60.000 kr) eller 3495:-/mån på privatleasing gör detta till en bil som inte bara är
mycket bra för miljön utan också är fantastiskt
ur ett ekonomiskt perspektiv.
Bilen bör provköras då det är ”En helt ny
era” som startar igång.
För mer information: www.bilab.se
B/K

Frukosten smakade extra bra utomhus.

Utomhusfrukost för herrar
“Gubbröran” eller frukost, som livslust arrangerar för herrar, blev en succé när de
flyttade utomhus på Selma Lagerlöfs Torg

på grund av coronaviruset.
B/K

Upplev känslan
att bo i Brf Borgh!
Välplanerade bostadsrätter på centrala Hisingen

Ett område som passar alla
Endast några minuter från centrala Göteborg
Affärer, restauranger och folkliv runt knuten
Närhet till både stad och natur

Välkommen till Lundbypark på centrala Hisingen endast några minuter från centrala Göteborg.
Här bygger nu F O Peterson Brf Borgh - 52 välplanerade bostadsrätter.

VÄLKOMMEN PÅ VISNING SÖNDAG 4 OKTOBER!

Då öppnar vi upp och ni får möjligheten att komma in och upp i huset för att
uppleva känslan av att bo i Brf Borgh.
Projektledare från F O Peterson, ansvarig mäklare från Svensk Fastighetsförmedling samt
rådgivare från Nordea kommer finns på plats för att hjälpa och svara på era frågor.

ANMÄL DIG REDAN IDAG!
Kontakta Svensk Fastighetsförmedling, Anna Salinas, epost: anna.salinas@svenskfast.se
eller scanna QR-koden för att komma direkt till projektsidan.

i samarbete med

VÄLKOMMEN PÅ

VISNING
4 OKTOBER
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Riksbyggens Brf Göteborgshus 38 i Hisings Kärra investerar för framtiden

Med solceller på taken

 Riksbyggen Brf Göteborgs hus 38 i Hisings Kärra håller på att genomföra ett takbyte och samtidigt installerar de en av landets största solcellsanläggningar i en bostadsrättsförening.
- Vi är övertygade om att den här investeringen är helt rätt. Den är både viktig, nödvändig och långsiktig. Det kommer att sänka elkostnaderna för de boende, ge dem och föreningen ekonomisk hållbarhet, samt minska föreningens påverkan på miljön, säger ordförande Mikael
Johansson och Stefan Henriksen ledamot i föreningen.
Bostadsrättsföreningen Brf Göteborgs hus
38 ligger i Hisings Kärra. Det finns 431 lägenheter i 16 huskroppar. På taken ska det
installeras åtta solcellsanläggningar. Arbetet
med installationen började strax efter årskiftet. Fyra hus är redan klara.
- Det känns verkligen bra att vi kommit så
här långt och nu fortsätter vi med resten av
installationen och beräknar att allt ska vara
klart till sommaren nästa år
Effekten med de åtta installerade solcellsanläggningarna är cirka 800 KW som sammanlagt beräknas producera 700 000 kWh/
år. Totalt innehåller anläggningarna 2 600
solceller.
- Att kunna producera egen el som dessutom minskar våra elkostander och föreningens påverka av miljö känns optimalt.
Solceller kommer med all säkerhet kommer att växa sig stark framöver inom bostadsföreningar, villor och större företagsbyggnader.
- Det tror vi absolut och därför känns det
extra bra att vår förening har startat installationen, säger de båda styrelsemedlemmarna.
Hur kom ni fram till att föreningen skulle
installera solceller?
Mikael och Stefan:
- 2012-2013 så började styrelsen i Riksbyggens Brf Göteborg 38 spåna på tanken
att införa solceller på bostadsrättsföreningen tak. Anledningen var att Tak och bjälklag
snart måste bytas ut och efter en rad förstudier med bland annat stort stöd av Riksbyggen
kom de fram till att båda delarna borde göras.
Styrelsen informerade medlemmarna kontinuerligt om projektet och 2018 togs beslutet
att installera solceller.

Solceller på taken i Riskbyggens Brf Göteborgshus 38 installeras nu för fullt.

”

Hur mycket kommer ni på sikt att kunna
sänka elkostnaderna för de boende?
- Vi räknar med minst 30% lägre kostnader
på sikt och det gör alla till vinnare.
Medlemmarna gjorde tummen
upp
För medlemmarna innebär det en marginell höjning av avgiften, en höjning som alltid generellt höjs indexmässigt varje år.
- De boende har varit mycket positiva och
ser det här som en klok och långsiktig investering för föreningen, precis som vi i styrelsen gör.
Föreningen har lagt en 5-års budgetplan
som de följer stenhårt. Styrelsen består av 11
personer. Ekonomi när stabil och det och
ordning och reda i föreningen. Det är en
stor anledning till att kunnat satsa på projektet med solceller.
Föreningen har fått erhållit investeringsstöd från Länsstyrelsen med 30% av investeringskostanderna för solceller.
- Det stödet har naturligtvis bidragit till
att vi tog beslutet att genomföra projektet,
säger både Mikael och Stefan.
Processen med förstudierna har tagit lång
tid, men varit nödvändig i en sådan här stor
satsning. Chalmers Tekniska Högskola följer projektet och forskningsinstituet Rise
har funnits med och finns med under hela
resan.
Tuve Bygg påbörjade det praktiska arbe-

-Vi räknar med minst
30% lägre kostnader
på sikt och det gör
alla till vinnare.

Ordföranden Mikael Johansson och ledamot Stefan Henriksen.

tet strax efter årskiftet och nu är fyra av husen färdiga och har fått solceller på taket. Nu
fortsätter resten av installationen och allt beräknas vara klart sommaren 2021.
- Det är verkligen inspirerande för oss
medlemmar och styrelse att se de hus som
nu är färdiga. Byggföretaget har verkligen
jobbat på bra

Coronatiderna har gjort att det varit lite
svårare med att samla medlemmarna och ge
muntlig information.
- Tycker vi har löst det så bra man kan
med att få ut informationen vi mail, telefon
informationsbrev samt på föreningens hemsida, säger Mikael.
Föreningen kommer också att sätta upp

ett visuellt Tv system på minst två platser i
bostadsområdet.
- Där man kontinuerligt och enkelt kan
följa med hur mycket föreningen producerar av elförsörjningen, säger Stefan.
Därefter väntar nästa investeringsprojekt.
Underhåll och mer handikappvänliga hissar.
- Vi vet inte exakt när det ska påbörja,
men det kommer att ske så fort vi har möjligheter.
Riksbyggens Brf 38 i Hisings Kärra är en
förening som är i framkant.
Med sin satsning på solceller och egen el.
Med att sänka elförbrukningen för sina
boende.
Med att påverka miljön.
LEIF MARTINSSON

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

Vad händer på våra
Mötesplatser och
retauranger?
Mötesplatser Livslust, Tuve,
Kärra och Backa–Brunnsbo
öppnar igen efter att ha varit
stängda sedan i våras på grund
av covid-19.
När det gäller aktiviteterna både
inomhus och utomhus kan det
ibland krävas att man bokar en
plats. Restaurangerna Gåsen i Backa
och Kärrahus i Kärra öppnar också
på nytt i oktober. Nu får alla äldre
tillfällen att träffas på ett smittsäkert
sätt under sociala former. Vi tänker
på att begränsa antalet besökare,
ha tydlig information och märkning
av ytor samt goda möjligheter att
tvätta händerna och hålla avstånd.

Mötesplatser

Hälsa och
utomhusaktiviteter
Gympa, kostnadsfritt
Plats: Folkvisegatan 14
Tisdagar klockan 10–11
Allt som behövs är en vattenflaska,
bekväma skor och mycket energi.
Jag som håller i passet heter Helene,
Äldresamordnare på Mötesplats
Backa Brunnsbo. Vi tränar ute så
länge vädret tillåter. För mer info
och anmälan, 031-366 91 45.

Promenader för hälsa
och gemenskap
Plats: Mötesplats,Tuve Torg 5
Måndagar klockan 10–ca.10.45
Välkommen med ut i friska luften!
Vi håller normal promenadtakt i
cirka trekvart på måndagar! Ingen
föranmälan krävs
Kontakt: 031-366 91 80

Livslust
Plats: Selma Lagerlöfs torg
Teatergruppen startar upp igen på
måndagar kl. 16–18 Bangolf är igång
tisdagar kl. 11–13 i Tuve.Flinka fingrar
är igång onsdagar kl. 10–12.30 Samtalsgrupperna startar upp onsdagar.
Gubbröra är igång torsdagar OBS kl.
10–11.30. Pingis startar upp onsdagar
i oktober. Engelskagruppen startar i
oktober. Akvarellgruppen delas upp
i två grupper torsdagar i oktober.
Vandringsällskapet är igång på
söndagar klockan 10 utanför Selma
Lagerlöfs Center.
Kontakt:

Hälsopromenader med
Anita och Lena
Plats: Kärra, Lillekärr södra 55
Tisdagar klockan 10 med start
den 21 oktober
Start och slutplats:
Kärra Mötesplats (altanen)
Mötesplats Kärra planerar att starta
upp tre promenadgrupper runt
Kärraområdet i oktober. Allt som
behövs är skor och träningsplagg för
alla väder. Anmäl dig redan idag till
våra kostnadsfria promenadgrupper
på 031-366 97 15.

Råd och stöd

031-366 90 97

Stöd till dig som förälder

Musikcafé utomhus –
Backa- Kärra och Tuve

Har du barn i åldern 0–18 år? Då kan
du få stöd och vägledande samtal
kring din föräldraroll. Vi finns på
barnmorskemottagningar, BVC och
öppna förskolor, samt på Selma
Lagerlöfs Center.
Kontakt:
Boende i Backa med
barn 0–6 år: 031-366 84 13
Boende i Kärra och Tuve
med barn 0–6 år: 031-366 82 86
Boende i Norra Hisingen med barn
7–18 år: 031-366 82 04
Drop-in Selma Lagerlöfs Center med
barn 0–18 år på tisdagar klockan 9–11.

Fredag 25 sept
Nadja och Henrik Johnson
En duo som plockar de bästa
karamellerna i påsen!
Plats: Selma Lagerlöfs torg
Tid: 10.30–11.15 Utanför
Franska Skafferiet
Plats: Kärra Hus
Tid: 13–13.45 Utanför på altane
Plats: Tuve torg
Tid: 15–15.45
Pris: Gratis. Vi ställer in vid regn.

ABC föräldraträffar
Plats: Backa Öppen förskola,
Rimsmedsgatan 1.
ABC föräldraträffar ger dig som är
förälder till barn 2–8 år råd, stöd och
praktisk övning i ditt föräldraskap.
ABC är gratis och består av fyra
träffar och en uppföljningsträff. För
mer info och anmälan: goteborg.se/
foraldrastod, klicka på Föräldrastöd
i din stadsdel, Norra Hisingen, Nya
föräldraträffar. Vid frågor: Kontakta
Nanette, pedagog och ABC-ledare,
031-366 82 83.

Bibliotek
Upptäck Göteborgs nya
bokbussar!
Bokbussarnas hyllor är fyllda med
böcker för barn i alla åldrar. På bokbussarna kan du, oavsett ålder, hämta böcker du reserverat eller lämna
tillbaka det du lånat. Följ bokbussarna på Instagram @bokbussgbg
för att få reda på allt kul som händer
ombord! Tidtabell, hållplatskarta
och information om hur du lånar och
reserverar finns på goteborg.se/

Äldrekonsulent

bokbussen.

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

Backa bibliotek

Anhörigstöd

Måndag 10–19, tisdag 10–17, onsdag
10–16, torsdag 10–19, fredag 10–16

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

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

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

Höstens öppettider
Måndag 10–19, tisdag kl. 10–17,
onsdag, torsdag, 10–19, fredag 10–17,
lördag kl. 11–15, söndag stängt

Kärra bibliotek
För att kunna hålla avstånd till
varandra tillåts ett begränsat antal
besökare i lokalen.

Tuve bibliotek
Måndag, torsdag 10–19,
tisdag, onsdag, 10–17,
fredag klockan 10–15
Självservice vid automat
och kopiator.

Fixartjänst på
Norra Hisingen
Hej, Thomas heter jag, och har
precis börjat på Fixartjänsten
som Göteborgs Stad har.
Jag stöttar dig som fyllt 67 år med
sysslor i hemmet som inte kräver
fackkunskap. Tjänsten är avgiftsfri,
men du får själv stå
för eventuella
materielkostnader.
Vill du ha hjälp, eller
undrar över något?
Ring mig på
031-366 97 60 så
hjälper jag dig!

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

Norra Hisingen
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Utvärdering av Livslust
 Under våren 2020 genomförde en student
vid Göteborgs universitet en utvärdering av
Livslust, en social mötesplats för seniorer
med inriktning på kultur och hälsa.
Verksamheten som funnits sedan 2007 och startades med
bl.a. syfte att sänka ohälsotalen i Hisings Backa och norra Hisingen har inte tidigare blivit utvärderad.
I undersökningen genomfördes intervjuer med volontärer och
besökare där dessa fick ge sin bild av hur Livslust påverkat dem.
Vidare delades en enkät ut till Livslust besökare och man lyckades få in över 200 svar innan verksamheten fick ställa in aktiviter
p.g.a. situationen med Covid-19. Enkäterna och de statistiska
analyserna gav en bild av att besökarna var mycket positiva till
Livslust utbud, bl.a. visade resultaten att ca 31 % av fysisk aktivitet hos besökarna skedde inom ramen för Livslusts verksamhet.
I ett formulär fick besökarna även uppskatta hur hög deras
livstillfredställelse var. Resultatet visade en relativt hög grad av
livstillfredställelse hos besökarna, bl.a. fanns det positiva samband mellan upplevds gemenskap på Livslust men också med
de aktiviteter som erbjuds.
Kombinationen fysisk aktivitet, upplevd gemenskap och
besöksfrekvensen hade en relativt stor betydelse för den övergripande livstillfredställelsen. Även intervjuerna bekräftade bilden att besökare kände mindre ensamhet genom sina besök på
Livslust, inte minst för dem som förlorat en partner. En del
besökare beskrev hur livskvaliten blivit bättre då man fått nya
upplevelser genom Livslusts olika aktiviteter.
Sammanfattningsvis visade utvärderingen att man lyckats
väl med sina mål då Livslust bidrar med ökad gemenskap och
fysisk aktivitet. En förklaring
till detta kan vara att man erbjuder lustfyllda aktiviteter
som bidrar till att människor deltar i ett brett utbud av
aktiviter som ger fysisk och
mental stimulans.
Pär Larsson Student vid
Psykologiska institutionen Göteborg

Socialkontoret i Hisings Backa byggs om. Foto: Göteborgs stad

Socialkontoret på Norra
Hisingen ska byggs om
 Socialkontoret på Dunfins gata i Hisings Backa byggs om. Norra Hisingens stadsdelsnämnd godkände planerna på nämndens sammanträde den 25 augusti.
Ombyggnationen omfattar 1200 kvadratmeter yta. Det blir
ett samlat socialkontor med besöksarena, kontorsarena med
flexibla arbetsplatser och konferensutrymmen.
Ombyggnationen innebär också att Arbetsmiljöverkets krav
och verksamheternas handlingsplan till Arbetsmiljöverket
uppfylls. Ombyggnationen sker i fastighetens entréplan.

Nu är det också klart att Norra Hisingen får två nya boenden för BmSS, boende med särskilt stöd. Nämnden godkände
båda etableringarna på sitt sammanträde. Bedömningen är att
behovet av BmSS kommer att vara fortsatt stort under den
kommande femårsperioden.
B/K

SDN Norra Hisingens möte 28 augusti 2020

Pär Larsson

Gun Mattsson Livslust ger här sina synpunkter:
1. För 131 personer av ca 220 besökare var Livslust den enda sociala mötesplatsen (av ca 220 inlämnade enkäter)

2. Hög besöksfrekvens dvs 7,6 besök per månad
3. Betyg 6,3 i en skala från 1-7
4. KASAM-faktorn: 5,6 (maxvärde 7)
5. 1/5 av besökarnas välmående är direkt kopplat till Livslusts aktiviteter

Boende på Backa Kyrkogata

Ekonomin är god

Ett boende förläggs på Backa Kyrkogata. Där huset ska
byggas finns i dag en förskola som ska rivas. Det blir nära
till mataffär och busshållplats. I omgivningen finns också ett
parkområde och naturområden. Mittemot ska det byggas en
ny förskola. De samlade förutsättningarna gör att platsen bedömts som lämplig för ett BmSS.

På sammanträdet blev det också en ekonomisk lägesrapport för juni och juli. Utfallet till och med juli visar ett positivt
resultat på 55,4 miljoner. Det är en positiv avvikelse mot budget med 38,7 miljoner. Det positiva resultatet förklaras med
att alla sektorer har överskott samt att det också rör sig om
extrapengar för stöd till covid-19 och färre platser på äldreboende. Prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat
på elva miljoner. Den prognosen gjordes i maj.

Boende på Ormbunkegatan

6. Gemenskap och sammanhang centrala ord vid beskrivning av Livslust.

B/K

Ett boende byggs på Ormbunkegatan för boende ned
komplex autism. Det blir sex lägenheter. Husets innehåll och
utformning anpassas efter den målgruppen. Tomten är stor
och ger möjlighet till en lugn och anpassad utemiljö.

7. Oro för framtiden och nya ovissa strukturer/
förutsättningar skapat frustration inför framtiden. Oro inför eventuell nedläggning. Detta ÄR
mkt viktigt för beslutsfattare att ”ta till sig”
8. Teman som visar vad Livslust kan ”bota”: ensamhet och att skapa mod inför nya utmaningar, ensamma mäns välbefinnande (Gubbröra). Äldre mäns
hälsa och få dom att delta är en extra fjäder i hatten! Äldre män i regel en svår grupp att nå.

SLUTORD Gun Mattson
”Livslust i ständig utveckling”. Vilket fantastiskt betyg från
utvärderingen.
Utvärderingen är i mitt tycke ett mkt fint kvitto på vad vi på
Livslust åstadkommit.
Rapporten får inte bara bli en hyllvärmare. Ofta är risken att
utvärderingar inte blir använda.
B/K

Proaktivt arbete mot social oro
På nämndsammanträdet fick ledamöterna också en återrapportering kring social oro inom stadsdelen. Nämnden
beslutade att godkänna rapporten. Under året har stadsdelsförvaltningen förstärkt arbetet kring social oro utifrån sex fokusområden som Göteborgs Stad tagit fram.
En viktig del i arbetet kring social oro är Medborgarlöftet.
Det är stadsdelsförvaltningen som tillsammans med polisen,
kommunala bolag och fackförvaltningar som arbetar för tryggare miljöer.
Under hösten fortsätter förvaltningen det proaktiva arbetet
och fokuserar på stabilitet och kontinuitet för att motverka social oro i stadsdelens socialt utsatta områden.

Eleverna i Backatorpsskolan 2B har fått lära sig vad abstrakt konst är och fått göra sina egna abstrakta skulpturer
av lera och sedan namnge verken. Foto: Backatorpsskolan.
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Johanna lämnar Hisings Kärra
för EU och Bryssel
 Johanna Brylde från Hisings Kärra gör en spännande resa. Hon har nyligen flyttat till Bryssel för att göra sin praktik i Europaparlamentet.
Du har nyligen börjat din praktik i Europaparlamentet. Kan du beskriva vad du gör?
Jag jobbar för Europaparlamentarikern och
kristdemokraten David Lega. Vi jobbar i ett litet
kansli, 5 personer för David. Av samma skäl går
allt arbete in väldigt mycket i varandra, även om
man ‘’bara’’ är en praktikant. Här ges möjligheten
att använda sin individuella kreativitet för att föra
fram sina tankar, idéer och förslag som kan utgöra
underlag för politik som faktiskt kan bli verklighet.
Samtidigt som allt man gör går hand i hand med
sin stab, vilket tydliggörs då jag är den som främst
har hand om det administrativa, vilket fångar det
som berör oss alla. Ett annat verksamhetsområde
jag har är finansiering/redovisning av EPP gruppens 400 budget.
Därutöver har jag även hand om två sakpolitiska områden, då David sitter som ordförande i
en tvärpolitisk grupp för barns rättigheter samt är
medlem i en tvärpolitisk grupp för personer med
funktionsnedsättning. Inom dessa områden får jag
bistå David med underlag, vilket är fantastiskt lärorikt, eftersom man får en djupdykning i viktiga
frågor som faktiskt rör människors liv och samhället i stort. Ibland är det lätt att glömma allt arbete som ligger bakom att göra världen till en bättre
plats för människor. Övergripande kan man säga
att jag är en administrativ och politisk stödresurs
för David Lega.
Är det lite av en dröm som nu går i uppfyllelse
att komma till EU?
Ja men definitivt. Jag minns det som igår när jag
under mitt första år på universitetet gick på flertal
gästföreläsningar anordnade av EU careers, Sweden
- där man fick möjligheten att lyssna på tjänstemän
som tidigare arbetat inom EU. Jag minns det så väl
att under tiden dom berättade om sina arbetsuppgifter och uppdrag så svävade jag samtidigt iväg i
mina egna drömmar om en framtid inom EU. Jag
har nog alltid varit en person som levt mig in väldigt mycket i framtiden, haft stora drömmar, ett
långsiktigt perspektiv och samtidigt varit väldigt
positiv inför vad mitt framtida jag har att erbjuda.
En egenskap jag är väldigt tacksam över, även om
jag ibland kan behöva stanna upp och leva mer i
nuet.
Dina första intryck så här långt?
Alltså, jag kan inte säga mer än att det här känns
så himla rätt, lite som att det är hit jag under livets
gång strävat efter. En fartfylld, spännande och lärorik miljö som dagligen inspirerar mig och som til�låter en individuell kreativitet och självständighet,
samtidigt som det man gör går hand i hand med
sin stab. Här ges goda möjligheter att själv kunna
föra fram tankar, idéer och förslag som kan utgöra
underlag för politik som faktiskt kan bli verklighet.
Det är fantastiskt, med tanke på att anledningen
till att jag ens började engagera mig politiskt från
första början var för att kunna påverka. Nu känns
det som man verkligen kan göra det, trots att man
‘’bara’’ är praktikant!
Trots att pandemin har gjort att situationen i
parlamentet ser väldigt annorlunda ut nu än vad
den vanligtvis gör, då de allra flesta mötena numera
sker digitalt och det råder starka krav på munskydd
och avstånd, så är det fortfarande en väldigt intressant miljö att vistas i.
Man får verkligen en ögonöppnare för hur
mycket arbete det ligger bakom det parlamentariska arbetet. Men samtidigt kan man bli rädd av
tanken om ett EU med större makt, vilket faktiskt
riskerar att bli verklighet i och med de federalistiska krafter som driver på från olika håll för att EU
ska få mer makt inom områden som Sverige borde
råda över efter eget huvud. Detta gör att fokus flyttas från att hitta lösningar på de gemensamma pro-

Hur väl märks coronarestriktionerna i EU och i
den belgiska huvudstaden?
Det märks tydligt. Det är obligatoriskt krav på
munskydd. I taxin får man max vara två personer,
likaså i hissarna på parlamentet. Däremot är det
fullspäckat på restauranger, barer och caféer, vilket
går att tycka vad man vill om.

blem som EU borde hantera, och anledningen till
att unionen bildades - till att fokusera på att bli ett
slags europeiskt imperium. Detta är för mig en farhåga. Så jag är väldigt glad och stolt över att arbeta
för ett parti som vill att EU ska vara lagom och fokusera på sina huvuduppgifter.
Hur länge är din praktiktid?
Den är 5 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare 4 månader.
Hur gick det till att få möjligheten att göra din
praktik i Bryssel?
Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av samhällsfrågor, politik och haft mina åsikter
men inte haft det svart på vitt vilket parti med värderingar och åsikter som går i samklang med mina
- tills jag började lyssna mycket på kristdemokraten
Sara Skyttedal och insåg att det är den politik jag
står bakom och kan identifiera mig med. Man kan
säga att jag hittade hem, vilket gjorde att jag började engagera mig politiskt i Kristdemokraternas
ungdomsförbund i Göteborg hösten 2019, vilket
är det bästa beslut jag någonsin tagit. Att vara politiskt aktiv i ett ungdomsförbund har bidragit till så
mycket kunskap, lärdomar och insikter samtidigt
som det ger utrymme till att ständigt utvecklas, lära
sig mer och stärkas på individnivå. Man blir inte
bara mer självsäker i sin politiska ståndpunkt, utan
även inspirerad av sin omgivning att vilja fortsätta
utvecklas. Genom att vara politiskt aktiv öppnas en
rad möjligheter, och stärker möjligheten att få göra
praktik i Bryssel hos partiets Europaparlamentariker. Jag citerar Adena Friedman, CEO Nasdaq: ‘’
Det gäller att inte gå runt och vänta på att möjligheter kommer till dig, utan att visa framfötterna
när möjligheter finns.’’. Ett citat jag lever efter. Jag
önskar att fler ungdomar sätter sig in i politiken
och vågar engagera sig, för det är den bästa skolan att lära om samhället och öppnar upp många
dörrar.
Hur ser en vecka ut för dig?
Den varierar väldigt mycket, vissa veckor är det
mest fokus på omröstningar i plenum (som vanligen hålls i strasbourg en gång i månaden, men pga
pandemin nu i Bryssel), andra veckor är det mer
med utskotten David sitter i eller möten med partigruppen EPP som Kristdemokraterna och Moderaterna sitter med i (vilket är den största i Europaparlamentet). Det händer så mycket hela tiden,
och vad jag kan säga är att jag varje dag lär mig
något nytt. Dessutom fördjupas man inom flera

områden automatiskt bara av att läsa alla nyhetsbrev som mailas ut och all information som man
tar del av från olika håll, exempelvis på utskottsmöten, genom att lyssna på politikerna. Det finns
så otroligt många kloka människor här, vilket dagligen inspirerar till att vilja fortsätta lära - för det
finns så himla mycket klokskap och information
att hämta in! Att befinna sig i politikens korridorer är nog, enligt mig, den bästa skolan att lära
om samhället.
Är det en politikerkarriär du siktar på?
Hmm, hur långt framåt tänker vi? Det är för
mig en svår balansgång det där om jag hade velat
vara politisk tjänsteman eller politiker. Om vi säger såhär, jag tycker om att läsa, skriva, inhämta
information och skapa underlag till politik, vilket
gör att tjänstemannarollen hade passat mig bra. Å
andra sidan tycker jag om opinionsbildning, argumentation och det politiska spelet, vilket gör att
politikerrollen hade varit fantastiskt roligt. Däremot får man inte sticka under stolen den utveckling på individnivå som krävs för att kunna axla
en sådan roll, min bild är att det krävs en otrolig
styrka. Jag tror jag behöver jobba mer med mig
själv på individnivå innan det hade funkat. En
daglig kamp det där, men man ska aldrig säga aldrig. I mitt framtida jag kan mycket väl se mig vara
där, men inte just nu.
Att lämna familj och vänner i Hising Kärra.
Var det svårt?
Det låter hemskt att säga men jag tycker faktiskt
inte det. Jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap och
nya miljöer. Det finns så mycket jag vill se och uppleva utanför Göteborg, så jag var faktiskt väldigt
taggad på att flytta även om min allra bästavän min mamma, såklart alltid är saknad och efterlängtad så fort hon inte är i närheten. En tröst är nog att
vi har kontakt flera gånger om dagen.
Hur bor du i Bryssel?
Jag bor själv i en superfin lägenhet/studio mitt i
centrala Bryssel, precis bredvid turiststråket Grand
Place. Jag trivs som fisken i vattnet!
Har du hunnit bekanta dig med staden?
Absolut. Det underlättar att jag bor i hjärtat av
Bryssel och sen försöker jag dagligen promenera
olika vägar antingen till eller från jobbet, för att
kunna se så mycket som möjligt. Det är en 25 minuters promenad, vilket gör att man hinner se en
hel del!

Vad hoppas du kunna lära dig och få ut av
din vistelse i Bryssel?
Att fylla min kunskapsbank med mängder av
nya lärdomar, insikter och förståelse inom den politiska arenan i EU. Här lär man sig verkligen så
mycket nytt varje dag, även inom områden man
inte bekantat sig med tidigare. Särskilt lär man
sig otroligt mycket vad som sker utanför Sveriges
gränser, eftersom min chef Europaparlamentarikern David Lega jobbar mycket med utrikespolitik. Detta gör att jag får lära så mycket om andra
länder, vilket är så himla värdefullt på många olika
sätt. Att befinna sig i en sån här lärorik miljö är något jag önskar alla politiskt intresserade fick uppleva, eftersom detta bara förstärker intresset ytterligare, för varje dag som går. Att kunna kombinera
nytta och nöje är en fantastisk känsla som skapar
så mycket glädje och energi till arbetet. Vi arbetar i
ett litet kansli, vilket gör att man ges möjlighet att
använda sin individuella kreativitet och föra fram
sina tankar, idéer och förslag som kan utgöra underlag för politik som faktiskt kan bli verklighet.
Att kunna påverka är anledningen till att jag överhuvudtaget engagera mig från första början, och
här känns det som att det finns möjlighet till det.
Därför hoppas jag kunna vara en bidragande stödresurs i Kristdemokraternas arbete att göra EU
lagom, tillsammans med kristdemokraternas två
fantastiska Europaparlamentariker i spetsen som
kompletterar varandra så himla bra. Det känns
som att många av oss unga och drivna som har
studerat, är hungriga efter att lära och har starka
drivkrafter ofta bromsas på grund av vår ålder och
bristande erfarenhet på pappret. Det är inte ovanligt att man som ung och driven känner en uppgivenhet när sin omättliga hunger och drivkraft att
lära, sätta sig in i något och skapa framgångar för
verksamheten - inte verkar spela någon roll eller
räcka till, eftersom den utkonkurreras av en högre
ålder. Förhoppningsvis leder denna erfarenhet till
att fler dörrar öppnas inom det jag i framtiden vill
arbeta med.
Vad är nästa steg efter praktiktiden?
Oj, det känns nästan omöjligt att svara på
just nu. Just nu känner jag att det hade varit
en dröm som går i uppfyllelse att få stanna
kvar och arbeta vidare med politik för Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Men utöver politiken finns det så mycket annat jag
hade kunnat tänka mig att göra, eftersom jag
tycker det mesta är roligt. Jag tror jag är en
person som anpassar mig väldigt väl efter omständigheterna, eftersom jag har ett väldigt
brett intresse. Detta har gjort att jag under
studietiden vid sidan av arbetat med allt möjligt. Dock har en dröm för mig alltid varit att
flytta till London och arbeta där under en period - och en dag ska den drömmen bli verklighet, har jag lovat mig själv.
Ingen hemlängtan till familj, vänner ännu?
Inte än. Men det beror nog dels på grund
av att jag har inplanerade besök från familj
och vänner, men även för att vi har kontakt
flera gånger om dagen. Jag är ju faktiskt bara
ett samtal och två timmar med flyg bort, dom
är fullt medvetna om att dom är välkomna hit
när som helst!
LEIF MARTINSSON
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“Guldkant” på Kärra Hus
äldreboende
 Det såg Glenn, Siim och Göran till
Hobbymusikerna Glenn Jonasson, Siim Broberg och Göran
Levin, alla boende i Hisings Kärra, gjorde för ett par veckor
sedan ett populärt besök på Kärrahus äldreboende. De var där
och spelade för de boende och personalen.
Lita på att det var uppskattat bland alla.
Musiken de spelade var som de själva döpt den till: Känna
igen låtar.
De boende och personalen fick under en timma njuta av
en härlig musik ute i solskenet tillsammans med en god fika.
Glenn, Siim och Göran satte lite extra guldkant den här
dagen.
De rivstartade med låten sånt är livet (Anita Lindbloms
klassiker). Därefter kom en annan favorit: Så många mil så
många år (som Sven-Erik Magnusson skrev) och så fortsatte
det med rader av sköna låtar som alla kände igen.
Den här timman betydde mycket för alla på plats. Många
äldre och personal har haft och har det tufft under coronatider
och nu fick de en stunds fin avkoppling.
- Det betydde jättemycket för oss att de kom hit, säger en av
personalen till Backa/Kärra Lokaltidning.
Musikerna har tidigare varit och spelat på Kärrahus. Nyligen
var de på äldreboendet Solänget i Olofstorp och det var lika
uppskattat
De kommer gärna ut och spelar på fler äldreboende, för de
tycker det är viktigt att bjuda på lite extra till de äldre och
personalen i de här svåra tiderna.
Hatten av för det.
LEIF MARTINSSON

Efterlängtade besked
Besöksförbud på äldreboende upphör
”Så många som väntat och längtat att få besöka sina nära och kära”
Sedan 1 april har det varit ett nationellt besöksförbud på
äldreboenden. Från och med 1 oktober upphör förbudet att gälla. På
en presskonferens tisdagen den 15 september tisdagen presenterar
socialminister Lena Hallengren (S) planen för framtiden,
tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Reine Olofsson, Kärra KIF.

Inger och Morgan Kindmark, Kärra KIF.

Eldsjälar från Kärra KIF
och Hisingsbacka FC
 Invalda i Göteborgsfotbollens Hall of Fame 2020
Alla våra ideella eldsjälar inom föreningslivet kan aldrig uppkattas nog. De finns i hela landet och betyder så ofantligt
mycket. Vad vore vi utan dem. Därför känns det extra bra att
de får lite extra uppskattning då och då.
I Norra Hisingen har vi, tack och lov, många eldsjälar som
varje dag drar ett tungt lass i sina föreningar. Det är värt hur
mycket applåder som helst. Nu får några av dem lite extra uppmärksamhet, när de blivit invalda i Göteborgsfotbollens Hall
of Fame 2020, Så välförtjänt.
KÄRRA KIF:
Inger Kindmark
Morgan Kindmark
Reine Olofsson

HISINGSBACKA FC:
Gunnila Dahlin
Thomas Albinsson

* Kriteriet för att kunna nominera en person är att hen sam-

manlagt varit verksam i föreningen som ledare i ca 25 år eller
mer.
Backa/Kärra Tidning och många, många andra hyllar och
applåderar Inger, Morgan, Reine, Gunilla och Thomas och alla
andra eldsjälar, för att ni finns och bidrar så mycket.
LEIF MARTINSSON

Fakta
Det svenska föreningslivet är helt unikt i sitt sätt att
vara, i att vara uppbyggt av ideella föreningar och
med hundratusentals ideella ledare.
Det skulle kosta samhället runt 30 miljarder
kronor att anställa alla de som vecka efter
vecka arbetar ideellt inom svensk idrott.
Källa: www.folkspel.se

B/K

Mötesplatser och restauranger
i Norra Hisingen öppnar nu på nytt
Mötesplatserna Livslust, Tuve, Kärra och Backa-Brunnsbo
samt restaurangerna Gåsen och Kärrahus öppnar igen efter att
ha varit stängda sedan i våras. Äldre får tillfälle att träffas på ett
smittsäkert sätt.
- Vi vill erbjuda en möjlighet till social gemenskap. Många
har under pandemin levt mer isolerat än vanligt. Vi vet att
man mår bra av att umgås och träffas, säger Karin Johansson,
enhetschef för förebyggande enheten, kultur, hälsa och livslust.
Från och med mitten av september kommer också
träffpunkterna att kunna erbjuda aktiviteter både inomhus och
utomhus. Det kan innebära i vissa fall att en aktivitet inomhus
behöver bokas. Detta för att allt ska kunna genomföras på ett
smittsäkert sätt
- Vi smittsäkrar våra mötesplatser genom att begränsa
antalet besökare, genom tydlig information och märkning
av ytor, goda möjligheter att tvätta händerna och att hålla
avstånd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
säger Karin Johansson.
B/K

Gunilla Dahlin, Hisingsbacka FC.

Thomas Albinsson, Hisingsbacka FC.

Brf Trettioett, Tolered

Hitta hem
till din plats
på Hisingen
Du har väl inte missat Trettioett? Kvarteret som växer fram i
hjärtat av Hisingen. Här skapas allt från mysiga ettor till härliga
etagelägenheter med tre våningar och egen terrass. Inflyttning
sker från sommaren 2022. Läs mer på vår hemsida eller hör av
dig för att få mer information.
Lägenheter: 1–5 rok, 33–115 kvm Pris: från 1 570 000 kr
Vill du veta mer? Hör av dig till Jonathan Santos,
tel 010-449 21 87, sms 070-949 63 64 eller
jonathan.santos@skanska.se

Läs mer på
skanska.se/trettioett
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Thomas från Hisings Kärra härliga födelsedagspresent

Vann halv miljon på Triss i tv
 Racketsportaren Thomas Petersson från Hisings Kärra fick
några Trisslotter i present när
han fyllde år i början på året. En
av lotterna gjorde att han och familjen fick börja onsdagen den 2
september 2020 - med ett glädjejubel för en halv miljon kronor på
Triss i direktsänd morgon-tv.
Thomas fick några Trisslotter på sin födelsedag i slutet av januari som han skrapade till
frukosten dagen efter. Plötsligt såg han tre
tv-rutor och glädjechocken var ett faktum.
– Jag ställde mig med armarna upp i luften och skrek rakt ut att jag skrapat fram tre
tv-apparater. Familjen frågade först vad vi
skulle med tre tv-apparater till innan de förstod vad vinsten innebar, berättade Thomas
glatt inför skrapet.
OVANLIGT LÅNG VÄNTAN
Vinstlotten skulle ta honom till TV4 Nyhetsmorgon under våren för att skrapa fram
vinsten. Men på grund av de nya förutsättningarna i och med det rådande läget fick
skrapet skjutas upp.
Onsdagsmorgonen den 2 september 2020
- var väntan över. Thomas hade samlat både
barn och barnbarn för en gemensam frukost
innan han kopplade upp sig via videolänk
hemifrån Göteborg för att skrapa fram vinsten.

– Jag är jättenervös. Hoppas det blir
mycket, sa Thomas innan han valde lott
nummer tio.
FAMILJEN I GLÄDJEJUBEL
Efter några nervösa sekunder stod det på
sista skrapet klart att han vunnit 500 000
kronor.
– Yes! Gött! Härligt! sa Thomas med ett

stort leende strax innan ett glädjejubel från
resten av familjen hördes i bakgrunden.
Det var en både chockad och glad vinnare som försökte förstå att han vunnit fem
gånger så mycket som han var garanterad.
– Det kändes helt fantastiskt och underbart, sa Thomas efter skrapet.
Vinsten firades såklart tillsammans med
familjen och ldet kommer säkert att hända

lite andra spännande saker för vinstpengarna.
- Det är klart att vi ska unna oss lite extra.
Vinsten gör att man kan kanske kan göra
det där som man ibland drömt om, säger
Thomas.
Lotten som tog Thomas till storvinsten
var inhandlad hos Brunnsbo Spel.
www.svenskaspel.se
B/K

SJÄLVTVÄTT
Det här ingår:
EGEN UPPVÄRMD
HALL

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

Foto: www.fastighetsvarlden.se

Tornet bygger 288
0,5 tim. i99:1 tim. 175:hyreslägenheter
Lillhagsparken
 288 hyreslägenheter ingår i Tornets nya projekt i Lillhagsparken på Hisingen i Göteborg. Det blir dessutom bostäder med effektiv användning
av solenergi – året runt.
Husen uppförs i ett centralt läge med direktbuss
och rimligt cykelavstånd till Göteborgs centrum. Det gamla sjukhusområdet i Lillhagsparken erbjuder inte minst en attraktiv och unik
parkmiljö där man bevarat de gamla fina tegelbyggnaderna, skriver Tornet i ett pressmeddelande.
Denna miljö tar Tornet hänsyn till genom
att i form och materialval anpassa två sjuvånings lamellhus efter den befintliga bebyggelsen. Projektet innebär också uppförande av fyra
klassiska punkthus i sex till tio våningar och ett
underjordiskt garage.
– Det är bra att vi kan fortsätta vår etablering
i Lillhagsparken. Extra positivt är att vi gör det
i form av våra lågenergibyggnader där vi på ett

smart sätt både direktanvänder och lagrar solenergi, säger Tornets vd Göran Wendel.
Lågenergibyggnaderna förses med solhybrider på taket, både solceller som producerar el
och solpaneler som värmer upp husen. Den extra finessen är dessutom att solvärmen under
varma dagar kan pumpas ner i marken för att
användas kalla dagar.
Husen kommer uppföras av Peab och byggstarten är planerad till hösten 2020. Inflyttning är
beräknad till vintern 2022.
Tornet bildades 2010 och ägs idag av Folksam,
Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de
större städerna.
WWW.FASTIGHETSVARLDEN.SE

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

1,5 tim. 250:-

2 tim. 300:-

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

BOKA ONLINE / DROP IN

Boka tid online på www.variantbil.se

HUSBIL
HUSVAGNBILAR BILAR
BIL
KÖPES

KÖPES

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

VARIANTBIL

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

1,5 ti

Varuhuset för
hela familjen!

Sov bättre i höst!

King
size

Sov lugnare med ett nytt och härligt täcke eller ett
snyggt och fräscht påslakanset. Våra tyngdtäcken
från Gosa ger dig en lugn och omslutande
känsla. Genom sin tyngd kan du
känna dig mer avslappnad
och somna fortare.

99
KR/SET

GOSA-täcket kan ge dig
Bättre sömnkvalitet
Minskad ångest och oro
Längre tid i djupsömn
Möjlighet att vakna piggare
Mer energi under dagen

PÅSLAKANSET 3-DEL

Kingsize. Påslakan 220x210 cm + 2 st örngott
50x60 cm. Rek pris 249:-

249
KR/ST

DUBBELTÄCKE

220x210 cm

499
KR/ST

Från

TYNGDTÄCKE GOSA
Grå 5 kg. 150x210 cm. Bomull/silikonpärlor/polyester. 449 kr
Vit 7 kg. 150x210 cm. Bomull/silikonpärlor/polyester. 479 kr
Grå 9 kg. 150x210 cm. Bomull/silikonpärlor/polyester. 499 kr

449

DUBBELTÄCKE MED ”HOTELLKÄNSLA”

220x210 cm

KR/ST

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se

Lunchöppettider vardagar 11.00 – 14.30, helger 1100 –15.00
Caféöppettider mån – tor 10.00 – 18.00, fre 10.00 – 17.00, lör 10-16.30, sön 11.00 – 16.30

PÅSLAKANSET

Påslakan 150x210 cm
+ örngott 50x60 cm

FRÅN

75
KR/SET

Dagens lunch
från 89 kr
Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

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

Med andra ögon

Medmänsklighet. Vad är det egentligen? Vi ser nya människor varje dag.
Människor vi inte känner. Människor
som vi inte har någon relation till. Vi ser
dom som förbipasserande varelser, vi vill
dom varken gott eller ont. Ibland måste
vi stanna upp – för att någon frågar om
vägen, någon frågar om tiden, någon frågar om vi kan avvara lite pengar. Ibland
känns det påfluget och vi ignorerar frågan, ibland känns det angeläget att svara
eller att ge och vi ger av vad vi har.
Vad betyder ”medmänsklig”? Enligt synonymer.se så kan det liknas vid mänsklig, broderlig, systerlig, humanitär, barmhärtig, filantropisk, människovänlig och
solidarisk. Finns det någon av oss som
inte är ovan nämnda och finns det någon
av oss som kan säga att man är det hela
tiden? Självklart inte.
Visst ser man till sig själv först utan att
behöva bli anklagad för att vara egoist.
Det är naturligt, så länge man vet att man
kan och bör bidra på olika sätt. Vi måste
vara medmänskliga tillsammans. Vi måste
se oss om och inse att vi lever i den här
världen, den här orättvisa världen, tillsammans. Vad kan en enskild person bidra med helt på egen hand? Om det bara
handlar om att bidra ekonomiskt så har vi
väldigt olika förutsättningar. Men vi kan
också bidra med omsorg, med omtanke
och med kärleksfull syn på alla vi möter.
Vi har bara varit med på vår egen resa
och kan bara bilda vår uppfattning utifrån vår egen verklighet. Vilka är vi då att
döma andra människor utan att varit med
på deras resa, utan att känna till deras berättelse? Med vetskapen om att vi alla har
olika förutsättningar så bör vi se på varandra med ödmjukhet. Vill man ha hjälp så
bör man hjälpa. Lätt att säga, men svårt
att göra.
Vi har alla olika syn på olika människor, olika sätt att tänka om olika gärningar. Det är svårt att bara se gärningen och
inte personen bakom densamma. Det är
mänskligt och svårt att inte göra det. Men
om vi ser personen bakom gärningen genom dennes ögon och varit med på dennes resa kanske vi ändrar uppfattning. Att
stjäla är fel, det är vi överens om. Om man
stjäl begår man ett brott. Men i vår skeva värld finns det dom som måste stjäla
för att överleva. Dom är tvingade till kriminella handlingar. Alla har ju som sagt
olika förutsättningar beroende på vilken
vinst man har dragit i livets lotteri.
Om vi tillsammans kan hjälpas åt att
göra den här världen bättre genom att se
på varandra med respekt och omsorg, i
vardagen och i världen och i miljöfrågor,
så kanske våra barn och barnbarn får en
bättre chans, i en bättre värld.
MAGNUS FALLGREN
FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Lokala nyheter
Det händer nära dig!
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Drag hela dagen var det med Duokomp,
Kenneth & Kenneth som bjöd på ett färgglatt
och omväxlande musikprogram på Selma
Lagerlöfs Torg, Kärra Centrim och Tuve torg.
Många var på plats och lyssnade och njöt
av musiken.
B/K

Duokomp, Kenneth & Kenneth

Kärradagen blev lyckad
 Det blev en fin lördag i början av september i Kärra Centrum då populära Kärradagen arrangerades.
Gott om folk var det och alla höll avstånd och
visade hänsyn.
Folk trivdes och var på gott humör.
Aktiviteterna var många den här dagen, som
klarade sig bra vädermässigt.
Här fanns något för alla. Små som stora.
Här lite av allt som man kunde göra:
Höstpyssel, cirkusskola, tipspromenader,
utomhusschack, livslust, polisen med Håkan
Bredinge kommunpolischef Norra Hisingen,

Fyra nya ledare
i Backa HK
examinerade i TS2
I led med Backa HKs utbildnings-satsning
har föreningen nu nya TS2 -utbildade ledare!
TS2-utbildningen började redan i november 2019 och slut-examinationen gjordes i
onsdags.
Utbildningen arrangerades av Svenska
Handbollförbundets Distriktsförbund och
tonvikten har varit på individuell teknik och
samarbeten i anfall och försvar.
Backa/Kärra Lokaltidning och många
andra säger stort grattis till Jesper Groth,
Niclas Bergström, Karin Carlsson, Patrik
Jirblom och inte minst till föreningen Backa
HK.
B/K

Svenska Kyrkan, representanter från stadsdelsförvaltningen i Norra Hisingen, lotterier och föreningsaktiviteter, butiksaktiviteter. Biblioteket
var också öppet.
Samt att några av Norra Hisingens feriearbetare om trygghet och säkerhet från i somras Clara,
Ade, Chandlis, Sandl och Aiva var på plats och
gjorde en enkät om trygghetsfrågor i Norra Hisingen. En viktig fråga som engagerade många.
Att Kärradagen betyder mycket för många

var den här lördagen ett bevis för. Flera som var
på plats och pratade med Backa/Kärra Tidning
tyckte att Kärradagen är årets höjdpunkt.
Arrangörerna Göteborgs Stad och GöteborgsLokaler kan sträcka på sig för ännu en lyckad
Kärradag.
Bättre än så blir det inte.
LEIF MARTINSSON
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Hisingsbackas damer
väntar på sin första vinst
Det blev ingen vinst denna gång heller för Hisingsbackas damer
när de igår mötte Vallen (b). Matchen slutade 1-1 efter att Natalie Smilevska gett Hisingsbacka ledningen i den första halvleken.
Orust kvitterade i den andra och därefter blev det inga mål.
Hisingsbackas damer väntar fortfarande på säsongens första
serievinst. Kanske att den kommer i nästa match då de tar emot
Orust den 26 september hemma på Backavallen. Den uppgiften
ser inte alls omöjligt ut.
Sista matchen spelas mot topplaget Ljungskile (b) den 3 oktober
B/K

En pinne för Hisingsbackas herrar
Helgens match mellan Kållered och Hisingsbackas herrar i
division 3 mellersta Götaland slutade 2-2. Hisingsbacka gick
till halvtidsvila med 2-1, men i början av den andra kvittrade
Kållered. En poäng till vardera lag var nog inget av lagen
nöjda med, eftersom de jagar minst en kvalplats för möjligheter till spel i tvåan nästa säsong, vilket ser ut att bli en tuff
uppgift för båda lagen.
Målen för Hisingsbacka gjorde Abubakar Dumbuya och
Adam Ben Sassi
Två matcher återstår för Hisingsbacka. Den 26 september
mot Råslätt (b )och den 3 oktober tar de emot Kongahälla
hemma på Backavallen.
B/K
Backa HK:s herrar

Kärra KIF:s herrar får
ta steget ned till femma
Det har varit en blytung säsong för Kärra KIF.s herrar i division
4A. Idel förluster betyder nu att Kärra åker ur fyran får börja
om med spel i femman nästa säsong.
B/K

Backa HK:s herrar
möter Rosendal

Seriepremiär mot Rosendal väntar på lördag den 26:e september för Backa HK:s herrar i Lundbystrand.
Backa HK:s damer möter HP Kongelf (b) på söndagen den
27 september i säsongens första seriematch
B/K

Backatorp åkte på ny förlust
Femte raka förlusten blev det för Backatorp när de mötte FC
Fyrklövern, som vann med 4-1. Backatorp började annars
matchen bra och tog ledningen genom Elias Hylén. 1-0 stod
sig i första halvlek. Sedan tog Fyrklövern över och gör fyra mål.
Nästa match för Backatorp spelas den 27/9 då de möter
Geesguud.
B/K

Premiärförlust för Kärra HF:s herrar
Så var då äntligen det efterlängtade seriespelet igång för
Kärra HF:s herrlag i herrallsvenskan. Premiären mot Amo HK
hemma i Lillekärrshallen blev inte som man tänkt. Förlust med
38-17. Kärra rivstartade de och gick fram till 6-1 innan bortalaget började få ordning på sitt spel. Efter 17-17 i halvtid tog
gästerna över i den andra halvleken och visade klass rakt
igenom och gick fram till en säker seger.
Priset till bäste Kärraspelare gick till Marcus Aggefjord.
B/K

… men mot Rimbo kom vinsten
Kärra HF hämtade sig snabbt efter premiärförlusten mot Amo
och vann mot starka Rimbo (b). Nyckeln var försvarspelet som
satt perfekt under hela matchen. Stark insats av Kärra med
hårt jobb hela vägen som lönade sig. Bara att fortsätta på
den vägen. Det kommer att ge många sköna poäng framöver.
Den här matchen får hela laget beröm för en prickfri insats
i en svår bortamatch, som till slut mynnade ut i en viktig seger
för Kärra. Lita på att hemresan från Stockholm blev extra skön.
På fredag (25/9) väntar ett stekhett derby då Kungälvs HK
kommer på besök till Lillekärrshallen.
B/K

Innebandy
IBF Backadalen startar seriespelet i helgen som kmmer. Damerna möter IBK Göteborg den 27 september i Lundbystrand där
också herrarna spelar samma dag mot FBC Vinga.
Kärra IBK premiärspelar till helgen. Först ut är herrarna
mot Torslanda IBF 2den 6 september och dagen efter möter
damerna FBC Vinga dagen efter. Båda matcherna spelas i
Kärra sporthall.
Hisingskärra IBK möter i sin premiär i division 5, Kärra IBK
den 25 september i Kärra Sporthall.
B/K

Kärra HF.s damtrupp säsongen 2020/2021: ÖVRE RADEN: Johan Petersson, Jennifer Johansson, Vanja Andersson,
Maja Lindström, Kajsa Svensson, Matilda Hjälmedala, Ebba Hansén och Mattias Kasberger.
MITTRADEN: Ella Larsson, Cecilia Schön, Oloivia Sahlin, Moa Eggers, Elin Wiksfors, Ida Reinholdsson, Anna Boström,
Lovis Jansson. NEDRE RAD: Martin Johansson, Mona Saffari, Lina Barksten, Åsa Björklund och Jan-Åke Jonsson.

Seriepremiär väntar för Kärra HF:s damer
 På lördag den 26 september drar seriespelet i damallsvenskan i handboll igång. Så efterlängtat. Kärras damer, som gjorde en fantastisk fin säsong den förra, kommer att vara laddade när de tar emot AIK hemma i Lillekärrshallen.
- Känns riktigt bra att seriespelet startar upp nu. Vi vill, precis som alla andra lag, helst spela matcher som gäller någonting
, säger Magnus Björklund.
Vad Kärra HF står i nuläget är svårt att veta.
- Truppen är i densamma i år. Kan vi åter få in den känslan

vi hade i våras, då vi spelade enormt bra, tror jag vi kommer att
lyckas bra den här säsongen.
LEIF MARTINSSON

Nu är ID.3 här.
Provkör en ny era.

Nu kommer ID.3, den första i en ny era bilar. Helt eldriven. Tyst, komfortabel och underhållande
på vägen. Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga. Assistanssystem som
hjälper dig att köra. Hög säkerhet. Låga driftkostnader och förstås maximal klimatbonus.
Plus en hel del annat som du upptäcker när du kör den.

ID.3. 100 % el, upp till 54 mil på en laddning.
Lease & Care – privatleasing från 3 495 kr/månad
inklusive service och 12 månaders betalskydd.
Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus).

Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Volkswagen Privatleasing 36
mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Volkswagen Serviceavtal ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilab i Kungälv AB | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
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Silverlaget med Agnes Thundal t.v, Nicole Tiorine i
mitten och Alva Thunberg t.h.

Silver i SM för Guld i Björnslaget för
Alva från Kärra Backadalens damer

Backadalens damer imponerade i försäsongscupen Björnslaget
i Lundbystrand Sporthall. Efter att ha gått obesegrade genom
gruppspelet så gick man hela vägen till finalen och där besegrades FBC Lerum med 5-3.
Vilken skön start på säsongen av Backadalens damerna!
B/K

Alva Thunberg (född-06) från Hisings Kärra vann Lilla Göteborgsvarvet 2017. Nu har hon nått en ny framgång i friidrotten på Stafett-SM förra helgen(12 september) när hon i sin första SM-start fick lyckan att delta i flickor-15 klassen (födda-05)
i 3 x 800 m. I ett tufft lopp med många duktiga lag tog hon
tillsammans med sina lagkamrater i IFK Göteborg Friidrott en
hedersam silvermedalj och slog dessutom klubbrekord med
tiden 7:09,28. Alva är mycket glad över framgången och
hoppas att detta bara är den första SM-medaljen och att flera
ska komma i framtiden.
Till vardags spelar Alva även fotboll i Kärra KIF’s damjuniorer. Hon är aktiv på instagram med ett öppet konto med
idrottsfokus som man kan följa: alvathunberg06.
B/K

Backa HK var med
på Brunnsbodagen

Backa HK var med och deltog och marknadsförde föreningen
på bästa sätt under Brunnsbodagen. Tack vare fantastiska ledare, spelare och föräldrar.
B/K

Maxi, 7 år, imponerade.

Frisbee i Kärra på
stark frammarsch
Backa/Kärra Tidning besökte frisbeebanan i Hisings Kärra
och blev glatt överraskad,
Kärras bana ligger centralt i stadsdelen med naturen alldeles
inpå. Banan har 18 hål.
Den här dagen var gott om personer som var ute och kastade.
En av dem var Maxi 7 år. Jösses vilken “lirare”. Han visade
sig vara en hejare på att kasta frisbee trots sin unga ålder. Tillsammans med pappa Alex, Viktor och rutinerade Kjell och
Göran körde Maxi några rundor. Och imponerade.
Att spela frisbee kan de flesta göra. Unga som äldre.
Har ni inte prövat frisbee?
Gör det.
B/K

IBF Backadalen
var med på
Brunnsbodagen
Många Backadalare var på plats under Brunnsbodagen
och representerade föreningen. Christer och Jenny Dalgren, Stefan ”Pinge”Jungegård, Stefan Lovén och ungdomarna Lucas Laukkanen (P-07) och Viktor Dalgren (P-07).

I helgen var IBF Backadalen på plats under familjedagen
på Brunnsbotorget. De hade Speedshooting och pricksskytte att prova på. Föreningen bjöd på kaffe, saft och kex
till alla på plats, sponsrat av ICA Supermarket Brunnsbo. Det blev en härlig dag med många glada miner, gött
snack och en del sol.
B/K
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Kom och prata trygghet
i Backa-Brunnsbo med oss
Du som bor eller vistas i Backa-Brunnsbo
– vi vill veta mer om hur du upplever området.
Välkommen att träffa dina politiker för samtal.
Maxantal 50 personer på grund av covid-19.
Dag: Tisdag 29 september
Tid:

kl. 18–20

Plats: Selma Lagerlöfs Center,
Selma Lagerlöfs torg 2

Norra Hisingen

Arona
SEAT

Utförsäljning
modellår
2020

Style TSI 95

Privatleasing fr.

1.995:-/mån

**

Ord. pris fr. 2.095:-/mån**
Välj till KOMFORTPAKET+165:-/mån:
Klimatpaket inkl. 2-zon
Climatronic
Förarpaket inkl farthållare
Parkeringssensorer bak
Eller PLUSPAKET+265:-/mån:
(Komfortpaketet ovan)
+ SEAT FullLink

+ Digitalt kombiinstrument
Pris fr.

164.900:Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). Bl. körning l/100 km: Arona TSI 95 5,6.
CO2-utsläpp g/km: Arona TSI 95 128. Miljöklass EU6. ** SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1000 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Möjlighet att utöka
miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift till kommer. Erbjudandet gäller endast lagerbilar Modellår 2020. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

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

SVERIGES BÄSTA TRÄNING
Vi erbjuder dig senaste inom träning och friskvård.

träna gratis
en hel vecka!
Välkommen in
till valfri klubb.

Vi har träning för alla på
snart 50 klubbar i Göteborg.
Kom och träna med oss!
•
•
•
•
•
•
•

Gym & kondition
Gruppträning
Cage
Barn och ungdomsträning
Seniorträning
Personlig träning
Wellness online – träna var du vill!

NORDIC WELLNESS GÖTEBORG STIGS CENTER Importgatan 7, 010 - 155 52 63 ÖPPET: 05–22 nordicwellness.se

