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Invigning av
vårt växthus

Vi har
byggt ut med
2000 kvm

Större sortiment än någonsin!

Växter & trädgård • Säsong • Redskap • Verktyg &
Måleri • Infästning & Beslag • Förvaring • Fiske
& Fritid • Husdjurstillbehör • Bilvård

Damjackor från

249
KR/ST

2 för

15

5 för

40

KR

40

69

100

24.90 kr/st

Ord pris 39.90

Ord pris 149 kr

KR

VÄXTNÄRING / BENMJÖL

Botana. Växtnäring 1 liter 15 kr/st
Benmjöl 1 kg 40 kr/st

HÖSTLÖK

CALLUNA LJUNG

BRUDORKIDÉ

Flora Fantastica. Olika sorter.

Exkl. kruka.

2-3 stänger. Olika färger. Exkl. kruka.

Priserna gäller tom 3/10 2021 • Alla priser på växter är exklusive kruka • Reservation för tryckfel och slutförsäljning
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

Varuhuset för
hela familjen!

Varuhuset för
hela familjen!

249
Ord pris 499 kr

Kolla priset!

från

2 för

175

100
Ord pris 99 kr

1599
KR/ST

KR/ST

BOLLKRYSS

AREKA PALM

VATTENSLANG CLASSIC

VÄGGSLANGSBOX ROLLUP XL

Olika färger. Exkl. kruka.

Ca. 90 cm hög. Exkl. kruka.

Gardena. 30 meter, O 13 mm 250 kr/st.
20 meter, O 13 mm 175 kr/st.

Gardena. 35 m, O 13 mm.

Från

Från

49

149

90
KR
/ST

59

KR/ST

84

90
KR
/ST

90
KR

SPRAYFÄRG

ISOLERINGSKRUKA

PENSELSET AKRYL

AKRYLFÄRG 12-PACK

Landora. Olika sorter, 400 ml.

Olika storlekar, Höjd 24-48 cm.

Daler Rowney. 10-pack. Olika storlekar.

Daler Rowney. 12 ml.

4 liter

150

24

KR/ST

149

90

KR/ST

KR
/ST

från

ROLLERSET Polyester 180 mm.

35
KR

Basic 35 kr/st • Go paint 50 kr/st.

39

90

från

10 liter

299
KR/ST

VÄGGFÄRG 2,5 L

VÄGGFÄRG VIT

Landora. Inomhusfärg, olika färger.

Landora. 4 liter / 10 liter. Inomhusfärg.

KR
/ST

TEXTURPASTA

49

90
KR
/ST

Daler Rowney. 250 ml.

MÅLARDUK MED RAM

AKRYLFÄRG

Daler Rowney. Canvas i olika storlekar.

Daler Rowney. 75 ml. Olika färger.

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se

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

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 • Priserna gäller tom 3/10 2021 • Alla priser på växter är exklusive kruka • Reservation för tryckfel och slutförsäljning

50% PÅ ALLA GLAS
Boka synundersökning på hemsidan redan idag

*Gäller glas från Essilor t.o.m. 10 okt 2021 vid köp av kompletta glasögon. Går ej 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:

JESSICA NY
STORMARKNADSCHEF
PÅ STORA COOP
I BÄCKEBOL

SNART DAGS FÖR
SELMADAGEN PÅ SELMA
LAGERLÖFS TORG

LYCKAD KÄRRADAG

pporta din
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till Kärra Centr

loc

als!

STC TRAINING CLUB ÖPPNAR I KARLASTADEN • KÄRRAS DAMER VANN PREMIÄREN I SHE

Handla

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

på

Tel. 0705-60 63 06

hemmaplan!

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Kärra HF är nykomlingar i SHE. I helgen vann de premiären borta mot Kristianstad. Imponerande insats var det. Foto: Mattisson

Hösten är här och det är bara att gilla läget

 Tiden går fort, sommaren är över och hösten
har redan gjort sig påmind. Vi går in i en period
som är mörk vädermässigt men det finns massor av positiva saker som lyfter upp vardagen.

Som att Backa/Kärra Lokaltidning kommer ut som vanligt med
lokala nyheter och information som rör stadsdelarna Hisings
Backa och Hisings Kärra. Tidningens grundsyfte. Att vara lokal
rakt igenom, så läsarna känner igen sig har varit ett framgångskoncept i över 17 år. På den vägen kommer vi att fortsätta.
I det här numret bjuder vi, bland mycket annat, på följande:
Lokaltidningen har träffat Jessica Modini, ny stormarknadschef på
Stora Coop i Bäckebol. En chef som sätter laget före jaget.
Kärradagen var efterlängtad och blev lyckad. Torgdagar är så
viktiga för främst de boende och handlarna.

Lyckat samarbete mellan Backatorp IF

Selmadagen står för dörren. Den 2 oktober är det dags
igen. En av årets höjdpunkter på Selma Lagerlöfs Torg väntar.
Kärra Centrums byggplaner ska ut på samråd under 2022.
Äntligen. Att det kan komma hända positiva saker för stadsdelen är inte en dag för sent.
Polisförbundet skriver en högaktuell artikel om poliserna, dess
villkor och deras undermåliga löner. Att det hänt mer på den
fronten särskilt är en gåta. Vad finns viktigare än att vi har ett
rättväsendet som har drägliga villkor under ytterst svåra förhållande. Missa inte det debattartikeln.
Den lokala sporten är en paradgren för Backa/Kärra lokaltidning.
Och mycket uppskattad av läsarna. Här är ett smakprov av vad vi
bjuder på i det här numret:
Kärra HF:s damer vann, som nykomlingar bortapremiären i
SHE mot Kristianstad. Bara att applådera spelarna, ledarna
och hela föreningen för en formidabel insats Redan på fredag

är det dags för nästa match då Kärra tar emot Skövde hemma
i Lillekärrshallen. SHE blir hyperintressant att följa.
Tidningen har också träffat Kärra HF:s klubbchef Magnus
Björklund som ser fram emot matchspel på riktigt nu när restriktionerna släpps.
Backa HK:s damjuniorer hade en lyckad helg i Danmark då de
vann B-finalen i Tornby Cup. Grattis säger tidningen och läsare
till en fin prestation.
Backatorp damjuniorer är på rätt väg med sitt samarbete med
Hisingsbacka FC och det har gjort att fotbollen har fått ett lyft.
Kärra KIF har återigen fått några “eldsjälar” invalda till Göteborgsfotbollens Hall of Fame. Bara att applådera de här personer som gör så mycket i det tysta. Lika mycket applåder ska
Kärra KIF och alla andra föreningar ha. Så viktiga samhällsbärare de är.
Trevlig läsning och så ses vi i oktober igen
LEIF MARTINSSON

Hisingsbacka FC på flick och damsidan. Foto: www.backatorpif.se
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 22/9–26/9

Bäckebol

KLIPPET!
LAXFILÉ HEL SIDA

89k/kg
MAX 2 ST/HUSHÅLL

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA

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

Ves

FETAOST/
HALLOUMI

MEDLEMSKLIPP

Zeta. Välj mellan olika
sorter. 130-200 g.
Jfr-pris 87:50-134:62/kg.

3)=
/kg
MEDLEMSPRIS
MAX 5 KG TOTALT
/MEDLEM.

MORÖTTER/
RÖDBETOR/
GUL LÖK

2 FÖR

35k

10k/st
MEDLEMSPRIS
MAX 2 ST/MEDLEM

PIZZA

Coop. Fryst. Välj mellan olika sorter. 340-350 g.

Sverige. Klass 1.

MAX 3 HG/HUSHÅLL.

RÅGGLÄDJE/
FRÖGLÄDJE

Sydöstbagarn.
500 g. Jfr-pris
40:-/kg.

3 FÖR

GLASS

Ben & Jerry’s.
Välj mellan olika
sorter. Gäller även
non-dairy. 438-465 ml.
Jfr-pris 70:96-75:34/liter.

99k

20k/st

DACKESKINKA

Sverige. Jfr-pris 149:-/kg.
Ord. pris 239:-/kg.

14)=
/hg
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Insändare

Tack för Kärradagen
Det var verkligen kul att vara på Kärradagen. Jag fick träffa bekanta som jag inte sett på nästan två år och det så roligt Även om
vädret inte var det bästa på Kärradagen så var alla glada och bjöd
till. Mer sådan här torgdagar behövs i Kärra. Tack till arrangörerna.
ANNA

Kennet Johansson och Håkan Bredinge.

Trygghetsspalten Hisingen
Jag har fått en fråga kring tekniken i de nya polisbilar
som kommer att börja levereras.
Tanken är att vi skall få en bilflotta som kommer att se så lika ut
som möjligt över landet. Utvecklingen av teknik går fort just nu,
så även hos oss. Vi kan numer använda applikationer i mobiltelefonen till många olika ändamål. Bland annat kan vi skriva ut böter direkt på plats utan att behöva fylla i en blankett med penna.
Olika slagningar i register kan också göras i telefonen vilket
gör att vi inte behöver nyttja vår ledningscentral så ofta.
Jag är inte jätteinsats i tekniken, men jag har läst mig till att
även de nya polisbilarna kommer att utrustas med ny tekning
som möjliggör övervakning inne från bilen.
Det kan tex göra att vi kan mäta hastighet på en mötande bil,
larma för när en bil har körförbud och dessutom kopplas ihop
med ledningscentralen som kan följa ett skede i realtid. Vad jag
förstår liknande system i drift i andra länder och kommer efter
hand att sjösättas även i Sverige.
När de kommer till vår region vet jag inte, men alla nya bilar
som kommer i tjänst kommer att vara utrustade med den senast
tekniken.
Om ni är intresserade är det lätt att hitta fler detaljer på nätet.
Debatt om rekrytering av ungdomar och till kriminell
verksamhet
Som ni kanske har läst i tidningarna har det varit en debatt om rekrytering av ungdomar och barn till kriminell verksamhet. Detta
är för mig ingen ny information utan vi ser hela tiden att den verksamheten ständigt pågår. Alltför många unga personer befinner sig
i en miljö där de möter och kan bli upplockade av mer rutinerade
personer.
Jag kan inte påstå att det alltid sker genom en aktiv rekryteringsprocess utan det sker under tid och naturligt när man befinner sig
på fel platser och med fel umgänge.
Som barn eller ungdom är det lätt att bli imponerad av gängen
som har tuff attityd och dessutom kan locka med det som annars
inte är direkt och så konkret nåbart. Jag tänker på godis, mat, kläder
och kanske en åktur i en bil eller på moped.
Det vilar ett stort ansvar på alla inblandade; föräldrar, skola, personal inom fritid och polis, socialtjänst att synliggöra vilka barn som
ligger i riskzonen att plockas upp i gängen. Kanske kan det vara så
illa att äldre syskon finns i miljön vilket gör att det vi tror är ett aktivt val från barnen inte är speciellt svårt eller konstigt val för barnet.
Jag har inga siffror på hur utvecklingen har varit de senaste åren
men med tanke på vad vi ser och upplever så är det ett tillräcklig
stort bekymmer som behöver våga belysas och pratas om mycket
mer och öppet.
Rekryteringen till gängen pågår hela tiden och i många av våra
stadsdelar finns ungdomar som lätt kan hamna i svårigheter. Man
skall komma ihåg att det på intet sätt är ett liv i sus och dus, men
det är många insatser som krävs för att nå fram till ungdomarna för
att hjälpa dem att göra rätt val. Många barn är ju här och nu och har
inte förmåga att tänka vare sig i konsekvens eller långsiktigt.
Att tillsammans arbeta förebyggande, är nog det sättet som vi kan
nå framgång, även om man alltid kan diskutera brott och dess konsekvenser för individen.
Förebyggande trygghetsarbetet pågår i Backa Röd
I Backa Röd har vi nu kommit långt i uppstarten av det gemensamma arbetet med just det förebyggande arbetet. Som ett led i
och resultat av Trygg i-modellen har Polisen och Socialförvaltningen på Hisingen startat arbetet som den del i Medborgarlöftet, men
många andra är de som kommer att satsa extra för att skapa en lugnare stadsdel och hjälpa ungdomar att göra bra val. Poseidon som
fastighetägare kommer att ta ett stort ansvar i detta arbete, där även
Socialförvaltningen sätter till stora resurser på många olika plan.
Hjalmarstugan, som är en samlingslokal, kommer att vara ett
nav i detta arbete där bland annat Polis och Trygghetssamordnare
kommer att befinna sig, utöver övrig personal som är delaktiga.
Det är mycket som kommer att stå på listan som kommer att genomföras; öppen förskola kommer att vara där vissa tider, satsning på
att bättre utnyttja skolans lokaler på kvällstid, läxläsning, hjälp med
att komma in på arbetsmarknad, starta föreningar i olika former osv.
Slår detta väl ut skulle man kunna tänka sig att kunna utvidga
detta till andra delar av stadsdelen.
På återseende
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Var är alla föräldrar?
Korsningen Lillhagsvägen Finlandsvägen

Farlig övergång
Jag fick mig en tankeställare, i korsningen Lillhagsvägen
Finlandsvägen.Cykelbanan har tagits bort på ena sidan, vilket gör att den andra sidan blir dubbelriktad. När jag med
cykel på väg mot Finlandsvägen upptäckte att där fanns varken ljud, ljus eller bom. När tåget kom fanns inget hinder
som uppmärksammar när tåget passerar.Jag hoppas att ingen
olycka händer innan något görs åt detta.
MORGAN SUNNANHAG

Läste i en av stadens tidningar om att unga i Backa rekryteras med godis och pengar in till gängkriminaliteten. Det känns
helt fel. De flesta barn och ungdomar har föräldrar. Var är de?
Som förälder ska du ge ditt/dina barn en bra uppväxt. Det
gör du om du engagerar dig om vad barnet gör bland annat
på sin fritid.
TACK FÖR ORDET

Vem plockar upp?
Är ofta ute och promenerar i Kärra. Från centrum, där jag
bor, går jag flera gånger i veckan några rundor runt om i
stadsdelen. Den här sommaren har jag tyvärr allt som oftast
stött på hästskit. Det är inte speciellt trevligt att de finns på
markerade gång och cykelbanor. Förstår mycket väl att djur
måste göra sina behov, men vem ska plocka upp det?
JANNE

Bra artikel om Ida fina initiativ
Blev väldigt rörd när jag läste artikeln i Baka/Kärra tidning
om Ida som pärlar armband. Fantastiskt fint syfte hon bidrar med
att skänka överskottet till olika verksamheter som arbetar mot våld
och övergrepp i nära relationer. Det är beundransvärt av henne.
KÄRRABO

Pratbänken

Månadens ros

En bänk för samtal
Att bara sitta ned en stund på en bänk och kanske prata en
stund med någon är aldrig fel. I Kärra står den här bänken.
GRANNE MED BÄNKEN

Vill jag ge till Franska Skafferiet på Selma Lagerlöfs Torg.
Vilken god mat de gör, samt att personalen alltid är så serviceinriktade. Det är en ren glädje att besöka er och njuta av
maten. Det gör jag ett par gånger i veckan.
NUMERA STAMKUND

SPF Senioren
BackaKärra
7 oktober kl 11 Månadsmöte
på Lärje Albogård
Brittmo Bernhardsson berättar om residenset och dess
gömda och glömda fruar.

21 oktober kl 11 Jubileumsfest
på Lärje Albogård
Vi har fyllt 35 år men inte kunnat fira det på grund av
pandemin. Men nu är det dags!
Anmälan sker genom att sätta in endast 100 kr på
föreningens bankgiro 819-8079 senast 12 oktober eller
Swish 1236615330. Skriv meddelande ”Fest”.
Hjärtligt välkommen den 21 oktober!
B/K
Visst minns vi den här rariteten? I Hunnebostrand
lever den kvar.

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 mån–fre mellan 08.00–10.30
(från 49:-). På fredagar finns stekfrukost för 55:- (stekt
pot., falukorv, bacon, stekt ägg, kaffe & juice)
Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för
89:- (medlem 84:-).Vår populära helgbuffé med
grilltema (11-16.30) är tillbaka i ny tappning. Ät så
mycket du vill för 110:-.

Färdigmat att njuta!

Middagsmys för 2 personer
3-rättersmeny, från 299:- hämtas
fredag och lördag. Finns på Facebook
(Kök & Café Coop Forum Bäckebol) och
är beställningsbar från onsdag varje vecka.
Matlådor 55:- köp 4 betala för 3.
Färdiga baguetter, sallader
och pajer från 49:- finns inne på
Stora Coop.

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

Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per portion.
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

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

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

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Kärra Centrums byggplaner
ska ut på samråd under 2022
 Kärra Centrum invigdes 1979. Här finns bland annat mataffär, blomsteraffär, godisbutik, café, restauranger, apotek, tandläkare, bibliotek
och idrott- simhall. Många röster har genom åren höjts bland de boende om att torget borde få en ordentligt upprustning. Som ett helt nytt
torg med fler handelsplatser och bostäder. Faktum är att det har inte hänt speciellt mycket med torget under de dryga 40 åren. 2012 fanns en
detaljplan framme, som var ute på samråd, med ett nytt torg och bostäder, men den lades ned efter överklagande.
Nu tar man ny sats och en ny detaljplan ska ut på samråd under nästa år.
Från årskiftet äger och förvaltar Fastighetskontoret Kärra Centrum. De tog de över efter GöteborgsLokaler.
- Vi fortsätter utveckla torget och stötta
handlarna i samma anda som GöteborgsLokaler gjort, säger nya centrumledaren Lisa
Dickson Dolietis, som också är ansvarig
förvaltare och sköter marknadsföringen för
torget.
Fastighetskontorets nya centrumledare,
tillsammans med Andreas Jansson teknisk
förvaltare, för Kärra Centrum har börjat
skapa sig en bild av centrumet och träffat
handlarna.
- Första tiden har vi försökt att lära känna
handlarna på torget och det har gått bra. Vi
har också nyligen haft givande möte med
marknadsrådet under det första halvåret.
Att vara centrumansvarig innebär bland
annat att skapa, stödja, förvalta och utveckla handelsplatsen.
- Det handlar om att genomföra olika
event, dekorera torget, hålla det rent och
snyggt, samt finnas till för handlarna.
Andreas i sin tur finns där för att se till att
det tekniska biten i fastigheterna löper på.
- Det finns en hel del som måste fungera och underhållas när man driver ett torg
med flera fastigheter, säger Andreas.
- Torget är viktigt för alla Kärrabor och vi
ska jobba med att utveckla torget så att det
blir än mer attraktivt, säger Lisa.

Vilken typ av bostäder ska byggas?
- Det blir främst hyresrätter och en av anledningarna till det är att flera, både unga
och äldre får möjligheter att få en mindre
bostad att hyra. Idag finns det i princip bara
bostadsrätter i Hisings Kärra.
Trygghet och säkerhet är viktigt. Hur
hanterar ni det på torget?
- Det finns ett bevakningsföretag och det
kommer självklart att fortsätt. Sedan kommer vi att ha möte med Trygg i Norra Hisingen och få en lägesrapport om trygghetsarbetet i Kärra Centrum. Utifrån det ska vi
kika på vad som eventuellt mer behöver göras, säger Lisa och Andreas.

Kato Sushi öppnade i maj och har redan
blivit ett fint inslag på torget.
- De lockar många kunder i Kärra och
även utanför stadsdelen.
Byggplaner finns för Kärra Centrum
Torget har länge stått still i nybyggnation.
Det har inte gjorts något nämnvärt för att
ge det en ansiktslyftning i form av en rejäl uppfräschning av torget. Planer på en
utbyggnad av Kärra Centrum har funnits

i flera år. Nu har det tagits fram en detaljplan och under 2022 ska den ut på samråd
- Som alltid tar det tid när planen ligger ute
på samråd, men det får det göra. Det viktiga är att det blir bra. I planen finns bland
annat att det ska byggas cirka 500 bostäder, det planeras för ett parkstråk, bättre
parkeringsmöjligheter och att det öppnas
upp för genomfartstrafik, samt att det ska
bli bättre gång- och cykelmöjligheter vid
busslussen.

Hur har Fastighetskontoret stöttat handlarna under coronatiderna?
- Vi har självklart sett vad vi kan göra för att
underlätta för handlarna. Vi har lyssnat och
stöttat så mycket vi kan. Ett exempel kan
vara anstånd med hyran. Lisa understryker
också att det är viktigt att främst alla boende i Kärra, stödjer sitt lokala torg genom att
handla där. Det är så torgen lever vidare.
Fastighetskontoret med Lisa och Andreas
ser fram emot att bidra till att Kärra
Centrum ska utvecklas till en stark och ännu
mer attraktiv handelsplats.
LEIF MARTINSSON

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

HISINGS BACKA - GÖSTA BERLINGS GATA 16

TUVE - ARVESGÄRDE 1

HISINGS BACKA - TOFSVIPEGATAN 44

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

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

4 rok, BOAREA: 123 kvm
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

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

HISINGS KÄRRA - PRILYCKEGATAN 423B

HISINGSBACKA - HEIDENSTAMS GATA 13

HISINGS KÄRRA - SÖDRA STALLBACKEN 12

2 rok, BOAREA: 65,5 kvm, AVGIFT: 3 889kr/mån
Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00

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

4,5 rok, BOAREA: 103 kvm, AVGIFT: 5 995kr/mån
Mäklare: Alexandra Jacobsson | Tel: 0708-76 16 27

HISINGS BACKA - SÄGENGATAN 15

HISINGS BACKA - ÖVRALIDSGATAN 1

HISINGS BACKA - BERGARTSGATAN 56

3 rok, BOAREA: 81,9 kvm, AVGIFT: 5 350kr/mån
Mäklare: Alexandra Jacobsson | Tel: 0708-76 16 27

2 rok, BOAREA: 64,5 kvm, AVGIFT: 4 412kr/mån
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79

5 rok, BOAREA: 136 kvm
Mäklare: Johan Pålsson | Tel: 0708-23 82 12

HISINGEN | Wieselgrensplatsen 23 | 031-23 82 00 | ERIKSBERG | Eriksbergstorget 9 | 031-761 60 70
www.svenskfast.se/hisingen
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Nya bostäder vid torg- och
parkstråket i Selma stad
Kvarteren vid torg- och parkstråket växer fram.
 Det pågår en febril aktivitet
vid den stora byggarbetsplatsen närmast Selma Lagerlöfs
Torg där hyres- och bostadsrätter
byggs nu.
Inflyttning i äldreboende och
hyreslägenheter närmar sig
Runt nya Backahus äldreboende pågår arbetet med att färdigställa marken och invändigt färdigställs ytskikten och inredningen.
I huset bredvid görs anpassningar i verksamhetslokalerna på entréplan och i hyreslägenheterna kaklas badrum, läggs parkett
och målas det.
”Det mest spännande är att vi nu är i full
gång med förberedelser för att kunna välkomna Familjebostäders första hyresgäster i december,” säger Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling.
I det runda huset (E1) arbetar man med
att mura fasaden och färdigställa taket för
inflyttning i februari.
Inflyttning sker i februari 2022
i det runda huset
”De som flyttar in kommer att möta ett nytt
Selma Torg och Selma Park där omsorg om
människorna är i centrum. Bostadshus med
varierande tegelfasader, sedumtak, solceller där hållbarhet är i fokus och kvartersgårdar som erbjuder olika karaktär och med plats
för alla de som bor här,” fortsätter Marie Dellve.
I kvarteret närmast Backadalen är pålningen klar och förberedelser görs för att
gjuta platta till husen E2, E3 och E4. I hus
C1 vid parkstråket fortsätter arbeten med
stomresning. I det som byggs just nu blir
det Familjebostäders hyreslägenheter i kvarteren B, hus C1 och E. Det förbereds också
för rivning av det kvarvarande handelshuset
med äldreboende för att kunna bygga ytterligare hyreslägenheter i kvarter O och P.

Foto: Selma stad.

Säljstarten för Egnahemsbolagets bostadsrätter är igång
Egnahemsbolaget bygger bostadsrätter i hus
C2 och C3 nära Selma Lagerlöfs Parkstråk. I hus
C2 utförs bland annat arbeten med stommen på
plan 4-6 och installationsarbeten i källaren.
”Nu byggs innerväggar i vårt punkthus (C3)
vilket gör att man får en bättre känsla för hur
lägenheterna kommer att se ut. På utsidan av
huset muras tegelpelare mellan våningsplanen
och även det bidrar till ett steg närmare färdigt
utseende,” berättar Maria Maxén, projektledare
på Egnahemsbolaget.
Säljstarten för bostadsrätterna i BRF Selma
Park startade den 25 augusti.
”Bostadsrättsköparna som flyttar in här kommer uppleva en ljus, välplanerad lägenhet med
en härlig utsikt från många av lägenheterna. De
kommer uppleva en stadsdel fylld av liv där det
mesta finns att tillgå för att ha ett gott vardagsliv,” fortsätter Maria Maxén.
www.selmastad.se
B/K

Foto: Selma stad.

Foto: Selma stad.
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Jessica Modini, ny stormarknadschef på Stora Coop i Bäckebol.

Jessica och Stora Coop i Bäckebol
lyfter med nya ombyggnationen
 Nu är allt klart med ombyggnationen av populära Stora Coop i Bäckebol. Matbutiken har genomgått en rejäl uppfräschning på alla plan.
Ny stormarknadschef är Jessica Modini.
- Det känns oerhört bra med den satsningen vi gjort och nu vi står väl rustade inför framtiden, säger Jessica.
Jessica har varit på plats drygt en månad och
det har varit fullt ös från första dagen. Hon
kommer närmast från Coop Eriksberg. Tidigare har hon arbetat på Coop Avenyn och
Coop i Gamlestaden. Fyra år på varje butik
innebär att hon fått massor av erfarenheter
att driva matbutik. Och nu är hon ansvarig
för Stora Coop i Bäckebol, som är en av Göteborgs största matbutiker.
- Känslan är fantastisk att få leda och utveckla den här butiken som är betydligt större i yta och med en klart högre omsättningen
än de butikerna jag varit i innan, säger Jessica, som ser stora möjligheter att förvalta och
utveckla butiken ytterligare.
Som chef är hon lyhörd, en lagspelare som
gillar att befinna sig ute på golvet med övriga
personalen.
- För mig har det alltid varit viktigt att
skaffa mig kunskap om verksamheten och
det gör man bäst genom att vara närvarande i butiken. På golvet med personalen och
kunderna får jag massor av intryck, idèer
som jag har stor nytta av.

”

Som chef är Jessica
lyhörd, en lagspelare
som sätter laget före
jaget.

Jessica bara positiva saker att säga om sin
personal
- Jag har fått ett fantastisk bemötande från
personalen. De gör att otroligt bra jobb och
har verkligen en stor erfarenhet på Coop
som är så viktig.
Ombyggnationen har det förstås varit fokus på under flera månader. Nu är den klar.
- Det kan inte bli så mycket bättre med
allt som gjorts. Ombyggnationen är en stor
och nödvändig investering. Nu står vi väl
rustade för att möta kunderna i framtiden.
Kunderna får en mer tilltalande och inspirerande miljö att handla i. Miljön och arbetsförhållanden blir också ett vår duktiga personal.Vågar påstå att vi det är en komplett
matbutik och dessutom en av Göteborgs
största.
Här något av allt som hänt under
ombyggnationen:
Nya Kylar och frysar:
- De finns på samma plats som tidigare, men
dels har dom blivit flera och är som kund får
man en överblick snabbt på varorna. De nya
frysarna är energibesparande och det ger också
en bättre hållbarhet för varorna.
Belysningen- All belysning har bytts i varuhuset och
därmed får vi ett bättre och energisnålt ljus.
Hyllorna
- Vi har bytt alla hyllor och de är numera uppmärkta med tydliga etiketter.

Ny delikatessavdelning
- Delikatessen är lite av hjärtat i butiken och
för några veckor sedan var ombyggnationen
av den klar. Det innebär en klart större delikatess med ett stort utbud. Här satsar vi extra
mycket på att lyfta fram vår färdiglagade mat
från vår restaurang, som håller högsta klass.
Fiskavdelning
- Är också uppfräschad med ett större disk där
man tydligt kan se havets läckerheter rada upp
sig.
Frukt och grönsaker
- Här har vi utökat utrymmet rejält och bytt
inredningen. Nu är det luftigt och inbjudande
för ögat.
Kassorna
- Fler kassor för betalning med, kort, kontant
och shopexpress finns nu på plats.
Till detta så ökar onlinehandlingen. Under
pandemin så var det många som handlade
sina varor på nätet och det verkar vara en
trend som håller i sig.- Det är bra för oss att
erbjuda kunderna alternativ för de som inte
kan besöka butiken.
Färskvarudelen är något Jessica brinner lite
extra för. Hon vill skapa matglädje för kunderna. Målet är att bli bäst på färskvaror. Med
miljö och hållbarhet i varje del.
- Vi ska bland annat utöka färdigmaten eftersom vi har vår egna restaurangen så kan vi
erbjuda kunderna ett starkt utbud av färdigmat via vår nya delikatessdisk.
Det betyder att “innergatan” får en ansikts-

lyftning som heter duga. Från frukt och grönsaker via delikatessen, färskvarorna, fisk och
skaldjursdisken till mejeriavdelningen finns
allt som man kan önska sig som kund.
Konkurrensen kommer att öka
Jessica understryker att ombyggnationen
var helt rätt steg att ta. Det behövdes av flera skäl och inte minst sedan det blev klart
att konkurrenten Ica Kvantum kommer att
öppna en ny butik i Bäckebol. Det sker i
november.- Det blir spännande med Ica
Kvantum och betyder att vi har fått vässa
upp oss på flera sätt, vilket vi nu gjort. Att
Ica Kvantum öppnar betyder också att det
kommer att dra ännu mer folk till Bäckebol
köpcentrum och det gillar vi.
Varför ska man komma och handla på
Stora Coop i Bäckebol?
- Det finns en rad anledningar, men jag
tycker främst att vi har en en av Göteborgs
fräschaste matbutiker där det mesta finns
med gott om ytor där det är lätt att hitta de
varor man söker, vi har en tillgänglighet för
alla kunder med bland annat en stor parkering, det är och ska vara en trygghet att
handla hos oss, vi har en personal som är
oerhört kompetent och lätt att få kontakt
med.
Stora Coop i Bäckebol står nu, efter ombyggnationen med en matbutik av högsta
klass.
Med Jessica vid rodret.
Med ledordet “laget före jaget”
Det kommer att räcka långt.
LEIF MARTINSSON

Välkommen till Selmadagen!
Lördag den 2 oktober kl. 11 – 14

Fira in hösten med oss på Selma Lagerlöfs Torg
Aktiviteter på torget:
• Höstpyssel för alla barn
med blandat hållbart material
• Lyckohjulet med vinster
till lördagsmyset

• Bokfynda utgallrade böcker
från biblioteket
• Ansiktsmålning
• Scouterna gästar torget
• Höstharen & Humlan bjuder på frukt
• Föreningsaktiviteter och mycket mer
selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Reservation för eventuella ändringar i tprogrammet.

• Street Games prova på-aktiviteter
med bl.a. frisbee, basket och
thaiboxning
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Selmadagen den 2 oktober på Selma Lagerlöfs Torg.

Selmadagen den 2 oktober
Hallå där Kathleen Hahne GöteborgsLokaler, centrumledare på Selma Lagerlöfs Torg
Känslan av att populära Selmadagen blir av den 2 oktober?
Det gläder oss att smittspridningen går ner och att vi åter kan
samlas och välkomna besökare till våra aktiviteter, butiker och
verksamheter på liknande sätt som före pandemin. Efter den
29 september kommer exempelvis begränsningar bort för hur
många som får delta i en allmän sammanskonst eller en offentlig tillställning samt kravet på sittande i servering på restauranger tas bort..
Pandemin är dock inte över, smittan finns fortfarande. För
privatpersoner är det fortsatt viktigt att stanna hemma om
man är sjuk. Vi fortsätter att agera klokt och vara rädda om
varandra.
Vad kommer att hända under Selmadagen?
Vi kommer att ha aktiviteter med hösttema och lite i idrottens tecken.

Kathleen Hahne GöteborgsLokaler, centrumledare på
Selma Lagerlöfs Torg.

Vilka aktörer kommer att finnas på plats?
Vi kommer att ha Hållbart Höstpyssel med Aktivgruppen.
Alla barn är välkomna att testa på och bygga egna konstverk
med blandat hållbart material. Höstmaskotarna Haren och
Humlan bjuder på frukt och grönt.
Ungdoms idrottarna SISU kommer att medverka med
”prova på” aktiviteter med några av sina föreningar. Det blir
en uppblåsbar basketborg och annan att prova på
Livslust och SPF kommer att vara på plats, liksom Svenska
Kyrkan och Backadalskyrkan .

Blir det erbjudande från butikerna?
Några av våra butiker kommer med all sannolikhet att ha olika
erbjudanden, även från utställare på plats.
Kommer stadsdelshuset och biblioteket vara öppet?
Biblioteket kommer att ha öppet för besökare och även ha erbjudanden av utgallrade böcker. Selma Lagerlöfs Center kommer dessvärre att ha stängt.
Finns polis och trygghetsamordnare på plats?
Ja, Trygg i Norra Hisingen kommer att vara på plats och ha dialog med besökarna, både från trygghetssamordnare och polis.
Restriktionerna har ju lättat , men kommer ni att ha vissa
åtgärder ändå?
Även om restriktionerna har lättat efter den 29/9 så kommer
vi att tillhanda hålla handsprit samt uppmaning till att hålla
avstånd och agera klokt kring de olika aktiviteterna.
Vad tror du Selmadagen betyder för alla Backabor med
omnejd?
Vi tror att våra torgdagar är mycket uppskattade av alla besökare och boende runt torget. Vi är många som har längtat att
få mötas och uppleva saker tillsammans igen. Om vi fortsätter
att visa hänsyn och agera klokt, så kommer vi att få en lyckad
Selmadag den 2 oktober.
LEIF MARTINSSON
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Hälsa och Kultur

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14

Gemenskapslokal /
Trygghetsboende

Stöd och service för dig
över 65 år

Gemenskapslokalen är ett samarbete mellan
Göteborgs Stad och olika hyresvärdar där lokalen är kopplad till ett så kallat trygghetsboende för åldersgruppen 70-plus. Hyresgäster
och deltagare i lokalen planerar tillsammans
med trygghetsvärden för aktiviteter, utflykter
och föredrag och därför ser programmen olika ut. Vissa utav lokalerna är öppna för alla,
medan andra endast är till för hyresgästerna i
trygghetsboendet.
Ett trygghetsboende, eller 70-plus boende,
är tillgängliga bostäder för dig som fyllt 70 år
så att den som vill har möjlighet att bo kvar
längre i sin egen lägenhet. Dessa lägenheter
söker du via Boplats. Gemenskapslokalen bemannas vissa tider av en trygghetsvärd.
Trygghetsvärden finns även tillgänglig på
telefon och via e-post. Tveka inte att höra av
dig till någon av oss om du har frågor om gemenskapslokalerna.

Har du frågor om vilket stöd och service det finns för seniorer? Vår uppsökande
äldrekonsulent kan svara på frågor och vid
behov hänvisa dig rätt. Undrar du något om
kommunens stöd och service för dig som senior har du kommit till rätt person.
Äldrekonsulenten kan bland annat svara på
frågor om vad det finns för sociala aktiviteter,
anhörigstöd och vart man vänder sig för att
ansöka om biståndsbedömda insatser såsom
trygghetslarm.
Om du vill ha information hemskickad per post går det bra. Vår uppsökande
äldrekonsulent kan även träffa dig för ett samtal där du får information och möjlighet att
ställa dina frågor.

Kontakt
Familjebostäder – Virveln
Telefon: 031-366 76 99, Anna Petersson
E-post:
anna.petersson@aldrevardomsorg.goteborg.se
Poseidon – Stacken
Telefon: 031-366 60 23, Maria Wallin
E-post:
maria.wallin@aldrevardomsorg.goteborg.se
Tornet – Tornet
Telefon: 031-366 54 59, Åsa Dahlgren
E-post:
asa.dahlgren@aldrevardomsorg.goteborg.se
Willhem – Monsunen
Telefon: 031-366 60 23, Maria Wallin
E-post:
maria.wallin@aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K

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

Livslust
Livslust verksamhet erbjuder aktiviteter med
inriktning på kulturevent och arrangemang.
Det är deltagaravgift på en del aktiviteter
men mycket i verksamheten är gratis.
Kontakt
Adress: Selma Lagerlöfs Center, Selma
Lagerlöfs Torg 2
Telefon: 031-366 91 70
Kulturpedagog
Telefon: 031-366 90 97, Gun Mattsson
E-post:
gun.mattsson@aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K

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

Kontakt
Telefon: 031-366 97 11, Azra Masic
E-post:
azra.masic@aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K

Volontärsamordning
Vill du ge lite av dig själv, din tid och din kunskap till någon annan? Då kan ett sätt vara att
bli volontär! Varje tillfälle är viktigt och det
spelar ingen roll om det är vid enstaka eller
återkommande tillfällen. Dessa tillfällen sätter
guldkant både på ditt och andras liv.
Din insats är ideell och oavlönat och att
vara volontär är frivilligt. Vi bidrar med uppmuntran, stöd och inspiration under din tid
som volontär.
Om du väljer att vara volontär
När du börjar som volontär träffar du
volontärsamordnaren. Tillsammans pratar vi om vad det innebär och vad som
kan förväntas av dig. Du har möjlighet att
forma insatsen gemensamt tillsammans med
mottagaren och avgör själv hur mycket tid du
vill avsätta för din volontärinsats.
» Du får regelbundet stöd och uppmuntran.
» Du blir försäkrad om något skulle hända
dig när du gör en insats.
» Du skriver på ett tystnadslöfte.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av
dig
Kontakt
Telefon: 031-366 97 11, Azra Masic
E-post:
azra.masic@aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K

Mötesplats Backa-Brunnsbo
På denna mötesplats finns även aktörer som
exempelvis Solidariskt Kylskåp, SOL. De jobbar med att minska matsvinnet och delar ut
mat på måndagar och fredagar kl. 17–18. Här
finns också en verksamhet för unga.
Här finns även ”Dela mera” ett maskin och
verktygs-otek där du lånar hem köksmaskiner
och verktyg under en vecka. Du lånar på
ungefär samma sätt som du lånar böcker på
biblioteket.
Är du med i en förening som vill bli aktör
hos oss? Kontakta oss via e-post.
Kontakt
Adress: Folkvisegatan 14
Telefon: 031-366 82 74, Helena von
Mühlenfels E-post: motesplats.nh@aldrevardomsorg.goteborg.se
B/K

GULD KÖPES!

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.
VI REPARERAR
ALLA GULD,
KLOCKOR
– FRÅN
ARMBANDSUR
VI REPARERAR
SILVER
& BIJOUTERIER.
TILL
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
VI REPARERAR
ALLA
KLOCKOR
– FRÅN ARMBANDSUR
VI REPARERAR
GULD,
SILVER & BIJOUTERIER.
VITILL
UTFÖR
ÖRONHÅLTAGNING
GOLVUR. BATTERIBYTE.
VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

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

PRO missade inte Kärradagen.

Kärradagen –
en dag som var
efterlängtad av
många
Lördagen den 11 september var det dags
för Kärradagen, med vissa restriktioner på
grund av pandemin. Under några timmar
träffades folk i Kärra Centrum och hade
det riktigt trevligt. Trots regnet var det förvånansvärt gott om folk. Programmet som
handlarna på torget och Fastighetskontoret
tagit fram innehöll det mesta. Här fanns något för alla. Stora som små. Många föreningar och eldsjälar var på plats. Bland annat Kärra KIF och Ironman Club Kärra som

visade upp sina verksamheter. Röda korset,
Seniorerna och PRO sålde lotter, blommor
och gav information. Biblioteket var öppet
och butikerna hade fina erbjudanden. Ica
bjöd alla barn på glass. Hos Kato Sushi
fick man provsmaka deras goda mat. Folktandvården hade ordnat tipspromenad,
även Apoteket hade bra erbjudanden.
Det här var en dag att minnas i Kärra.
LEIF MARTINSSON
Kärra KIF var på plats.

Ironman Club Kärra informerade om sin verksamhet.

Magiker Kim bjöd på underhållning.

SEPTEMBER 2021

KÄRRA
CENTRUM

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

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

Arigato!

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

99:-

HÖSTENS NYHET!

Durumvete, sallad,
räkor /kyckling

12 - 21
12 - 20

Dagens lunch serveras
mellan 11 - 15 måndag till fredag.

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

Lördag
Söndag

85 kr

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

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

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

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

Tel. 574030
Varför inte överraska en
vän med ett blomsterbud?

CANDY
de ska va gott o leva

ÖPPETT:

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

Vi förmedlar till hela landet.
Välkomna in! Marie och Sofia med personal!
Öppet mån-fre 10-18 • lör 10-15

Vi sponsrar

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

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

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam

Ny rätt varje vecka!

VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

KÄRRA

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

KÖK & BAR

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
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KYRKOSPALTEN

När mitt
hopp torkar
Hur blir det när en obotlig optimist tyngs av ett regn
av negativa nyheter och ny kunskap? Jag är inte riktigt
där än, men snart. De som står nära mig vet att det skall
mycket till innan jag ger upp. Jag tror alltid det finns en
väg framåt, hur nattsvart det än ser ut. Det handlar inte
om någon glättig glädje eller faktaförnekande, men kanske en orealistisk envishet som trotsar omständigheterna.
Lite som när Jesus kom till sina vänner Marta och Maria
som nyligen hade begravt sin bror Lasarus. Jesus fällde
tårar, men grät inte ihop av hopplöshet. Han sörjde, men
han gav aldrig upp. Och Lasarus fick liv.
Det som tynger mig nu är klimatkrisen. En del orkar
inte ta till sig fakta och förnekar forskningen. Andra inser att läget är mycket akut, men blundar och undviker
att tänka på det då det bara skulle dra ner en. Själv försöker jag lyssna in läget och undrar vad jag kan göra. Det
märkliga är att i andra situationer föds det snabbt tankar
om hur en kan lösa det. Men just med klimatet tynger
det mig bara.
En del talar om tröst. Kyrkan talar om hopp. Men det
går mig förbi. Jag behöver en tröst som fungerar, något
som ger mig fast mark under fötterna, ett hopp mer likt
en klippa än förrädisk kvicksand. Jag vill inte ha någon
bedövande medicin, jag vill se att det vänder.
Jag tänker på den kända bibelberättelsen om David
och Goliat. Total hopplöshet, utlämnad till förintelse –
kanske var det känslan hos herdepojken när han stod inför den gigantiska erfarna soldaten. Men vad är det Laleh
sjunger? Jo, att vi skall slåss mot Goliat. David var till synes chanslös, men bestämde sig för att slåss. Han tog ett
aktivt val att se Goliat i ögonen. Han använde sin erfarenhet och slogs med de vapen han hade som herde. Och
han litade på att Gud var med honom. Jag är inte förvånad om han tvivlade både på sig själv och sin Gud. Vem
hade inte gjort det? Men han såg Goliat i ögonen.
Och så tänker jag på Greta Thunberg. Hon är sig själv
med sin svaghet som samtidigt blir en styrka. Det är så
typiskt för hur Gud verkar. David, Greta och otals andra
genom historien. De har mötts av gigantiska problem,
men de har sett problemen i vitögat, varit sig själva och
gjort det rätta. Vi vet inte vilka konsekvenser vårt handlande kan få. Inte som kopior, utan när vi är de vi är,
bjuder in Gud och gör det vi tror är rätt. Ofta förstår vi
inte själva vilka konsekvenser det får, vilka ringar på vattnet det blir av det vi gör. Jag tvivlar ofta och mitt hopp
är svagt, men min Gud är stark. Någonstans här vänder
det för mig.
CARL-HENRIK KARLSSON
FÖRSAMLINGSPEDAGOG, BACKA FÖRSAMLING

Öppna förskolorna i
Göteborg har öppnat
 Nu har de öppna förskolorna i Göteborg öppnat igen. Vi vänder oss till alla föräldrar eller
någon nära vuxen, till barn i åldern 0–6 år. Ni hittar mer information om oss våra aktiviteter
och öppettider via: goteborg.se/oppenförskola
Varmt välkomna!
Olika föräldraträffar/kurser:
ABC- alla barn i centrum
Vill du ha råd och stöd i hur du kan hantera utmaningar
i föräldraskapet?
ABC är gratis och består av fem träffar. Denna kurs riktar
sig till föräldrar, eller annan nära vuxen, till barn 0–6 år
Vi kommer att rätta oss efter gällande restriktioner.
Träffarna är på onsdagar mellan 16.30 -19.00. Tuve familjecentral, Tuve torg 2.
13/10, 27/10/, 10/11, 17/11. Återträff 19 januari 2022.
För anmälan: abc@forskola.goteborg.se
Vid frågor: Kontakta Nanette ABC-ledare. Telefon/sms
0761072934
E-post: nanette.berg.gladt@forskola.goteborg.se
Glädje och utmaningar - att vara småbarnsförälder idag
Vi erbjuder föräldrar med barn i ålder ca 8 mån–2,5 år att delta
i en föräldragrupp/kurs på öppnaförskolan. Barn under 1 år är
välkomna att följa med på träffarna (om inte barnvakt kan lösas.)

Tisdagar: 9.30 -12.00 19/10, 26/10, 2/11, 16/11, 23/11
Plats: Hjalmarstugan i Backa. Blendasgata 42. Hållplats
Backakyrkogata.
Mer information och anmälan: marie.de.feo@forskola.goteborg.se tel: 031-3669448
eller ase.johansson@forskola.goteborg.se tel:031-3668646
Välkomna!
OBS! Är ni intresserade, men kanske inte har möjlighet
dessa datum, hör av er till e-postadresser ovan så skickar vi
mer information. Gäller både ABC och Glädje & utmaningar.
Dags att söka höstlovsjobb!
Snart är det höstlov och i år kan du som går i gymnasiet och är
skriven i Göteborg söka höstlovsjobb! Ett bra sätt att få erfarenhet och något att skriva på sitt cv. Läs mer och ansök senast
30 september på: goteborg.se/nextgengbg/ det finns 1000 jobb
att söka! Exempel på jobb kan vara förskola, fritids, vaktmästeri, storkök eller kulturverksamheter.
B/K

BackaVarvet – ett
nytt sätt att upptäcka Backa
 Lördag 2 oktober går startskottet för första upplagan av vårt nya motionslopp – BackaVarvet. Deltagare från 4 till 100 år kan välja att gå eller springa mellan 400 meter och 5 kilometer.

Foto: Ladan i Backa.

Skördefest på Ladan i Backa
Lördagen den 25 september kl 1000 - 16.99 är det dags
för skördefest på Ladan i Backa. Ladan bjuder in lokala föreningar, odlare, djurhållare och hantverkare till en skördefest.
Och du är också välkommen! På scen: Julia Hassel och duon
Kalaes står för stämningsfull livemusik och en rolig barnshow.
Lokala grönsaker - Ägg - Honung - Hantverk - Halmlabyrint
- Ansiktsmålning - Café - Grill. Såklart är djuren på plats i
hagarna och lekladan är öppen!
B/K

BackaVarvet är öppet för dig som bor hos Poseidon i Backa
och centrala Hisingen och är mellan 4 och 100 år. Vi kommer ha dela ut information och anmälningsblanketter till alla
våra hyresgäster i Backa och centrala Hisingen under vecka 36.
Det blir olika starttider och sträckningar för olika åldrar
samt en promenadgrupp för dig som föredrar att gå istället för
att springa. Som längst blir det 5 kilometer runt en bit av bostadskvarteren i Backa Röd och upp i det angränsande skogsområdet. Start och målgång blir vid idrottsplatsen i Backa
Röd, intill Baron Rogers gata 1.
Deltagandet är gratis och du anmäler dig med anmälningsblanketten som du får hem i brevlådan. Kryssa i vilken sträckning du vill delta i, hur många deltagare ni är från hushållet,
ditt/era namn, adress, epost och lämna lappen i brevlådan till

Poseidons kontor på Hjalmar Bergmans gata 8 eller kontoret
på Wieselgrensgatan 4J.
Det går också bra att mejla direkt till Carl.Blixt@poseidon.
goteborg.se och ange samma uppgifter.
Alla som deltar får medalj, korv, dryck och deltar i utlottning av fina priser.
Vi hoppas att du vill vara med! Eller kom ut och heja på!
Startgrupper, sträckor och starttider:
• 4 – 6 år: 400 m (kl 10.30)
• 7–10 år: 1 200 m (kl 11.15)
• 11–13 år: 2 500 m (kl 12.00)
• 14–100 år: 5 000 m (kl 12.45)
• 4–100 år: 1 200 m promenad (kl 13.30)

B/K
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Supporta dina locals och handla lokalt!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY | SELMAS OPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

FISKHUSET:
Kräftskiva på gång?

HEMKÖP:
Färsk laxfilé

Varmt välkommen att
beställa på 031-58 10 79

Falkenberg, Salmo salar,
odlad Norge, hel sida,
vakuumförpackad, ca 1,4kg

99:-

SELMAS OPTIK:

2 000 kr

/kg

PIZZERIA PÄRLA:
Lunch mån – fre 11 – 15

rabatt på vårt bästa

Progressiva glas

6500 kr – Just nu 4 500 kr*
*Gäller glas i index 1.5.

Boka tid: 031-52 35 97

Synundersökning ingår.
Erbjudandet gäller 1 st glaspar/
person t.o.m. 2021-09-30.

79:-

Vi är anslutna till foodora.se.
Varmt välkomna!

KRONANS APOTEK:

3 för 2

på utvalda tandprodukter

Övriga dagar har vi öppet till kl. 18,
förutom på lördagar då vi har
öppet till kl. 13.

BACKA
FÖRSAMLING:

Hemmagjord sylt och
handarbetslotteri till
förmån för Världens barn
på Selmadagen 2/10

BLOMGÅVAN:
Höstfint inne och ute!
Välkomna in till oss!
Välkomna till
Åsa & Anna

SALONG INFINITY:
Från den 6 oktober stänger
vi kl. 19 på onsdagar

Max 2 köp/hushåll. Gäller vecka 38.

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

11.00 – 14.00.

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

30%
på ögonfransförlängning
50%

på sjätte nagelbehandlingen

80:-

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Lena Nitz Förbundsordförande Polisförbundet. Foto: www.polisförbundet.se.

Debatt

Fler vanliga poliser ska tjäna över 50.000
 Förhandlingarna i en av Sveriges viktigaste avtalsrörelser
pågår för fullt. Polisers löner och
villkor är fortfarande alldeles för
dåliga i relation till den breda
kompetens kåren har och det ansvar och de risker vi tar.

”

“Att polisyrket väljs
bort har vi som
samhälle inte råd
med. Inte heller har vi
råd med att duktiga
och erfarna poliser
lämnar yrket i förtid.
Förra året övergav
hela 41 procent
polisyrket av andra
skäl än pension.

Uppvärderingen av polisyrket måste fortsätta
och lönerna höjas rejält om vi ska ta oss ur
den polisbrist som är kännbar för så många i
vårt samhälle.
Samtidigt med våra förhandlingar pågår
det budgetarbete i Regeringskansliet som lägger grunden för vilka förutsättningarna blir
för en fortsatt uppvärdering av polisyrket.
Här är det viktigt att man förstår vikten av
fortsatta satsningar på poliskåren för att få
bukt med den gängkriminalitet som bitit sig
fast i vårt samhälle och den utbredda otrygghet som följer i dess spår.
Under lång tid investerade varken politiker
eller arbetsgivare tillräckligt i polisyrkets attraktivitet. Det har försatt oss i dagens situation. Allra viktigast för att ta oss framåt är att
se till att vi får fler poliser som kan förebygga,
förhindra och utreda brott. Det finns ingen
effektivare åtgärd för att hålla kriminaliteten
borta från gator och torg och se till att människor känner sig trygga och fria att leva sina
liv fullt ut.
Dagens lönenivåer är det absolut största hindret mot målet att kåren ska växa
med ytterligare 5 000 poliser till årsskiftet
2024/2025. Trots gjorda satsningar och förra
avtalsperiodens bästa avtal ligger polislönerna
fortfarande flera tusen kronor under den statliga medelgrundlönen – efter att vid 2000-talets början ha legat nästan 2 000 kronor över.
Tappet är helt orimligt och med dagens stora löneskillnader är det logiskt att en mängd
personer med potential att bli fantastiska poliser i stället väljer andra yrken där lönen är
högre och arbetsvillkoren bättre och tryggare.
Många unga vuxna är nyfikna på polisyrket

och nästan fyra av tio 18–30 åringar uppgav
i en undersökning att de någon gång övervägt att bli polis. Det som fick dem att välja bort yrket var främst den låga lönen. Ingångslönen på runt 27 000 kronor och en
löneökning till strax under 37 000 kronor
efter tio år i yttre tjänst räcker uppenbarligen
för många inte som kompensation för 2,5
års studier, yrkets utsatthet och uppfattade
låga status. Resultatet: Hösten 2020 stod en
fjärdedel av alla platser vid polisutbildningen
tomma och elva terminer i rad har platserna inte fyllts när nya kullar påbörjat utbildningen.
Att polisyrket väljs bort har vi som samhälle inte råd med. Inte heller har vi råd med
att duktiga och erfarna poliser lämnar yrket
i förtid. Förra året övergav hela 41 procent
polisyrket av andra skäl än pension. Fyra av

tio poliser uppgav dessutom i en undersökning att de gör något aktivt för att planera
för ett arbetsliv utanför Polisen. Det i en tid
då varje kollega behövs mer än någonsin.
För ökad trygghet i samhället måste fler
ambitiösa och lämpliga studenter välja att
utbilda sig till polis och fler poliser måste
förmås att stanna i yrket. Därför måste arbetsgivare och politiker gemensamt jobba
för en ordning där hårt och skickligt arbete
som polis inte bara ska löna sig utan dessutom kunna leda till en lönekarriär där fler
vanliga poliser tjänar över 50 000 kronor.
Man ska inte behöva bli chef för att nå dit.
Polismyndigheten har varit tydlig med att
lönesatsningarna måste accelerera om målet
om 26 200 poliser vid årsskiftet 2024/2025
ska nås. Dessutom har många politiker av
olika partitillhörighet stått antingen i riksdagens talarstol eller framför medias mikrofoner och uttalat behovet av att uppvärdera polisyrket både i form av högre löner och bättre
villkor.
Nu är det upp till bevis. Polismyndigheten
måste leverera i de pågående avtalsförhandlingarna och regeringen måste leverera i sin
kommande budget. Det handlar om allas vår
trygghet och om att leverera till en allmänhet
där över 8 av 10 anser att polisen behöver ges
mer resurser.
LENA NITZ,
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
POLISFÖRBUNDET
Artikeln publicerades först i Expressen
den 8 september.
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Är du hemma med barn?
För föräldrar med barn 0-6 år har vi öppen
verksamhet flera dagar i veckan. Vi sjunger,
pysslar, fikar och leker tillsammans*.

Tänk om detta var den
enda toalett du hade?

Öppna förskolan Nyckelpigan
Glöstorpskyrkan, Tuve torg 1A
Tisdagar kl. 9.00-12.00
Torsdagar kl. 13.00-15.30
Kontakt: Elisabeth Ljungberg, telefon 073-773 87 62
e-post: elisabeth.ljungberg@svenskakyrkan.se

Vuxen-barnträff
Backa församlingshem, Backa Kyrkogata 8C
Tisdagar kl. 13.00-16.00, sångstund kl. 14
Onsdagar kl. 9.30-12.00, sångstund kl. 11
Kontakt: Lisbeth Gustavsson, telefon 073-773 87 58
e-post: lisbeth.gustavsson@svenskakyrkan.se
*Då vi är rädda om varandra och vill stoppa smittspridning
ser vi gärna att vuxna som deltar är vaccinerade mot covid-19.

Läs mer om vår barn- och familjeverksamhet på
hemsidan www.svenskakyrkan.se/backapastorat.
Skanna QR-koden för att komma direkt dit.

Och ingen
avskildhet?
Hjälp oss
förändra liv
genom att se
till att alla
människor får
tillgång till
sanitet.
SMS:a VATTEN till 72980 för
att skänka 50 kronor.

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

ANPASSA DEN PÅ DITT SÄTT
LÄS MER PÅ FRONTBILAR.SE

N YA C U P R A
F O R M E N TO R
e-HYBRID plug-in
EN ANNAN VÄG.
CUPRA FORMENTOR 204hk Frontbilar Edition
1.4 e-HYBRID 204 HK, DSG AUTOMAT
PRIS FR. 389.900:- ORD.PRIS FR. 415.800:(exkl. klimatbonus*)

PRIVATLEASING FR. 3.995:-/MÅN** / *** ORD.PRIS FR. 4.495:-/MÅN** / ***
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 2.491:- NETTO/MÅN****
STORT UTRUSTNINGSPAKET PÅ KÖPET
19” Lättmetallfälgar Exclusive 38/3 Sport Black/Silver, Dragkroksförberedelse (för lokal eftermontering av dragkrok),
Elektriskt manövrerad baklucka med virtuell pedal, Parkeringsassistent och Parkeringssensorer (fram och bak), Backkamera
***Månadskostnad vid en första förhöjd leasingavgift om 10.000:-. Privatleasingkostnad utan första förhöjd leasingavgift +300:-/mån.

CUPRA HISINGEN – TAGENEVÄGEN 32A – HISINGS KÄRRA – 031-577 400 – ÖPPET MÅ-FR 9–18, LÖ-SÖ 11–15
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Förbr. bl. körn. 1,5 l/100 km, CO2: 33 g/km. Räckvidd el upp till 54 km. *Exkl. statlig bonus som erhålls av första ägaren inom
6–9 månader. **Privatleasing baseras på 36 mån max 3000 mil inkl. SEAT & CUPRA Betalskydd 12 månader som täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse eller nedsatt arbetsförmåga. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baseras på VWFS basränta. Vid privatleasing gäller:
ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. **** Förmånsvärde netto efter 50% marginalskatt.
Vi reserverar oss för ev. feltryck, ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.
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Selma Lagerlöfs Center
planerar öppna vecka 40
Borttagningen av restriktionerna görs av regeringen i nära anslutning till den planerade Selmadagen 2 oktober. Restriktioner kring att hålla avstånd kvarstår vilket innebär att det krävs
en planering för att öppna upp Selma Lagerlöfs Center på
ett säkert sätt. Därför väljer Förvaltningen för funktionsstöd att
planera för ett öppnande först v.40.
B/K

Farligt avfallbilen
Passa på att lämna batterier, lampor, elektronik, kemikalier och
annat farligt avfall när Farligt avfall-bilarna kommer till ditt område. Observera att bilarna tar smått farligt avfall från privatpersoner, inte stora saker som kyl, frys och TV-apparater eller
stickande/skärande avfall och läkemedel (lämnas till apoteken)
Schemat finns på goteborg.se/farligtavfallbilen
B/K

Den provisoriska hallen i Backa. Efter raset och innan.

“Luftslottet som sprack”
 Få hallar i Sverige har varit så omdiskuterade som den provisoriska hallen i Backa. Hallen
håller inte alls måttet för att bedriva vettiga träningar och matcher i nuvarande skick.
För våra fantastiska idrottsföreningar i Backa som väntat så
länge på att få en riktigt sporthall har “tältet” fått duga, tycker
Göteborgs Stad. Nu kom ännu ett bevis på hur undermåligt
det här tältet är. Det säckade ihop förra veckan. Ironiskt nog
får vi kalla händelsen ”Luftslottet som sprack. Kanske kan det
vara början på att hallen äntligen får till väggar och tak? Kom-

Framtidens
Backaplan
tar plats
 Backaplan är pusselbiten och navet på Hisingen som kommer binda ihop den enorma
stadsutvecklingen som sker på båda sidorna
av älven i Göteborg. En ny grön blandstad
som så sakteliga tar form på Hisingen.
Framtidens Backaplan kommer inte bara växa fram. Framtidens Backaplan kommer ta plats. När allt förändras i grunden finns förutsättningar att skapa något unikt och kvalitativt.
Utveckla en stadsdel från botten och uppåt. Urbant förändrat
i takt med invånarna och infrastrukturen.
Göteborgs stad har gett Backaplan goda förutsättningar för
att bli just pusselbiten mellan fastlandet och Hisingen. Marieholmstunneln är invigd, Hisingsbron har ersatt den uttjänade
Göta Älv-bron, E45-an byggs ner under mark. Med dessa
infrastruktursatsningar skapas också möjligheterna för fler att
bo och arbeta centralt.
Göteborgs Stad och Backaplans fastighetsägare har skapat en vision* för den framtida staden. I den ligger givetvis
bostäder, kontor och handel som kärna och det sträcker sig
längre. Lekplatser, parker, kulturinslag, cykelbanor, parkeringsgarage, skolor, idrottshall, bättre utvecklad kollektivtrafik, caféer, restauranger. Här ska livet få ta plats oavsett vem eller
var du är i livet.
* Visionen innebär ca 5 000 bostäder, 60 000m2 handel och lokaler med första inflyttning från 2024.
www.balder.se
B/K

Foto: www.balder.se

munen har nu chansen att göra om och göra rätt.
I och med händelsen meddelar IOFF följande: “Provisoriska
sporthallen i Backa har tyvärr tappat lufttrycket och tältduken
över hallen har gett vika.
B/K
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STC Training Club växer på Hisingen
Nu öppnar de gym i Karlastaden
 STC fortsätter sin expansion på Hisingen.
De finns på Backaplan och i Hisings Backa
sedan tidigare med toppmoderna anläggningar. Nu satsar de på Karlastaden.
- Det är strategisk viktigt för oss att etablera
våra verksamheter på rätt platser i Hisingen
och Karlastaden är definitivt ett sådant, säger
Antoni Kutics etableringsansvarig på STC.
I kvarteret Cappella i den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen byggs nordens högsta bostadshus. Cirka 245 meter högt.
Grannar med skyskrapan kommer STC att bli när de öppnar ett
toppmodernt STC-gym bara 100 meter ifrån.
- Det här en av våra mest spännande etableringar någonsin. Vår
toppmoderna klubb blir en viktig pusselbit när det gäller att erbjuda service till de boende i Karlatornet och dess närområde, säger Antoni Kutics. Att det blev just Karlaplan är ingen tillfällighet.
Här planeras åtta kvarter blandan stadsbebyggelse- på höjden.
2 000 lägenheter med förskola, hotell, handel och service- Höjdpunkten blir skyskrapan Karlatornet som enligt plan ska bli Nordens högsta bostadshus 245 meter högt i 73 våningar med 600
lägenheter.
STC:s gym kommer att vara 1 500 kvadratmeter stor och rymma cykelsal med biokänsla, HIIT-yta, lounge, gruppträning samt
kids club. Öppningen kommer att vara under 2023.
- Vi fick förfrågan från en fastighetsägare om en lokal här och
timingen var helt rätt. Det känns helt rätt att vi etablerar oss här,
säger Kutics.
Hisingen viktig marknad för STC
STC har anläggningar på Backaplan och i Hisings Backa som
öppnades för ett par år sedan.
- Hisingen är stort och viktigt och nu känner vi i och med satsningen på Karlastaden att vi blir betydligt tillgängligare för alla
Hisingsbor.
I Hisings Backa ser STC en stor potential och tror stenhårt på
stadsdelen.
- Dels äger vi fastigheten och utvecklar ständigt vårt gym där
kontinuerligt så att vi kan erbjuda våra kunder det bästa av allt
inom friskvård.
Det är enkelt att besök med gott om parkeringsplatser, samt att
Hisings Backa är en stadsdel i förnyelse där många nya bostäder
byggs., vilket betyder fler inflyttningar.

Nu har de en stark täckning med sina gym på Hisingen och det
kan komma mer.
- Vi har koll på Hisingen och dyker rätt läge upp så är vi intresserade.
STC erbjuder träning för alla. Oavsett ålder. De har i nuläget
hela 165 klubbar och två av dem finns nu på Hisingen och den
tredje med Karlastaden är på gång.
Affärsidén är passion för träning och att förbättra folkhälsan
i Sverige. De parametrarna har och är alltid grundläggande för
STC.
- Vi står för det och vill genom ett brett träningsutbud som tilltalar alla och som kännetecknas av glädje, passion och gemenskap
så att alla kan få en bra träning och rörelse. Helt enkelt bidra till
ett friskare och lyckligare liv. Det tycker jag vi lyckats väldigt bra
med, säger Antoni.
- Viktigt för oss är att få ned hälsotalet, inte minst bland unga.
Målet är att få folk ur TV-soffan, dator och mobil uppkopplingen
och börja träna mera. Det är så man bygger ett starkare och friskare Sverige.
STC är på god väg att lyckas.
Med sin satsning på gym på Hisingen och i övriga Sverige.
Med sin kloka affärsidé
Mot ett friskare och lyckligare Sverige.
LEIF MARTINSSON
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BingoLotto 30 år

Höstens stora TV-fest
 Han är sedan länge en känd och ideell idrottsprofil i Kärra. Även civilt verkar Mikael Kjellström för föreningslivet och säger:
– Det är vad Folkspel och BingoLotto finns till för. Lördag 23 oktober firar vi 30 år med en jubileumsfest i TV4. Vi hoppas givetvis att det genererar ett stort överskott till landets klubbar och organisationer.
Lundby IF, Kärra HF, IFK Göteborg. Under hela sitt liv har
idrotten spelat en stor roll för Mikael Kjellström. Som aktiv, i egenskap av ledare och med en rad förtroendeuppdrag.
Dessutom varit central på den arbetsplats han haft sedan
1996 och som i dag innebär en position som affärsområdeschef för BingoLotto och Sverigelotten.
– Det är naturligtvis en stor förmån att få jobba med ett
uppdrag som innebär att göra skillnad för vårt föreningsliv,
vår största samhällsnytta. Sedan BingoLotto startade hösten
1991 har vårt överskott till de som sålt våra lotter landat på
17 miljarder, säger Kjellström och fortsätter:
– Dessutom vet vi att själva programmet skänker glädje till oerhört många TV-tittare. Ett antal är ensamma och
utan sällskap. Inte minst då det handlar om stora helger
som nyårsafton, påskafton och midsommarafton. Att vi
finns och erbjuder sällskap är oerhört uppskattat, det får vi
höra av många. Vi är deras vän i veckan genom att sända
varje söndag. Sedan har vi Uppesittaren dan före julafton,
som utvecklats till – det vågar jag påstå – landets största
mötesplats.
Nostalgi att vänta på storkväll
Hösten 2021 blir det dessutom ytterligare en storkväll. Lördag
23 oktober väntar 30-årskalas för BingoLotto. En fest för alla
som vill vara med och med start 20.00 i TV4.
Det blir nostalgi i form av toppartister, vilka framför de
låtar som var populära 1991.
Det blir kära återbesök av tidigare programledare. Bland
andra är Leif ”Loket” Olsson, Ingvar Oldsberg och Lasse
Kronér inbjudna.
Det blir givetvis en afton fylld av spel och spänning med
fyra bingospel, Dessutom ska 30 miljoner lottas ut och fördelas på 30 vinnare.
För Kjellström är jubiléet starten på 30 nya år där det
fortsatt kommer att handla om att skapa intäkter för landets klubbar och organisationer.
– Sedan vi startade har BingoLotto till stor del handlat
om bingospel, hemliga lådor och musik. Det är ingredienser som kommer att prägla vårt innehåll även om 30 år.
Självklart kommer syftet med vår verksamhet fortsatt vara
att skapa ekonomiska förutsättningar för vårt föreningsliv.
Så egentligen ser jag ingen större skillnad mot hur det såg
ut en gång i begynnelsen och vad som gäller i dag. 1991
påminner i stora delar om dagens 2021, vilket även 2051
kommer att göra.
– 23 oktober blir en hyllningskväll till Bingolotto och
föreningslivet, det känns bra att vi kan ge tillbaka till samhället på det sättet. Min uppmaning är därför att i god tid
köpa lotter till höstens stora festkväll, inte minst för att
stödja våra lokala föreningar, avslutar Kjellström från Kärra.
LEIF MARTINSSON

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

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

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

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

Caddy Cargo med Drive-paket

Nu är ID.4 här.
Privatleasing från 4695:-

Ergo Comfort förarstol med armstöd
Ljus- och siktpaket
Keyless Go
Svartlackade ytterbackspeglar,
dörrhandtag i bilens färg och
skjutdörrskena i silver
■ App-Connect
■ Parkeringssensorer bak
■
■
■
■

ya Caddy Cargo
riktigt hantverk

Elektriﬁera livet. ID.4 har rejält med plats för både passagerare och bagage,
massor med smarta funktioner och uppkopplade tjänster,
iges mest sålda transportbil
med lågt
Driveeller
och ett riktigt
förmånsvärde.

mium-paket. Premium-paketet är hela 30.000 kr
Boka
eninladdad
provkörning.
ID.4. Upp till 51 mil mellan laddningarna.
det ordinarie priset.
Kom
så berättar
vi mer.

o (TDI 75, 102 och 122)ID.4
bränsleförbrukning
4,9vidl/100
km,körning
CO2-utsläpp
– 129km.
g/km.
Life. Energiförbrukning
blandad
från 18,2128
kWh/100
Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.
Bilen på bilden
är extrautrustad.
r oss för eventuella ändringar
och avvikelser.
Bilarna på bilden är extrautrustade.

Kungälv AB Trollhättevägen 18
BilabBilag
Kungälv
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Trollhättevägen
18, 135x15
Kungälv, 0303-620 00
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Vardagar 9-18
Lördag 10-15
www.bilab.se,
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se
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med
Drive-paket
All-in från 2190 kr/mån exkl moms***
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Caddy Cargo med Drive-paket
Ergo Comfort förarstol med armstöd
Ljus- och siktpaket
Keyless Go
Svartlackade ytterbackspeglar,
dörrhandtag i bilens färg och
skjutdörrskena i silver
■ App-Connect
■ Parkeringssensorer bak
■
■
■
■

Helt ny, helt eldriven.
Nya Caddy
Cargo
Audi Q4 e-tron.
Köp Sveriges mest sålda transportbil med Drive- eller
Drive Premium-paket. Premium-paketet är hela 30.000 kr
lägre än det ordinarie priset. Kom in så berättar vi mer.

Ett riktigt hantverk

Privatleasing från:

3999 kr/mån
Pris från ca 475 000 kr

Audi Q4 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 19,3–17,5 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Elektrisk räckvidd 467–516 km enligt WLTP. Den faktiska räckvidden påverkas av ett ﬂertal
faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing: 36 mån 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2021). Service ingår.

Caddy Cargo (TDI 75, 102 och 122) bränsleförbrukning 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 128 – 129 g/km.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Fullständiga
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade.

villkor på privatleasing.audi.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad.

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18
Bilab Kungälv AB
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Trollhättevägen
18, 135x15
Kungälv, 0303-620 00
Avsändare
ÅF
Vardagar 9-18
Lördag 10-15
www.bilab.se, Mån-Fre 9-18, Lör 10-15
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se
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Hallå där Magnus Björklund
klubbchef Kärra HF
 Den 29 september försvinner nästan alla
restriktioner mot coronaviruset. Då får man
vara stor publik på bland matcher igen.

Premiär för herrarna var mot Almo (b) i helgen och där blev
det förlust. Lördagen den 25 september är det hemmapremiär
mot Skånela IF i Lillekärrshallen.

Vad betyder det för Kärra HF?
- Det betyder givetvis jätte mycket. Ett fullsatt Lillekärrshallen blir ju som en åttonde spelare. Mycket kul att att vi kan ha
fritt på våra ungdomsmatcher också så att barnen får uppleva
stämningen med publik under match.

Ungdomsverksamheten basen.
Kärra HF har en av landets bästa ungdomsverksamheter. Så
har det varit i många år. Här fostras spelare i en bra miljö med
fantastiska ledare. Ingen slump att Kärra gång efter gång fått
fram en rad spelare som tagit sig till spel i föreningens seniorlag, till lag i de högsta serierna i Sverige, till proffslivet utomlands och inte minst till landslagsspel. De färskaste exempel är
Jenny Carlson och Jonathan Carlsbogård, som båda spelade
OS i Japan för drygt en månad sedan.

Damerna spelar i högsta serien SHL.
Vad är förväntningarna där?
- Vi är ju nykomlingar där och tar oss ödmjukt mot uppgiften.
Det kommer bli sten tufft men vi lovar at vi ska bjuda upp till
dans varje gång vi spelar
Hur har det sett ut på försäsongen?
- Försäsongen har varit bra. Vi har kunnat genomföra den enligt plan. Ett trevligt inslag som var nytt för i år är svenska
cupen vilket gjort att vi fått chans till tuffa tävlingsmatcher
innan serien
Damerna har ny tränare och fyllt på truppen. Hur långt
räcker det i SHE?
- Vi tror att vi ska kunna överraska och ha minst två lag bakom
oss vilket betyder att vi stannar kvar i SHE.
Har ni upp några egna produkter till seniorlaget?
- Elin Berglöv är ny för i år från egna leden samt Julia Larsson
som fortfarande är junior. Dom fyller på vår redan stora skara
av egna produkter som sedan tidigare tillhör truppen
Vilka kommer att vara nyckelspelare för Kärra i SHE?
- Vi tror att Kärra HF laget kommer vara viktigt. Vi har flera
fina spelartyper som var en är viktiga både bakåt som framåt.
Vilken målsättning har damerna i SHE?
- Målsättningen är att etablera sig. Det betyder att vi vill ha
två lag bakom oss. Lyckas vi med det gör vi en jättefin säsong.
Hemmapremiär mot Skövde HF den 24 september i Lillekärrshallen?
- Ruggigt inspirerande att kliva in i ett kokande Lillekärrhallen
igen med publik.

Vad är förväntningarna där?
- Kärra HF har en relativt ung trupp med en del nya spelare. Vi
tror vi kommer överraska många lag positivt i år

Vad tror du är anledningen till att Kärra HF är så framgångsrika på barn och ungdomssidan?
- Kulturen spelar givetvis stor roll då man andas handboll i
stadsdelen. Sen är vi ganska cup intensiva vilket gör att barnen
tidigt får spela mycket matcher mot olika lag från hela landet
vilket gör att man utvecklas. Sen att vi har seniorlag av yttersta
klass gör att man väldigt lätt kan gå och se handboll och skaffa
sig idoler på hemmaplan. Då skapar men ett tydligt mål att
dit vill jag.

Hur har det sett ut på försäsongen?
- Man har tränat på bra och höjt dosen från föregående år.
Många spelare som visat på fina framsteg

Hur många barn och ungdomar och lag har ni i föreningen?
- Vi har 650 barn i 50 lag

Herrarna har en ny tränarduo och fyllt på truppen. Hur
långt räcker det i herrallsvenskan?
- Vi tror att vi ska komma bättre en föregående år och skall
komma över strecken för kval neråt

Kommande säsong blir normal

Magnus Björklund Kärra HF:s klubbchef.

Herrarna spelar kvar i herrallsvenskan.

Har ni upp några egna produkter till seniorlaget?
- Vi har lyft upp flera av våra duktiga juniorer så som Simon
Tyre,Emil Saxin,Ludvig Palmer, Simon Robertsson, Hannes
Rosberg. Dom fyller på vår på vår redan stora skara av egna
produkter
Vilka kommer att vara nyckelspelare för Kärra i allsvenskan?
- Samma som hos våra damer. Laget kommer var viktigt men
flera av våra nyförvärv kommer att få stora roller
Vilken målsättning har herrarna i allsvenskan?
- Målet är att komma bättre en förra året och undvika kval
neråt.

Seriespelet är igång och Kärra HF alla lag är som alltid
laddade och förväntansfulla inför det. Känslan inför det?
- Som vi ha längtat. Ska bli riktigt kul att möta alla föräldrar
och fans igen. Handboll utan publik är inte som det ska
Hur känns det att det nu blir normala förhållanden för
föreningen efter den tuffa tid som pandemin inneburit?
- Vi hoppas verkligen att det ska bli normalt igen. Dom ett och
ett halvt år detta varit har varit en av dom största prövningen
för idrottsrörelsen. Att nu få återgå till normala förhållande
var helt nödvändigt för att inte inomhus idrotten skall slå ut.
Publiken får nu komma till Lillekärrshallen och stötta lagen. Hur mycket betyder det?
- Otroligt mycket. Åttonde spelaren behövs. Spelarna på planen lyfter sig och är stolta att få visa upp hur bra dom är.
LEIF MARTINSSON

Backatorp IF:s egna dag lördagen den 25 september. Foto: Backatorp IF.

Så välförtjänt.

BIF dagen 25 september

Föreningshjältar
i Kärra KIF in i Hall of Fame

Nu är det dags för en Backatorp IF:s egna dag även om
den blir i en nedskalad version.
Lördagen den 25 september kommer vi ha ett litet jippo
i Lillhagsparken vid planen.
Vi grillar hamburgare, säljer fika, lotter, chokladhjul,
klubbshoppen är öppen med lite nyheter samt att några av
våra ledare går den viktiga HLR kursen.
På planen spelar några av våra lag uppvisningsmatcher
och de allra minsta PF-16 kommer spela sin premiär på hemmaplan.

Alla lag kommer inte deltaga på planen men alla är välkomna till parken.
Eventet håller på från 10 på morgonen sen avslutar vi med
de sista matcherna där styrelsen 14,30 möter De lovande
och vårt ledarlag möter bolltrollarna kl 15,00.
Vi håller avstånd till varandra och självklart har man symptom så stannar man hemma.
Varmt välkomna! BACKATORP IF.
B/K

Göteborgsfotbollens Hall of Fame har i år fått nya medlemmar från Kärra KIF. Först ut från föreningen var vår stora eldsjäl
Istvan och i år var det Reine Olofsson, Ulf Hjelm och paret
Morgan & Inger Kindmark.
Backa/Kärra Lokaltidningar, läsare och många andra applåderar dessa fantastiska eldsjälar. Och till Kärra KIF.
B/K
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Backa HK damer

Hallå där Niclas Bergström tränare
för Backa HK:s damer i division 3
Hur har försäsongen varit?
- Det har varit både högt och lågt. Mycket pga pandemin såklart då det funnits en viss osäkerhet på om säsongen ens kommer igång, men nu mot slutet, när det börjar närma sig premiär, så har det sett bra ut.
Åsa Björklund. Foto: Kärra HF.

Nya spelare till truppen?
- Så här långt har vi fått in Natalie Popova från Kärra och Caroline Hansson som gör comeback efter ett par års uppehåll,
men senast i Kärra.
Detta är givetvis en pågående process och vi hoppas få in fler
spelare inom kort.

Dramatiskt när
Kärras damer vann
premiären i SHE

Några spelare som lämnat?
- Vi har inte haft någon som lämnat för annan klubb. Dock
så har vi tappat en del spelare som slutat och några har gått på
mammaledighet.
Har ni lyft in några spelare från ungdomssidan?
- Tanken är att vi ska försöka lyfta upp en eller ett par spelare
från juniorlaget. Vi har redan med några juniorer på träningarna.
Målsättningen för säsongen?
- Svårt att värdera var vi står jämfört med de andra lagen i serien då vi inte spelat på drygt ett år, men med det material vi
har i truppen bör vi hamna högt i tabellen, förhoppningsvis
överst.

 Nykomlingarna Kärra HF i SHE visade
klass direkt när de i premiären mötte Kristianstad HK(b) och vann med 27-26.
Niclas Bergström tränare för i Backa HK:s damlag.

Premiärmotståndare?
- Kv IK Sport B, 10/10 kl 16 i Valhalla. Första hemmamatchen
blir 23/10 kl 18.20 i Skälltorp, förhoppningsvis med publik.
B/K

Backa HK herrar

Hallå där Marcus Mårtensson tränare
för Backa HK:s herrar i division 2
Hur har försäsongen varit?
- Den har varit mycket bra, några små skavanker men i det
stora hela så är truppen i mycket bra skick inför premiären den
andre oktober.

Det var skåningarna som höll i taktpinnen under nästan hela
matchen och var i ledningen mest hela tiden. Det så länge ut
som Kristianstad skulle få med sig en premiärseger, men Kärra
gav aldrig upp och med bara en sekund kvar av matchen
trycker Elin Karlsson in segerbollen 27-26. Mer dramatisk
än så blir det inte. Glädjen var såklart enorm i Kärralägret.
Segern betyder massor för Kärra, som visade upp en härlig
moral som kommer att räcka långt i SHE. Kännetecknade för
nykomlingarna är att de aldrig ger upp, samt att laget utvecklas ständigt. Det visade de prov på i den här matchen.
Hela laget med spelare och ledare förtjänar beröm och
extra plus går till Elin Karlsson som med sitt fina skytte (8 mål)
var ett ständigt hot mot skånelaget. Cecilia Schön var enorm
i sitt försvarspel och rutinerade målvakten Åsa Björklund klev
fram när det som bäst behövdes.
Kärra laddar nu om några dagar till nästa match, då det är
hemmapremiär i Lillekärrshallen mot Skövde HF, fredagen den
24 september kl 19.30.
Målen för Kärra: Elin Karlsson 8, Emmie Svensson 4,
Cecilia Schön 4, Alexandra Lundström 4, Vanja Andersson
2, Lovis Jansson 2, Maria Sundin 2, Maja Bernvid www.
handbollskanalen.se
B/K

Nya spelare till truppen?
- Linus Ek (Torslanda HK), Joel Fallgren (Kärra HF), Daniel
Ahlqvist (Kärra HF), Emin Gustafsson (Önnered HK)
Några spelare som lämnat
Nej
Har ni lyft in några spelare från ungdomssidan?
Tyvärr är vi inte riktigt där än då vi saknar juniorlag i dagsläget. Men förhoppningsvis om 2-3 år så kommer vi kunna
lyfta in ungdomar från egna leden. Vi har ett par stycken riktigt intressanta killar som vi hoppas stannar i klubben så att
dom om ett par år får representera A-laget.
Målsättningen för säsongen?
Topp 3

Cecilia Schön. Foto: Kärra HF.

Premiärmotståndare?
IF Hellton kommer på besök ifrån Karlstad. Spännande
match, Helton var nykomlingar i Div 2 föregående år men vi
hann inte mötas innan säsongen bröts.
Varmt välkomna till Lundbystrand den 02/10!
B/K

Marcus Mårtensson tränare för Backa HK:s herrar.

Även små annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson, 0733–48 72 14
Elin Karlson. Foto: Kärra HF
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Innebandy

Backadalens herrar division 2
Hallå där Stefan Lovén,
huvudledare
Hur har försäsongen varit?
- Startade upp i mitten på maj och körde till
midsommar, med 2-3 gånger i veckan. Efter
det var det egen träning till mitten på augusti.
Då körde vi igång igen med 3 gånger i veckan.
Bra fart och närvaro. Jobbar med
förbättringar av spelidén som vi började med
förra säsongen.

Jörgen Odh. Foto: IBF Backadalen

Backadalen
damer division 1
Hallå där Jörgen Odh tränare
Hur har försäsongen varit?

Det har varit en annorlunda och väldigt
lång försäsong då serien stängde ner
redan i slutet på oktober förra året. Vi
körde på med fysträning utomhus och via
Teams ända fram tills det blev beslutat
att säsongen 20/21 avslutades. När vi
därefter drog igång igen med säsongen
21/22 lade vi stort fokus på klubba och
boll, glädje, gemenskap och mycket spelövningar. Ganska olikt en ordinarie start
av en säsong men väldigt uppskattat av
spelarna, det har sprudlat av glädje och
energi kring laget.

Nya spelare till truppen?
- Ja har fått in 4 nya spelare. Harry Olofsson
och Ville Lindberg kommer tillbaka till Backadalen efter varit i Pixbo div 1. Detta är otroligt roligt att man väljer komma tillbaka till
oss och vår resa. Även Jesper Wollberg Olofsson har tillkommit. Haft ett uppehåll men
spelat bland annat i Lerum. Målvakt Mathias
Börtin kommer från IBK Göteborg.
Några spelare som lämnat?
- 8 spelare har lämnat av lite olika anledningar. En del äldre så det är en lite av en generationsväxling.
Har ni lyft in några spelare från ungdomssidan?
- Japp det är några stycken från vårat JAS lag

Stefan Lovén. Foto: IBF Backadalen

Målvakten Mathias Börtin nytillskott
till Backadalens herrar.. Foto: www.
backadalen.se

som har fått kontrakt. Back:William Dalhbom, Center: Lukas Westling, Forward:Albin
Wikström, Kalle SöderbergMålvakt: Oscar
Larsson. Samtliga har tagit kliv framåt och
kommer bli nyttiga.

matcherna så det inte går så mycket upp
och ner.

Målsättningen för säsongen?
- Hänga på toppen så gott det går. Är ett
ungt utvecklingsbart lag men saknar rutin.
Kommer jobba för att hitta en stabilitet i

Premiärmotståndare?
- Herrestad från Uddevalla kommer till Göteborg.Vi spelade mot dem i fjol en jämn match
som svängde fram och tillbaka. De lyckades
vinna i sudden. Nu är vi redo och kör hårt för
seger och revansch.
B/K

Nya spelare till truppen?

Andreas Berg tränare för Kärra IBK:s herrar.

Några spelare som lämnat?

Kärra IBK herrar
division 3

Sara Thorn från Linköping har kommit till
oss. Hon har flyttat till Göteborg för att
plugga.
Victoria Frisell ville prova på spel i Allsvenskan och har gått till Lindome. Jennifer Malmqvist och Matilda Andersson har
slutat.

Har ni lyft in några spelare från ungdomssidan?

Agnes Hopkins som redan förra säsongen
var med och kände på har i år tagit klivet
fullt ut och klivit in i truppen.
Vi har även ett spännande samarbete
med Älvstranden Akademi DJ JAS där
både JAS och Divison 1 ingår. Där finns
många duktiga och intressanta spelare
som säkert kommer knacka på dörren för
att spela Division 1 redan i år.

Målsättningen för säsongen?

I år är det kanske svårare än något år tidigare att ha en känsla för hur det kommer
gå i serien. Alla lag har haft ett avbrott
från tävlingsspel sedan slutet på oktober
så vi vet inte så mycket om de andra lagen
i serien. Vi vill fortsätta att utvecklas och
göra bra prestationer och gör vi det kommer resultaten. Kanske ett tråkigt svar men
det är så vi ser på det just nu.

Premiärmotståndare?

Vi börjar med ett riktigt derby mot Kärra
vilket ska bli otroligt roligt! Ska bli grymt
kul att få tävla igen!
B/K

Kärra IBK:s damer ledartrio: Vänster: Kajsa Alte (spelande tränare)
Mitten: Angelica Cocchi (huvudtränare) Höger: Emma Oljelund (spelande tränare)

Kärra IBK damer
division 1
Hallå där Angelica Cocchi tränare
Hur har försäsongen varit?
- Jo men som vanligt har den varit i vårt eget
tempo, det vill säga inte så mycket! Däremot
har vi haft halltid en gång i veckan sedan maj då
restriktionerna släppte. Vi är ju ett lag som vill
spela innebandy för att det är kul, så vi kommer
inte tvinga på någon intervaller på sin semester.
Nya spelare till truppen?
-Ja vi har fått in några nya tjejer från olika håll
nu i september. Några av tillskotten är tidigare Pixbo-spelare som lagt av för några år sedan
men nu saknat lagsporten igen. De är bra skolade från grunden och har lätt för att komma in
i vårt spelsystem. Vi har även fått in en spelare
som endast spelat med grabbar innan, på skoj,
och henne ser vi som en stor tillgång inför säsongen.
Slutligen har vi även en tjej som vart med oss
innan men haft en paus på något år.
Några spelare som lämnat?
- Ja tyvärr så är det många spelare som kommer
och går beroende på vad som händer i livet.

Några har tyvärr flyttat till andra städer som
ligger lite för långt bort för att kunna pendla.
Ett antal spelare börjar även plugga på andra
orter eller här i Göteborg och vill satsa på sina
studier, vilket de såklart ska göra! Men vi har en
krigare som kommer flytta till Varberg och trots
detta känner att det är värt att åka till göteborg
två gånger i veckan för att spela med oss.
Har ni lyft in några spelare från ungdomssidan?
- Våra ungdomsspelare är tyvärr lite för unga
för att flytta upp till division 1 i nuläget, så tyvärr har vi inget samarbete där.
Målsättningen för säsongen?
- Vår målsättning är enkel; innebandy ska vara
kul. Denna säsongen är detta en större utmaning än tidigare år då vi gått upp till division
1. Vi har ett tuffare motstånd och det är såklart
roligast att vinna. Så förutom att jobba hårdare
med vårt spelsystem så handlar det mycket om
inställning i år.
Premiärmotståndare?
- Premiären väntar den 2 oktober och då är
det Backadalen på bortaplan. Tanken av riktig
match väcker lite nervositet men det ska också bli otroligt roligt att äntligen komma igång
igen!
B/K

Hallå där Andreas Berg tränare
Hur har försäsongen varit?
- Försäsongen har varit bra, barmarksträningen har
varit hård men killarna är i bra fysisk form,Vi spelade Falkenbergs cup i augusti och slog där ett division 1 lag (zenith) och ett division 2 lag (tygriket).
Nya spelare till truppen?
- Några nyförvärv har vi allt fått in. Kasper
Van Den Hark (Pixbo Division 1)Joakim
Ljungberg (IBF Backadalen)Charlie Bellring
(tillbaka efter studier)Max Zetterberg (tillbaka efter studier) Förhandlingar sker även med
Kalle Bylund (tidigare IBK Göteborg)
Några spelare som lämnat?
- Viktor Kostadinski (slutar)Nicklas Talcott (slutar)
Daniel Allansson (slutar)Joakim Ljungberg (Slutar)
Har ni lyft in några spelare från ungdomssidan?
Ja absolut. De 05or som varit aktuella för spel
i herrlaget har tränat med oss hela förra säsongen och är nu klara för spel Elias Andersson 05aMax Gabrielli 05aJakob Svensson 05a
Målsättningen för säsongen?
- I år har vi vår starkaste trupp på många år och målsättningen är helt klart att ta steget upp i division 2.
Premiärmotståndare?
- Bortamatch mot Surte IS IBK 2/10 13.00Hemmamatch mot Lindome IBK 9/10 15.30.

HEMMAPREMIÄR!
Äntligen spelar vi inför publik,
hoppas att du vill vara en av dem!

På fredag startar vi igång serien igen och äntligen får vi spela med publikfyllda
läktare igen – som vi har längtat! Spelschema för de närmsta veckorna ser ni nedan.
Hoppas vi ses till helgen!

am:
D
r
e
h
c
t
a
m
a
Hemm
Fre
Ons
Ons
Fre

Skövde HF
0
:3
9
1
l
k
9
/
4
2
Sävehof
IK
0
:0
9
1
l
k
0
20/1
Skuru IK
0
:0
9
1
l
k
1
1
/
3
Höörs HK
19/11 kl 19:30

H e m m a m at c

Lör 25/9 k
l 14:00
Lör 9/10 k
l 14:00
Lör 23/10 k
l 14:00
Fre 29/10 kl
19:30
Lör 13/11 kl
14:00

her Herr:
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HK Varberg
Anderstorps SK
LIF Lindesberg

Juniorträning:
Nu har träningen startat för våra yngsta lag.
Ingen föranmälan behövs utan man kan provträna ett par gånger
innan en låg medlemsavgift uttages.Vi tränar i Lillekärrshallen, kom
och ha kul tillsammans med oss!
Lördagar :
-11
Pojkar 8 år kl 10
-12
Flickor 9 år kl 11
-13
Flickor 8 år kl 12

Kärra HF i samarbete med
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Notiser

Ännu en förlust
Hisingsbackas herrar
Det har gått tungt för Hisingsbackas herrar
i seriespelet i division 3 mellersta götaland.
Endast en seger efter 12 spelade matcher.
Senaste matchen var mot Angered MBIK
som vann med 2-1. Målskytt för Backalaget
var Bubu Sanyang. Nästa match spelas lördagen den 25 september mot Hestrafors IF
hemma på Backavallen.
B/K

Ytterby vann mot
Hisingsbackas damer
Fortsatt tufft är det för Hisingsbackas damer
i division 2. Senast mot Ytterby hemma på
Backavallen blev det förlust med 3-2. Det stod
länge 1-1 men i matchens sista minuter tryckte gästerna in 2-1 och därefter segermålet.
Nästa match för Backalaget är Hisingsderbyt
mot IK Zenith fredag den 24 september.
Målskyttar Hisings Backa FC:
Emilia Halvarsson och Therese Wastensson.
Hisingsbacka FC:s trupp mot Ytterby:
Josefin Halvarsson, Therese Wastensson,
Paulina Brusberg, Marie Åhs, Cornelia Hedeberg, Felicia Svanström, Bella Björklund,
Emilia Halvarsson, Raissa Morrison, Malin
Enberg, Sandra Lundberg, Victoria Lundgren,
Linn Amnemyr, Jennifer Söderqvist. Minella
Shabaj, och Indisar Abdi Qadir Dhoore.
B/K

Förlust i premiären för
Kärra HF:s herrar
Kärra HF:s herrar inledde i helgen säsongen
21/22 i herrallsvenskan med den kanske
svåraste bortamatchen direkt när de mötte
AMO HK (b) Och starten blev allt annat än
bra, då AMO går fram till 7-0 efter 7 min
spel. Resten av halvleken blev inte mycket
bättre för Kärras del och i paus var siffrorna
20-7 till hemmalaget. Andra halvlek förbättrade Kärra sig markant och man ska vara
nöjda när man lyckades göra 24 mål under
den. Matchen slutade 37-31 till AMO. Tar
Kärra med sig sin fina andra halvlek till hemmapremiären på lördag i Lillekärrshallen mot
Skånela lär det bli en spännande tillställning.
Extra beröm i Kärra går till Philip Otterberg,
Noa Zubac och Andreas Skoglund
Målen för Kärra: Noa Zubac 8, Philip Otterberg 5, Andreas Skoglund 4, Theo Johansson
3, Leonard Gegaj 3, Elias Gromulski 2, Martin Gustavsson 2, Daniel Strandberg 1, Simon
Larsson 1, Isak Karlsson 1 och Abdi Alayyan 1.
B/K

Lyckat samarbete
 För drygt 1,5 år sedan, drog vi igång ett samarbete med vår Grannklubb Hisingsbacka FC och deras
damlag. Orsaken var att kunna skapa en röd tråd inom vår gemensamma tjej och damverksamhet, dvs
att dels kunna erbjuda ett utbyte vad gäller matcher och träningar, men även att kunna skapa en utökad
flexibilitet vad gäller träningar.
Med detta upplägg kan vi erbjuda våra tjejer
2-4 träningar i veckan plus ett antal matcher i
veckan på olika nivåer. I dagsläget har vi 7 tjejer (Födda 05-07) som mera regelbundet tränar
med Hbfc och vi fyller på allteftersom tjejerna
blir äldre och mer erfarna.
Vi har även haft ett antal tjejer som fått prova
på matchspel på senior nivå. Började redan förra
året med division 4 spel, men har detta år även
inkluderat division 2 spel. Det som oxå är kul
att vi fått några av Hisingsbackas tjejer att spela
även med i juniorserien under året. Grundfilosofin har alltid varit att bägge föreningar skall vin-

na på detta samarbete på lång sikt!Riktigt skoj
även när våra spelare beröms av motståndarlaget.
I veckan som gick gjorde Tea Bäckström och
Olivia Knodt, seniordebut med HBFC damer
division 4. En match som även sändes på GP
Tv. “AA vinner fullt rättvist med klara siffror 3-1
(2-1), våra tjejer visade sig vara ett par nummer
för stora för gästerna från andra sidan Göta älv,
men jag måste inflika att de hade i mål en tjej
född -07 alltså 13 år ung (fyller 14 i dec) Olivia Knodt, “två äpplen hög”, lägg namnet på
minnet fortsätter hon så här med ett inspirerat
målvaktsspel och totalt orädd i duellerna och

dessutom en verbal förmåga, så ser jag inget
hinder varför inte en annan storklubb på Hisingen kommer höra av sig inom kort..”
Framtiden ser ljus ut på Hisingen för dam
och tjejverksamhet, men som med all tjejverksamhet, kan vi bli flera så hjälp oss att sprida
ryktet om denna underbara förening, där det
satsas på tjejer i alla åldrar.
VID PENNAN
KIM KANKKONEN LEDARE BACKATORPS
DAMJUNIORER

© Tiu Similä
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Backa HK:s damjuniorer vann guld i Danmark.

Backa HK Damjuniorer tog guld!

I helgen spelades Tornby Cup i Danmark. Backa HK representerades i två åldersklasser, F08 samt Damjuniorer En intensiv helg
med matcher i och omkring Danska Hjörring. För Backas Damjuniorer var det 6:e året man deltog och i år gick man till final i Bslutspel där man vann med 19 – 13 i finalen mot Lögstör HK.
B/K

Tung förlust för Kärra
KIF:s herrar
Helgens match började bra för Kärra KIF:s herrar hemma
på Klarebergsvallen när de tog emot topplaget i division 5
A Utbynäs SK. Efter tjugo minuter gör Gustav Lind 1-0 till
hemmalaget. Utbynäs svarade upp och hinner innan halvtidsvilan trycka in både 1-1 och 2-1. Andra halvlek ser ut
att bli mållös, men i den 87 minuten kvitterar Kärra genom
Dragan Desanvic och matchen lever just då, i högsta grad.
Minuten efter gör bortalaget 3-2 och det blir också slutresultatet. Surt för Kärra, som spelat starkt senaste tiden och
kom till den här matchen med två raka vinster. Nu får de
ladda om till nästa match som är mot FC Bosona-Bosna IF
lördagen 25 september på Klarebergsvallen.
Kärra KIF.s trupp: Peter Svedberg, Niklas Hansson, Simon Lindström, Marcus Tormodsson, Gustav Lind, Marcus Andersson, Arvin Hamidi, Daniel Mellbin (K), Adam
Goncalves, Elimar Mansour, Daniel Kjellén, Sebastian
Wennermark Örnerdal, Neo Siam Ngorsungnoen Gustavsson, Fabian Falk, Oliver Paul Blum, Dragan Desancic och
Philip Karlsson Mathiasen.
B/K

Backatorps herrar
väntar på första vinsten

IBF Backadeln var med på Brunnsbodagen.

Bulldog Training Center på plats under Brunnsbodagen.

Lyckad
Brunnsbodag

Brunnsbodagens familjedag var lyckad i helgen. Här kunde
man prova på lite olika aktiviteter som bland annat: boxning,
breakdance, innebandy, fotboll och cirkusaktiviteter. Det
fanns även möjligheter att fynda på fynda på loppisen som var
på torget. Go fika och varmkorv var också ett självklart inslag
den här dagen.
B/K

Det var nära att första segern för Backatorps herrar kom
i senaste matchen mot IK Västanå. 2-1 ledningen i 75 minuten blev till 2-2 och så slutade matchen. Det betyder att
efter fyra spelade matcher väntar Backatorp forfarande på
sin första trepoängare i division 7..
Målskyttar för Backatorp: Jens Ribe och William Dahlbom.
I nästa match väntar Hisingsderby mot Lundby på Bravida Arena. Matchen spelas 22 september (efter BK:s pressläggning). Kanske att den första trepoängaren kommer där
för BAckatorp.
Backatorp IF:s trupp mot IK Västanå: Edvin Oldin,
William Dahlbom, Edvin Erlandsson, Tobias Rydén, Lukas
Ekendal, Jens Rilbe, Johannes Gustavsson, Stefan Cajkusic (K), Elmer Bäckström, Gustaf Arnesson, Hampus Eriksson, Nils Baronnet , Mohammed Samsam och Gustav
Johannesson.
B/K
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PT-timma
PÅ KÖPET!

VÄRDE 690 KR

kom igång
hos oss!

GYM & KONDITION
PÅ VALFRI KLUBB

299:/ MÅN

INGEN BINDNINGSTID

bli medlem
redan idag!

Gruppträning

GYM & KONDITION

wellness online

triggz bonusprogram

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

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

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

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

