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Lite
Lokalt

LiteLokalt.se

Handla lokalt – välkommen

till Kärra Centrum!

! @karracentrum  |  www.karracentrum.com

KÄRRA PIZZERIA & GRILL   |   KÄRRA KÖK & BAR 

KÄRRA HÅRTEAM  |  CANDY   |   APOTEKSGRUPPEN 

FOLKTANDVÅRDEN   |   KÄRRA CAFÉ & KONDITORI

 ICA SUPERMARKET   |   BLOMMIGA BUTIKEN

KATO SUSHI  |  FLEXIBEL FRISKVÅRD & HÄLSA

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

Vi säljer och servar följande märken:

VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE

Lyckad Kärradag

Jonathan – ett  
av våra VM-hopp

Bollkollen hos  
våra lokala lag

hemmaplan!

Handla
på

selmalagerlofstorg.se

fi@selmalagerlofstorg

Supporta din lo
c a

ls
!

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

 031-57 57 88
  Lillekärr södra 49
        www.pizzahuset.orgScanna  

för meny

*Gäller glas från Essilor vid köp av kompletta glasögon 3-10 oktober. Går ej att kombinera med andra rabatter.
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VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

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

Tel. 031 - 52 18 30  |  www.mjguld.se

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka
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GULD KÖPES!

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

FREDAG 30 SEPTEMBER  
Rockmässa kl. 19  

Göran Starke, präst. Medverkande: Magnus Fallgren m. fl.

LÖRDAG 1 OKTOBER  
Minnenas rum kl. 11-14  

Bilder från förr, fika och andakter.

SÖNDAG 2 OKTOBER  
Festhögmässa kl. 11  

Kyrkoherde Andrea Schleeh, församlingsherde Göran Starke,  
församlingens övriga präster samt musiker medverkar. Kyrkkaffe med tårta.

Vill du veta mer om vad som händer 
i Brunnsbo kyrkan? Skanna QR-koden 
för att komma direkt till kyrkans sida.

Brunnsbokyrkan 50 år! 
Välkommen att fira Brunnsbokyrkans 50-årsjubileum.

Hörde vi något om föreningslivet i valrörelsen?
Så har valet då avgjorts, efter en synnerligen smutsig val-
kampanjande från vänster till höger. Aldrig har väl partier-
na kastat så mycket skit på varandra som i detta valet. Och 
vallöftena har det varit gott om från samtliga partier. Att 
inte partierna har fokuserat mer på sina egna sakfrågor är en 
gåta. Istället för all den energi som de lagt på sina motstån-
dare. Nu blir det maktskifte och det ska bli intressant att se 
hur många av de vallöften som utlovats blir verklighet, med 
en ny regering. Gissar att de blir ganska få.

 
Förresten var det någon som hörde någon rejäl satsning på 
föreningslivet i valrörelsen? Nej tänkte väl det, för den ack 
så viktiga och den kanske största folkrörelsen vi har i lan-
det hamnade som vanligt i skuggan i debatter och alla löf-
ten. Märkligt, men inte förvånande. Trots att det handlar 
om våra barn och ungdomar. Det är som att föreningsli-
vet ska lösa allt själva, med i stort sett ideella krafter. Vet 
inte hur många föreningsmänniskor jag pratat med ge-
nom åren. Väldigt många är det i alla fall. De säger stän-
digt samma sak. Vi kämpar på, men snart orkar vi inte 
längre. Är det inte hall eller planbrist så blir det allt svå-
rare och svårare att få tag på de ideella krafterna och de 

som finns börjar bli färre och färre. En högst berätti-
gad fråga är varför kommunen ger kulturen möjlighe-
ter att avlöna en del av sina ledare, men den praxisen gäl-
ler tydligen inte föreningslivet. Tydligen är det skillnad... 
Allt för att ge våra barn och ungdomar möjligheter till vet-
tiga fritidsaktiviteter är väl ändå något av det viktigaste. 
 
Merja och Josefine har börjat Elcykla till sitt arbete i Hisings 
Backa.. Lokaltidningen fick en pratstund med dom.

 
Kärradagen blev en succé. Det var gott om folk i Kärra 
Centrum och de trivdes alldeles utomoderntligt

 
Selmadagen är snart här. Den 1 oktober är det dags igen för 
en av årets trevligaste dagen i Backa. Missa inte det.

 
Det sorgliga Ukrainakriget har gjort att mängder av invånar-
na från Ukraina flyr för sina liv. Sverige är ett av alla län-
der som hjälper till på olika sätt. Fattas bara annat. I Kärra.
har det öppnats ett boende för flyktingar från Ukraina. Lo-
kaltidningen har träffat en av nyckelpersonerna som Jennie 
Jungersten varit med och startat upp boendet.

Kärrakillen Jonathan Carlsbogård spelar från och med denna 
säsong i spanska storklubben FC Barcelona. I somras be-
sökte han Partille Cup som han spelat många gånger. Cege 
Berglund passade på att träffa Jonathan under Partille Cup 
i somras.

 
Fotbollen är inne i slutspurten och för Hisingsbackas herrar 
kan det bli serievinst.

 
Handbolls och innebandyns premiärer är på gång. Lokaltid-
ningen har pejlat läget hos våra lokala lag.

 
Till sist: Ska BK Häcken bli svenska mästare. Ja, det finns en 
hel del som pekar på det. Tänk vad kul och välförtjänt det 
vore med ett guld till Hisingen. 

 
Trevlig läsning

LEIF MARTINSSON



HANDLA ANDRA VAROR 
FÖR 200 KR SÅ FÅR DU 
KÖPA MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE CLASSIC
Arvid Nordquist. Välj mellan 
olika sorter. Gäller ej Amigas, 
Reko, Solid eller ekologiskt. 
500 g. Jfr-pris 69:-/kg.

2 FÖR

69k
MEDLEMSPRIS

NÄSBYGROVA/NÄSBYLJUSA
Sydöstbagarn. 700 g. Jfr-pris 35:71/kg.

25k�  

MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

SVENSKA ÄPPLEN
Sverige. Klass 1. Välj mellan röda och gröna. 

GRÄDDGLASS
Sia Glass. Välj mellan olika sorter. 
500 ml. Jfr-pris 25:-/liter.

2 FÖR

25k

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK FLÄSKFILÉ
Nederländerna/John’s Selection.
Kyld. Noga utvalt, märkt med 
Animal Welfare. Ca 500 g.

FLÄSKFILÉ

59)=   

15k   
MEDLEMSPRIS

500 ml. Jfr-pris 25:-/liter.

2 FÖR

35k
STEKPANNA
Coop. Stekpanna 28 cm 
med keramisk beläggning 
av hög kvalitet. Soft touch handtag. Fungerar på alla 
spishällar, inklusive induktion. Ord. pris 249:-/st.

CHIPS/SNACKS/NÖTTER
Estrella. Välj mellan olika sorter. 110-275 g. 
Jfr-pris 63:64-159:09/kg.

149k�  
SPARA 100 

KLIPPET!
Bäckebol

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

  21/9–25/9
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Trygghetsspalten 
Backa och Kärra
Vi går in i hösten och vi har varit mitt uppe i slutspurten 
av de olika valen.

Våra folkvalda dök upp på olika platser för att föra ut 
sina budskap. Oftast är det planerade och i förväg kända 
platser och tider. Ibland ändras eller tillkommer händel-
ser på kort varsel.

Med tanke på det skyddsvärde som ett val innebär 
måste vi vara snabbfotade för att kunna vara med eller 
åtminstone hinna med att göra en bedömning kring sä-
kerheten.

Vi har ju våra rättigheter enligt grundlagen att kunna 
föra ut vårat budskap både i skrift men även i tal och 
detta ställer krav på oss alla att acceptera och respektera. 
Även om man kan och får ha en annan åsikt så tar inte 
lagen hänsyn till detta. Man får lova att tycka olika. Det 
finns dock lagar som man måste uppfylla för att ostört få 
för fram sitt budskap. Man får till exempel inte göra sig 
skyldig till hets mot folkgrupp eller på annat sätt kränka 
någon utifrån religiös tillhörighet, sexuell läggning, hud-
färg och så vidare. Många kan säkert ha synpunkter på 
att en dansk politiker åker runt i Sverige och har torg-
möten med väldigt stora polisära insatser. Hans budskap 
eller handlingar har diskuterats många gånger bland våra 
juridiskt väl bevandrade tjänstemän och man har kom-
mit fram till att han har rätten på sin sida. Man får tycka 
till om detta, precis i linje med yttrandefriheten och ha 
en annan åsikt.

“-Jag håller inte med om vad du säger, men jag är 
beredd att gå i döden för din rätt att säga det.” sade 
den brittiska författarinnan Evelyn Beatrice Hall. 

En ståndpunkt och tanke som idag känns väldigt ak-
tuell och något som vi skall vara stolta över även om vissa 
budskap kan vara utmanande och svårsmälta för olika 
personer.

Vill någon ha en annan ordning är det fritt fram att 
göra sin röst hörd vid allmänna val.

För någon vecka sedan gick det ut ett larm om en 
misstänkt skottlossning i Backa. Vi åkte dit med fle-
ra patruller för att undersöka och få en känsla för vad 
som egentligen hade skett. Även en helikopter var med 
som stöd i arbetet. Hela händelsen skapade naturligtvis 
mycket och många känslor hos boende och andra i om-
rådet. När dessutom media gick ut med nyheten om en 
skottlossning så är det lätt att ta det för en sanning i 
stunden. Sanningen förändrades dock under tidens gång 
och slutade med att vi inte kunde hitta några bevis för 
det som larmet gällde, trots en stor insats av oss. Någon 
hade naturligtvis larmat polis för det som hen upplevde 
men i slutet kunde vi inte hitta något som kunde styrka 
det misstänkt inträffade.

Vi gick ut dagen efter med en förklaring och resultat 
till händelsen men tyvärr så lämnar händelsen känslor 
som ligger kvar hos allmänheten, vilket skapar otrygg-
het och rädsla. Kanske kan inblandade parter bli bätt-
re på att på ett sakligt sätt leverera en återkoppling som 
kan lugna ner. Speciellt när Backa bara en vecka tidigare 
drabbats av en skottlossning som de facto hade inträffat.

HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN 
KENNET JOHANSSON, TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

TRYGGHETSSPALTEN

Klimatet engagerade 
under valet

Valet är över. Det har varit mycket prat 
om klimatet i Sverige. Det är bra och 
viktiga frågor, dock är jag så trött på det 
“klimatet” mellan partierna som fanns 
under partiledardebatterna. 

Tycker det varit bedrövligt.

RÖSTADE KLIMATSMART

Tack för Kärradagen
Var och besökte Kärradagen och blev 
så glad. Så roligt att träffa gamla be-
kanta och se hur hela torget lyste upp. 
Snälla ni som står bakom det här fina 
arrangemanget. Kan ni inte göra fler 
liknande dagar under året. Det betyder 
väldigt mycket för oss som bor här och 
för vårt fina torg.

FARMOR SOM BOR PÅ LILLEKÄRR SÖDRA

Bussar och miljö 
rimmar dåligt

Hur kan det vara bra för miljön att köra 
mer eller mindre tomma bussar. Åker 
ofta från Backa in till centrala Göteborg 
eller centrala Hisingen och det är flera 
gånger som jag nästan varit ensam i 
bussen. Vet ej vilket drivmedel bussarna 
går på men är säker på att utsläppen 
från bussarna är rätt stora. Varje timme 
och dag. Tycker det är märkligt att det 
inte ifrågasätts mer. 

FLITIG RESENÄR

Cyklister ta hänsyn
Måste man promenera på helspänn 
när alla dessa cyklister susar fram längs 
vägarna. Är livrädd när jag är ute och 
går. Cykla gärna men dämpa farten 
och var försiktiga mot de som promene-

rar. En uppmaning också till Göteborgs 
Stad. Bredda våra gångbanor. På en 
del ställen är de alldeles för smala och 
eftersom cykelbanan är precis intill är 
det hög risk för olyckor.

JANNE

Månadens ros
Vill jag ge till de personer i Backa HK:s 
styrelse som nyligen avtackades. Vilket 
fantastiskt arbete ni lagt ned.

För föreningens bästa. 

MEDLEM I BACKA HK

983 är i utbildning vid 
höstterminsstarten av polisutbildningen

 � 983 går polisutbildning-
en tre veckor in på höstens 
utbildningsomgång, vilket 
är det högsta antalet för en 
enskild antagning hittills. Po-
lisens fortsatta tillväxtarbete 
sker med bred och relevant 
kompetens.

983 går polisutbildningen tre veckor in 
på höstens utbildningsomgång. Aldrig 
tidigare har så många studenter antagits 
till en enskild utbildningsomgång. Stu-
denterna går både grundutbildningen, 
den funktionsinriktade polisutbildning-
en och den verksamhetsintegrerade po-
lisutbildningen. Den funktionsinriktade 
polisutbildningen startade dock redan i 
juni för att examen ska infalla på samma 
dag som för övriga utbildningsformer.

Komplex brottsbekämpning 
kräver bred kompetens och 
kunskap
Det pågår ett intensivt arbete för att sä-
kerställa att myndigheten blir fler och 
växer med rätt kompetens för att klara 
uppdraget. I samband med en allt mer 

komplex brottsbekämpning krävs att 
myndigheten tillförs bred kompetens 
och kunskap. Det handlar både om poli-
siära och civila kompetenser.

När det gäller poliser finns utöver 
grundutbildningen den funktionsinrik-
tade polisutbildningen som ska bidra till 
att täcka kompetensbehovet inom om-
råden där verksamheten har ett särskilt 
behov av specialistkompetens med poli-
siära befogenheter, exempelvis utredare, 

analytiker och forensiker. Just nu finns 
även en verksamhetsintegrerad polisut-
bildning som riktar sig till civilt anställ-
da inom polisen som efter avslutad ut-
bildning ges anställning som polis i ett 
lokalpolisområde.

Oavsett utbildningsform gäller sam-
ma krav för att kunna antas till utbild-
ningarna, studenterna följer samma 
utbildningsplan och såväl polisprogram-
met som den efterföljande aspirantut-
bildningen på 6 månader ska ha genom-
förts med godkänt resultat för att man 
därefter ska erbjudas en anställning.

För att säkerställa att de som går po-
lisutbildningen uppfyller de högt ställda 
kraven för att kunna anställas som polis 
finns flera kontrollpunkter under utbild-
ningen. Det handlar om alltifrån att bli 
godkänd på prövningen till polisutbild-
ningen och nå målen i utbildningspla-
nen på lärosätet, till att uppnå de närma-
re 30 bedömningsgrunderna under den 
6 månader långa aspiranttiden. Utöver 
det får den nya polisassistenten initialt 
en 6 månaders provanställning hos po-
lisen

WWW.POLISEN.SE

Fritt forum

Fakta
Polismyndigheten har 35 073 
anställda per den 31 augusti, 
varav:

22 166 poliser

12 907 civilanställda

Det innebär drygt 6 822 fler 
anställda jämfört med ingången 
av 2016:

+ 2 276 poliser (jämfört in-
gången 2016)

+ 4 546 civilanställda (jämfört 
ingången 2016)

www.polisen.se

räddabarnen.se/medlem

BLI MEDLEM OCH GÖR SKILLNAD
HÄR OCH NU FÖR FRAMTIDEN



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

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

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

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

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

FRUKOST, LUNCH  
& CATERING

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

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

Helt ny bistromeny

Belgiska våfflor Fyllda Croissanter

Nya bakverk Nya smörgåsar

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

Vår goda frukost serveras mån–fre mellan 08.00–10.30 
(från 50:-), även stekfrukost finns för 59:- (stekt pot., 
falukorv, bacon, äggröra, vita bönor, kaffe & juice).

Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för 99:- 
(medlem 94:-). Till helgen njuter du av vår helt nya 
bistromeny (11-17.30). Passa också på att njuta av ett 
nytt utbud av smörgåsar och bakverk.

Beställ från vår stora Cateringmeny där  
du hittar läckra alternativ från 149:- per portion. 
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com  
eller 010–741 59 88

Glöm inte  
vår catering 

Buffémenyer:  
Charkbricka • Medelhavsbuffé  
Bohusländsk buffé •  Texasbuffé  

 Vegetarisk buffé

Smörgåstårtor
Julbuffé
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Elcykling ett bra transportmedel 
för Merja och Josefine

 � Merja Uotila och Josefine Otterdahl är med i Trafikkontorets projekt Elcyklist. De har under några 
veckor testat på att elcykla.

- Vi är jättenöjda och har definitivt fastnat för elcyklingen, säger de båda. 

Lokaltidningen träffar Merja -   rektor på 
Skälltorpsskolan, Ellen Key skolan och 
Backaskolan - och Josefine - som är biträ-
dande rektor på EllenKey skolan, för en 
pratstund om elcykling och det projekt som 
de deltar i.

De blev intresserade av möjligheten att 
testa på elcyklingen under perioden 23 au-
gusti - 4 oktober. Både Merja och Josefine 
är mer än nöjda, så här långt, och har fått 
mersmak för elcykling. Flera i skolområdet 
är också med i projektet.

- Vi känner redan att det är ett perfekt 
sätt att ta sig från hemmet och till arbetet 
och tvärtom.

Det finns många fina cykelbanor runt om 
på Hisingen och övriga Göteborg, som hål-
ler hög klass. 

- Skyltningen och belysningen är riktigt 
bra.

När man cyklar, betonar Merja och Jose-
fine, att det gäller att vara uppmärksam på 
andra cyklister, de som promenerar och for-
donstrafiken.

- Man kan absolut inte slappna av helt, 

utan man måste ha bra koll. Vi har märkt att 
vissa dagar är det extra mycket trafik och då 
får man ha extra mycket koll.

Hjälm bör man förstås ha på sig. 

Köpt egna elcyklar
Merja bor i Eriksberg och har till arbetet i 

Hisings Backa cirka 8,5 kilometer och Jose-
fine bor i Lundby/Tolered och där är sträck-
an 7 kilometer till Ellen Key skolan.

De cyklar varje arbetsdag numera och 
njuter i fulla drag.

- Det är bekvämt sätt att ta sig fram, samt 
att vi får frisk luft och mår helt enkelt bra av 
att vara ute. Det är också skönt att slippa åka 
kollektivt eller med bilen, samt att man kän-
ner sig piggare när arbetsdagen börjar.

Både Merja och Josefine tycker att det 
också är bra för miljön att cykla, men det är 
inte huvudskälet.

- För oss passar det så bra att kunna ta sig 
från A till B utan att använda bilen eller kol-
lektivtrafiken. Elcykeln är smidigt och be-
kvämt, eftersom vi sällan trampar så mycket, 
utan använder elen som driver på cykeln. 

För Merja och Josefine har cykelprojektet 
blivit en succé, så lyckat att de redan köpt 
egna elcyklar.

- Eftersom vi tycker det här känns så bra 
så har vi köpt egna elcyklar. Vi vill fortsätta 
cykla i framtiden och då är det en bra inves-
tering att köpa egna elcyklar.

Kanske kommer flera av Merja och Jose-
fines kollegor, närmare 30 personer, som är 
med i projektet att ha samma funderingar.

- Vi taggar varandra och det är jättepo-
sitivt.

En annan sak som talar för elcykeln är att 
det går alldeles utmärkt att cykla när det reg-
nar eller är sämre väder.

- Det finns inget dåligt väder, bara dåliga 
kläder.

Lätt att ladda elcykeln är det också. Det 
krävs inte mycket laddning och det räcker 
många mil.

Elcykeln är ett steg in i framtiden och lig-
ger rätt i tiden.

Att börja elcykla har många fördelar.
Det utmärkt transportmedel
Det är bra för miljön.

Du får frisk luft, mår helt enkelt bättre.
Man kan njuta av omgivning och natur.
Fråga bara Merja och Josefine.

LEIF MARTINSSON

Merja och Josefine har fastnat för Elcykling.

Fakta lånecykelsystemet 
Styr & Ställ 
•  Sedan i somras finns lånecykelsys-
temet Styr & Ställ på 6 platser i Backa 
med omnejd. Stationerna finns vid 
Körkarlens gata, Selma Lagerlöfs torg, 
Backa kyrkogata, Baron Rogers gata, 
Hjalmar Bergmans gata och Folkvise-
gatan.

•   Så här långt är stationerna vid 
Selma Lagerlöfs torg och Backa 
kyrkogata populärast – härifrån görs 
flest resor.

•   Ett årskort kostar 300 kronor och 
då ingår de första 60 minuterna för 
varje ny påbörjad resa.

•   Styr & Ställ finns på flera platser 
i Göteborg – du kan hyra en cykel 
och återlämna den vid vilken station 
du vill.

•   Styr & Ställ kommer att finnas kvar 
i Backa t.o.m. 31 oktober 2023.



Välkommen till Selmadagen!
Lördag den 1 oktober kl. 11 – 14
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selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg
En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Aktiviteter på torget:
• Kl. 13.00: Göteborg Konst, stadens enhet för offentlig 
 konst, inviger två nya konstverk av konstnären 
 Max Ockborn på Selma Lagerlöfs Torg – skulpturerna 
 ”En orolig kompis” och ”En krävande kompis”.

• Hållbart höstpyssel för alla barnen. Textilmålning 
 på pennskrin.

• Torgorientering med priser. Start och mål 
 vid pysseltältet.

• Ansiktsmålning 

• Mingla med Höstmaskot som bjuder på frukt.

• Träffa olika föreningar och verksamheter 
 som ställer ut.

• Passa på och höstfika och shoppa på torget!

Selma Lagerlöfs Center:
• Nyfiken på vad som händer i Selma stad? 
 Träffa representanter vid modellen som 
 svarar på dina frågor.

• Nyfiken på vad som finns i huset? 
 Guidning och rundtur i huset 
 kl. 12.00 och kl. 13.00

Gåsagången:
• Musikquiz med trubadur

• Ler- och konstworkshop för seniorer

• Tolereds AIK håller i en labyrintorientering

Fira in hösten med oss på Selma Lagerlöfs Torg
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Kärradagen bjöd på familjefest 
Det blev en folklig, festlig och familjär dag när Kärrdagen arrangerades.

Här fanns något för alla, små som stora. Inte minst trollkarlen som bjöd på stor 
underhållning. Flera föreningar var också på plats och visade upp sina verksamheter, 
samt att man kunde ta del av “prova på aktiviteter”. Butikerna hade öppet som vanligt 
och hade fina erbjudanden. Några partier fanns också på plats inför slutspurten av 
valet som var dagen efter.

Det här var en dag att minnas för alla som besökte Kärra Centrum. 
- Det här är den bästa dagen på hela året i Kärra. Det känns som hela stadsdelen 

lever upp en sådan här dag. Man träffar massor av folk och kan tjöta en stund och 
extra kul är det att se alla barn som har så roligt, sa en Kärrabo, som själv hade ett 
barnbarn med sig.

Tror att den sammanfattningen delas av väldigt många andra som var på plats.
Till sist: Alla barn bjöds på glass. 
Gissa om det var populärt?

LEIF MARTINSSON

Trollkarlen var populär.Kärra KIF var på plats.

Kärraprofilerna Ann och Stefan Carlson.

Röda Korset.

Ironman Club.

Folkvimmel på Kärradagen.



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

FLEXIBEL FRISKVÅRD & HÄLSA   |   APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD

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

Veckans erbjudande 

159 kr
Nya rätter varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00

Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

CANDY

de ska va gott o leva

z

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

OBS! från 1 juli – Paketutlämning: Alla dagar 09–19

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

Välkomna in!

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

Kärra Café  
och Konditori

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

NYA ÄGARE KOMMER INOM KORT.

VI TACKAR ALLA VÅRA KUNDER  

SOM VI HAFT GENOM ÅREN.

MAHNAZ MED PERSONAL

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

KÄRRA

KÖK & BAR

Höstens nyheter är här,  
välkomna in!

Marie och Sofia med personal

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

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

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Apoteksgruppen  
Tuve Torg
Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

Välkommen till  
ditt lokala apotek!

Vi önskar alla  
en trevlig höst!

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

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

KÄRRA 
CENTRUM

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

VARMT VÄLKOMNA!

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

Scanna 
   för meny

Kom till oss när du blir kallad så tar vi hand om dig 
med hög patientsäkerhet, som vanligt. Har du blivit 
kallad men känner dig krasslig? Boka en ny tid via 
vår webbplats eller ring oss så ses vi lite längre fram.

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

Flexibel                                                                                                                                              
F R I S K V Å R D  &  H Ä L S A

-  T R Ä N I N G  -  h o t  Y O G A / y o g a  -                                                           
-  M A S S A G E  -  k o s t  -

Boka möte eller                                                    
prova-på-pass med oss!                                                          

Scanna QR-koden och fyll i ditt          
telefonnummer så kontaktar vi dig.

Vad kan vi göra för dig?

Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. 

Kambensfredag!

Grillade kamben Butiks-
grillade sous vide. Gäller varje fredag.
Jfr pris 139:50/kg. Max 2 kg/hushåll.

Grillade kamben Grillade kamben 

1395/hg

Pizza ICA. Fryst. 350-380 g. Olika
sorter. Gäller 19/9 – 2/10. Jfr pris 
52:63-57:14/kg. Max 2 köp/hushåll.

ICA. Fryst. 350-380 g. Olika

20k
/st

Färska & varma!

�
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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.

Tänk om detta var den enda toalett du hade?

Hjälp oss förändra liv genom att se till att alla människor får tillgång 

Bli månadsgivare på  
rodakorset.se

Tillsammans 
fortsätter  
vi rädda liv  
i Ukraina.

Bli månadsgivare på  
rodakorset.se

Tillsammans 
fortsätter  
vi rädda liv  
i Ukraina.

Selmadagen lördag den 1 oktober
Hallå där Kathleen Hahne centrumledare Selma Lagerlöfs Torg

Selmadagen den 1 oktober. Vad kommer att hända?
- Vi firar in hösten på Selma Lagerlöfs Torg med aktiviteter för både 
stora och små. För barnen bygger vi upp ett höstligt tälttema med 
dekor, där kan man göra textilmålning på pennskrin, det blir an-
siktsmålning och  en torgorientering med hösttema  för alla barn. 
Minglande höstmaskot maskot bjuder besökarna på höstfrukter.

Det pratas om invigning av skulpturer. Berätta mer.
- Kl. 13.00 kommer stadens enhet för offentlig konst tillsam-

mans med konstnären Max Ockborn att inviga de två skulp-
turerna ”En orolig kompis” och ”En krävande kompis” som 
kommer att stå mellan Fiskhuset och Hemköp. Representanter 
från Göteborg konst kommer att vara på plats prata om konst-
verken. Enheten Göteborg Konst ingår i avdelningen kultur- 
och samhällsutveckling och är en del av Göteborgs Stads kul-
turförvaltning. Göteborg Konst arbetar med konstfrågor som 
berör den inre och yttre offentliga konsten i Göteborg.

Är polisen på plats?
- Kommunpolis Håkan Bredinge och trygghetssamordnarna 
från ”Trygg i Norra Hisingen” kommer att vara på plats och 
informera om trygghetsarbetet och ha dialog med besökarna.

Några andra aktörer?
- Inbjudan har gått ut till ett antal föreningar och organisatio-
ner runt om i Backa som kommer att medverka med informa-
tion om sina verksamheter, lotterier och annat trevligt.  

- Selma Lagerlöfs Center kommer att ha öppet hus med 
rundvandring och visning kl. 12.00 och kl. 13.00 för det som 
är nyfikna på att kika närmare på vad som finns i huset.

- Selma stad representanter med Catrin Andersson från 
Framtiden Byggutveckling i spetsen, möte besökare runt 
modellen inne i Selma Lagerlöfs Center som har frågor kring 
de olika pågående projekten. 

Trafikkontoret, hållbart resande har aviserat att de kommer 
att vara på plats

- Familjebostäder har även aktiviteter som utgår från 
Gåsagången under Selmadagen. Där blir det bl.a. Musikquiz 
med trubadur, workshop för seniorer samt Tolereds IK som 
håller i en labyrintorientering.

”Gästen gör festen” så vi hoppas många vill komma till 
torget under Selmadagen!  

LEIF MARTINSSON

Selmadagen är populär.

Kathleen Hahne.

SPF Seniorerna BackaKärra 
Program för oktober

6 oktober: Månadsmöte på Albogården Kl 11.00. Kaj Jensen 
berättar om en pilgrimsfärd till Santiago de Compostela.

13 oktober: Fika på Cafe Viktoria Selma Lagerlöfs torg Kl 
13.00-15.00

20 oktober: Besök på Röhska Museet. Samling vid Pressbyrån 
på Hjalmar Brantingsplatsen Kl 10.30.

25 oktober: Lights in Alingsås. Vi tar tåget till Alingsås och 
går en guidad vandring med olika ljusinstallationer. Kvällen 
avslutas om så önskas på typiskt Alingsåsvis - fika. Vi samlas på 
Göteborgs Central vid Alingsåståget Kl. 16.30.

27 oktober:   Kurs i Hjärt- och Lungräddning med hjärtstar-
tare i Röda Korsets regi på Albogården Kl. 13.00 - 16.00 10 
- 14 personer.

B/K

Julklappshjälpen Göteborg
Vi drar igång.

I år är annorlunda…
Många familjer har inte en tanke på julklappar…man vill 

kunna mätta barnen & betala räkningarna
Vi har därför beslutat oss för att göra en variant av årets Jul-

klappsHjälp
Vi samlar in pengar som vi sen fördelar ut genom present-

kort bland våra sökare.
VILL & KAN NI SÅ HJÄLP OSS ATT DELA, SPRIDA 

& SWISHA
Ansökan öppnas i nov/dec.
0707161997 (Pysse Larberger) 
För mer information: www.facebook.com/julklappshjal-

pengotebor/

B/K
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Lyckad invigning 
av Kök & Café 
Coop Bäckebol
I mitten av september var det extra festligt med invigning av 
Kök & Café Coop Bäckebol. Massor av besökare passade 
på att besöka restaurangen och det bjöds på fin livemusik 
med Anders Wallén, tilltugg och bubbel (alkoholfritt), dessert 
till alla som åt mat från restaurangen, ansiktsmålning och Fes-
tis till alla barn.

B/K

Det bjöds bland annat på bubbel (alkoholfritt)

Livemusik av Anders Wallén.

Helgkul på Bäckebol med VR, 
ansiktsmålning och Playmobil

Den 24-25 september kan du testa den senaste tekniken inom 
Virtual Reality för en garanterat häftig upplevelse! VR är här för 
att stanna och kommer i framtiden smyga sig in som en naturlig 
del av vår vardag. Du kan bland annat testa att åka upp i en sky-
skrapa och gå ut på en planka från 80:e våningen. Eventet pas-
sar alla åldrar och bjuder på många roliga aha-upplevelser och 
skratt. Lite lugnare lek bjuds det på kring våra Playmobil bord.

Och självklart ska barnen få ansiktsmålning.
Helt gratis förstås!

VIRTUAL REALITY
Testa din balans och utmana din höjdskräck på en planka från 
80:e våningen ..eller använd dina dansfärdigheter med den se-
naste tekniken inom VR

Du hittar oss vid ICA/MediaMarkt.

ANSIKTSMÅLNING
Allt blir roligare med lite färg. Ansiktet också. Låt våra smin-
köser förvandla dig

Vi håller till utanför Kappahl.

PLAYMOBIL LEKHÖRNA
Bland riddarslott, flygplatser, tropiska paradis och fullt inredda 
dockhus kan barnen leka i timmar. Föräldrarna också Hörnan 
erbjuder ingen barnpassning men en mysig stund med barnen.

Bordet står uppdukat utanför Kappahl.Alla evenemang är 
gratis för alla!

B/K
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Ukrainaflyktningar har 
fått boende i Kärra

 � Kriget i Ukraina är förödande. Tusentals  människor har fått sätta livet till och städer etc har bombats sönder. Många människor är på flykt, bland an-
nat till Sverige, där det kommit flertalet.

Nu har flera av dem fått boende i Kärra, ovan-
för Kärra vårdcentral, Lillekärr södra. Där 
fanns lediga lokaler som Göteborgs Stad äger 
och efter mycket arbete av personalen så finns 
det nu ett modernt boende för upp till 140 
personer.

- Det är mycket glädjande att vi nu börjat 
ta emot flyktingar från Ukraina, säger sam-
ordnare Jennie Jungersten som arbetar för 
Räddningsmissionen.
Jennie och verksamhetschef Arash Mansouri 
har stor erfarenhet av flyktingar och finns på 
plats för att se till att allt flyter på tillsammans 
med personal & kommande volontärer.

Jennie & Arash har arbetat med flyktingar 
i olika sammanhang och den erfarenhet och 
kompetens de besitter är guld värd.

- Jag vet hur ganska bra om hur det fung-
erar och hur människor på flykt mår och vil-
ket stöd de behöver. Att komma från ett när-
liggande krig är fasanfullt. De flesta som nu 
kommit och kommer har oftast någon anhö-
rig  som just nu deltar i kriget. Det är ett stort 
trauma för de här personerna.

Hög standard på boendet
140 platser finns det som sagt plats för. I nu-
läget har det kommit ca 50 personer, men det 
kommer varje dag fler personer. Flest kvinnor 
och barn. De flesta av dem har under en kort 
tid bott hos familjer & ankomstboenden och 
nu blir Kärra ett anvisningsboende.

Tanken är att boendet ska vara till mars nästa 
år, beroende på hur krigssituationen i Ukraina 
kommer att se ut.

- Det känns fantastisk bra att de börjar kom-
ma hit och de som har kommit är så tacksam-
ma, säger Jennie.

Flera av dem bor nu på boendet har fått ar-
bete och barnen ska skolas in i svenska skolan.

- De är ganska lika oss i Sverige och de är väl-
digt måna om att de vill göra rätt för sig och ar-
beta och betala skatt. Helt enkelt vara med och 
en del av det svenska samhället, säger Jennie.

På det nya boendet, som fräschats upp, får 
de fina förutsättningar att skapa sitt “eget” hem.

- Det är viktigt att de får den känslan av det 
är lite som ett eget hem, en känsla av samman-
hang.

Varje rum har sängar, byrå, nattduksbord to-
alett och dusch. Förutom rummen så finns det 
matsal, där maten kommer från Lillekärrssko-
lan i Kärra & Resursrätt som Räddningsmissio-
nen driver.

Det finns allrum,  lekrum för barnen, tvätt-
stuga och uteplats.

När lokaltidningen hälsar på så är Irina och 
Larysa två Ukrainskor i tvättrummet och kör 
tvättar för fullt. De är tacksamma att få vara här 
och trivs jättebra. Samtidigt finns såklart käns-
lor och annat från hemlandet där de har anhö-
riga som lider och kämpar i ett krig.

Språket är inte alltid lätt.
- Flera kan hyfsad svenska och vi ser till att 

de utbildas så gott det går. Vi har också två 
personal på boendet som kan Ukrainska så de 
översätter när det behövs.

Räddningsmissionen står för drift och per-
sonal och Göteborgs stad står för lokalerna och 
den ekonomiska biten.

De flesta som kommer hit har haft otäcka 
upplevelser sedan kriget bröt ut.

- Ja, det finns självklart ett trauma att be-
handla. Det är viktigt att förstå vilka fruktans-
värda upplevelser en del har. Där vet jag att vi 
som arbetar här kan ge dom det stöd de behö-
ver i vardagen och vid svårare trauma hjälper vi 
till att finna rätt hjälp. 

Många i Kärra har räckt ut handen och 
skänkt bra saker 

- Vi passa på att tacka alla som skänkt och 
stött flyktingarna på olika sätt. det betyder jät-
temycket.

Jennie berättar att det är viktigt att det finns 
regler och krav att förhålla sig till. Därför har de 

tagit fram ett välkomstbrev till alla som de går 
igenom med familjerna. Med regler, krav och 
annat som flyktingarna måste förhålla sig till.

Invigning blir den 13 oktober för alla som 
flyttat in.

Jennie och övriga personal gör otroligt fina 
insatser varje dag.

Med att ta hand om de Ukrainska flykting-
arna

Med att ge dom kärlek, trygghet, värme och 
omtanke.

Insatserna de gör är värd all beundran.

LEIF MARTINSSON

Jennie Jungersten i allrummet.

Irina och Larysa i tvättrummet. Rummen är fräscha och har toalett och dusch.
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En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Supporta dina locals och handla lokalt!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT  |  APOTEKET KRONAN

VIKTORIA CAFÉ & KONDITORI  |  BLOMGÅVAN  |  FISKHUSET

FRANSKA SKAFFERIET  |  HEMKÖP  |  MJ GULD  |  PIZZERIA PÄRLA

SALONG INFINITY  |  AFRODITE BEAUTY  |  ALLOPTIK

SELMAS PIZZERIA  |  SUSHI K

BLOMGÅVAN:
Fixa lite höstfint inne & ute? Vi har det! 

Mån – fre 10 – 18, lör 10 – 14
Välkommen in till oss! 

H

andla loka
lt

!

HEMKÖP:
Svensk nötfärs

Garant, Sverige, färsk, fetthalt 
max 20%, ca 1-2,2kg     

5995
/st

Max 2 köp/hushåll. Gäller vecka 38.

MJ GULD:
Vi köper ditt guld

Batteribyte 

från 90:-

VIKTORIA CAFÉ 
& KONDITORI: 

Välkommen in till oss på 
en god frukost, lättare lunch 

eller en avkopplande fika! 
Mån – fre 9 – 18, lör – sön 10 – 16

Tel. 031-52 51 18

FISKHUSET:
Snart lanserar vi vår WEBBUTIK 

på vår hemsida fiskhuset.se! Gilla oss på 
Facebook så får du veta mer inom kort!

fFiskhuset AB

KRONANS APOTEK:

40% 
på Bethover B12 

Pris från 77,50:-

PIZZERIA PÄRLA:
Valfri lunch för endast 

85:-
Måndag – fredag 11 – 15

ALLOPTIK:
Bästa progressiva glaset 

1 000:- rabatt – just nu endast 

4 990:-
Ord. pris 5 990 kr. Gäller vårt allra bästa 

progressiva glas. Alla priser gäller per glaspar i 
index 1.5, erbjudandet gäller t.o.m. 13/10 2022. 

Kostnadsfri synundersökning ingår. 
Besök oss eller boka tid på 031-52 35 97

www.alloptik.se/boka. BACKA KYRKA:
Lunchmusik tisdag 4 oktober 
klockan 12.00 i Backa kyrka

30 minuter folkmusik och orgelmusik 
med riksspelman Lovisa Risinger, fiol 

och Elisabeth Levinsson, orgel.
Kaffe och smörgås i församlings-

hemmet efteråt.
AFRODITE BEAUTY /

 SELMAS NAILS:
Nytt set från 

300 :- 
Tidsbokning: 079 - 304 89 28

bokadirekt.se/afroditebeauty
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Internationell 
Food Festival på 
Bäckebol Köpcenter
Hallå där Nina Linnér, Centrumledare/
marknadskoordinator för Bäckebol Köpcenter!

International Food Festival, vad är det?
- Det är en prisbelönt matfestival med kök 
och delikatesser från världens alla hörn. 
Här finns fler än 12 länder representerade 
i 18 stånd som rest till Sverige för att del-
ta i denna härliga festival. Här trängs spän-
nande dofter och smaker med olika språk 
och ett fantastiskt visuellt intryck. Festiva-
len turnerar runt Sverige och har i år besökt 
över tjugo stadskärnor och har så gjort i mer 
än 14 år. På Bäckebol känner vi oss hedrade 
för förtroendet att som första köpcentrum i 
Sverige få chansen att erbjuda våra besökare 
denna kulinariska kulturupplevelse.

När händer detta?
- Festivalen pågår under sex dagar tisdag-
söndag den 4-9 oktober och köken håller 
öppet samma tider som övriga handeln på 
Bäckebol alltså må-fre 10-20, lö 10-17 och 
sö 11-17.

Vad är det för typ mat som kommer att 
finnas?
- Tolv länders kök är som sagt represente-
rade och kommer att servera bland annat 
Fish & Chips, Crepes och våfflor med olika 
topping, Beef Borguonion, Ratatoi och an-

dra franska läckerheter, mexikanska Fajitas, 
grillad balkanmat, spansk Paella, afrikanska 
grytor från Västafrika, grytor från Transsyl-
vanien, Langos med olika toppings, Thai-
rätter från Bangkok, Högrevsburgare och 
Philly cheese steak. Här kommer också tra-
vas upp med engelsk konfekt, franska bak-
verk, choklad och småkakor från Sicilien, 
ostar från Italien, Frankrike och England, 
havtorn i olika former och oliver, Bakla-
va och nötter. Husmanskost hittar ni hos 
Coop restaurang och kök och turkisk grill 
och libanesisk mat hos Beyti kolgrill.

Har ni beställt bra väder?
- Ja, men i oktober är ju vädret oberäkneligt 
så köken står placerade utmed 150 meter av 
fasaden och borden dukas upp inne i cen-
trat. Ni kan slå er ner och avnjuta maten 
i gångarna vid Kappahl eller utanför ICA/
MediaMarkt. Så skippa lunchlådorna den-
na vecka och kom och upplev denna kuli-
nariska mångfald på Bäckebol. Maten av-
njuter ni här eller tar med.

Varmt välkomna!

LEIF MARTINSSON

Nia Linner.
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VÄLKOMMEN IN I VÅR VISNINGSLÄGENHET

LÄS MER PÅ HOKERUMBYGG.SE/BOHUS-ANGAR-2

Missa inte invigningen av vår första visningslägenhet i Brf Bohus Ängar 2 söndag 2 oktober kl 11.00.  
Ett fantastiskt tillfälle att känna in lägenheten, husen och inte minst det härliga området Nordtag – Ytterby.

Vi erbjuder här ett bekvämt och bekymmersfritt boende som passar alla. Välplanerade lägenheter i varierande storlekar,  
alla med generösa uteplatser eller balkonger. Som extra för trivseln uppför vi även en gemensamhetslokal i ett av gårdshusen.  
I anslutning till denna lokal bygger vi också ett växthus. Där får du som boende möjlighet till en egen odling. 
På tomten kommer det även finnas en pergola samt lekyta för barnen.

Möt våren 2023 i ett nytt boende, i kvartal 1 nästa år kommer husen stå redo för inflyttning!  
Har du någon fråga eller vill anmäla dig till visningen av visningslägenheten?  
Hör av dig till Victoria på Bjurfors Nyproduktion, 031 – 733 20 29, victoria.tullborg@bjurfors.se

Häcken håller 
hela vägen

 � Sju allsvenska omgångar. Mitt tips från i 
våras består. Årets svenska mästare kommer 
från Hisingen.

Ska inte säga ”vad var det jag se?” eller påstå att sticka ut hakan 
är min grej.

Faktum är dock att det inte var många – om ens någon – så 
kallad expert som tippade att Häcken skulle tillhöra den abso-
luta toppen i serien 2022. 

Det gjorde däremot undertecknad. 
Då vi går in i höstspurten handlar det om två lag. Djurgår-

den – och bollklubben från den här sidan av älven.
Stockholmarna toppar tabellen, med 47 poäng, skyttekung-

en Alexander Jeremejeff & kompani har 46. Bakom de båda är 
det god marginal till tredjeplacerade Hammarby (42). En titt 
på återstående program ser likvärdigt ut, enligt min mening. 
Intressant blir givetvis mötet mellan de båda på Tele2Arena, 
9 oktober.

Där blir det gulsvart vinst – och ett försprång som håller 
hela hösten ut.

Efter 82 år är det dags att ta Lennart Johanssons pokal till 
Gothia Park.

LEIF MARTINSSON 

Återstående program:
Häcken: 

Varberg (borta).

Djurgården (borta).

GIF Sundsvall (hemma).

AIK (borta).

Malmö FF (hemma).

IFK Göteborg (borta).

IFK Norrköping (hemma). 

Djurgården:

Degerfors (borta).

Häcken (hemma).

AIK (hemma).

Malmö (borta).

GIF Sundsvall (hemma).

Norrköping (borta).

Mjällby (hemma).

Urklipp från Backa/Kärra  
Tidning i mars 2022.
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KYRKOSPALTEN
Brunnsbokyrkan – 
en plats att bli sedd 
och välkomnad
Visst behöver vi ibland få fira det vi varit 
med om! Födelsedagar, årsdagar, bröllops-
dagar. Allt som har betydelse för oss, också 
en kyrkobyggnad.

I 50 år har Brunnsbokyrkan stått som 
ett tält på Brunnsbotorget, en anspråkslös 
byggnad utifrån, men som öppnar sig med 
rymd och ljus inuti. Den har en ovanlig 
stjärnformad planlösning som bidrar till 
en känsla av gemenskap.

I ett samhälle där utanförskap och en-
samhet har blivit mångas vardag har 
Brunnsbokyrkan under sina 50 år erbjudit 
en plats för samvaro, tillhörighet och väx-
ande. Den har rum för olika sorters guds-
tjänster, men plats för fika, undervisning, 
sång, samtal, måltider och lek som möter 
många behov.

Många har döpts i den dopfunt som lik-
som växer upp ur golvet mitt i kyrkan och 
som vi alla samlas kring—dopet som ges 
av Gud som ett tecken på kärlek och till-
hörighet utan motprestation.

Många har konfirmerats i kyrkan, fått 
sina kunskaper om kristen tro och liv för-
djupade och fått upplevelser för livet. Bus 
och allvar har blandats, sånger och ord har 
talat till hjärtan om Jesus som älskar ända 
in i döden för frihetens skull.

Många har vigts samman för ett delat 
liv, ett liv där kärleken skall få växa och 
själviskheten utmanas, med förhoppning 
om en lång, gemensam framtid.

Många har också burits in i kyrkan till 
en sista rit, en gudstjänst inför Gud och i 
sörjandes närvaro, i tacksamhet för det liv 
som varit och med hopp om en fortsätt-
ning i en bättre värld.

Ännu fler har bara passerat det lilla hu-
set utan att titta in och se och uppleva de 
skatter som finns gömda innanför dörrar-
na. Ändå står den där och lite utmanande 
pekar mot skyn, som om det finns något 
mer, något bortom matvaror från Ica och 
bakelser från Nöjds. Det finns någon som 
ser och vet allt och som älskar varje män-
niska. Kyrkan på torget vill visa en väg att 
lära känna den som så många anar och har 
fått mystiska erfarenheter av som man inte 
vågat dela med andra.

Innanför dörrarna finns plats för förtro-
liga samtal om livets alla märkligheter och 
vardagligheter. En plats att bli sedd och 
välkomnad! En plats för hela livet.

Så nu firar vi 50 år av liv i Guds hus på 
torget. Med rockmässa på fredagskvällen 
den 30 september, bilder som väcker min-
nen på lördagen den 1 oktober och fest-
gudstjänst på söndagsförmiddagen den 2 
oktober med tårta vid gemenskapen efter-
åt. Vi minns tillsammans med tacksamhet 
allt vi har fått vara med om i Brunnsbo-
kyrkan, det lilla tältformade huset på tor-
get dit alla är välkomna, inte bara den för-
sta helgen i oktober!

GÖRAN STARKE,  
PRÄST I BRUNNSBOKYRKAN

El- och bränslekrisen 
är här på allvar

 � Lokaltidningen har kollat runt med några av våra större lokala föreningar om hur det påverkar dem.

Hallå där Rino Wiger 
ordförande i Hisings Backa FC

Hur ser det ut för Hisingsbacka FC med 
elräkningarna?
- Än så länge har vi god kontroll, men vi som 
alla andra ser mot oro för att de skenar iväg 
när vintern kommer och våra kostnader ske-
nar iväg för uppvärmning, belysning och allt 
annat man spar in på under sommarhalvåret. 

Bränslepriserna är också en dyr historia 
som påverkar föreningar med körningar 
till matcher och träningar med alla sina 
lag. Hur har det påverkat föreningen?
- För oss som förening har det inte påverkat 
alls, utan tack vara alla våra underbara och en-
gagerade föräldrar och ledare har detta alltid 
löst sig. 

Har ni fått något stöd från kommun, myn-
digheter?
- Nej, det har vi inte fått. 

Hur kommer ni rent ekonomiskt att kunna 
bedriva er verksamhet när kostnaderna 
skenar iväg med elen?
- Än så länge har det påverkat väldigt lite, 
men det är klart att om elkostnaderna skenar 
iväg så är det pengar som annars hade kom-
mit verksamheten tillgodo. I ett värst tänkbart 
scenario får man begränsa timmarna planer-
na kan användas med belysning. Vi kommer 
göra vårt yttersta för att verksamheten inte ska 
påverkas. 

Kan ni dra ned på elen för att på så sätt 
minska kostnaderna?
- Nu under sommaren har vi dragit ner på allt 
vi kan dra ner på. Till hösten/vintern måste 
fortfarande klubbstugan värmas upp, vi måste 
ha belysning när det blir mörkt på våra planer. 
Detta är två stora faktorer som vi inte behövt 
dra in på än, men som vi naturligtvis måste 
kika på om räkningarna drar iväg.

Det finns inget som pekar på att elkrisen 
blir kortvarig. Hur agerar ni om det fort-
sätter med höga elräkningar?
- Då måste vi se på större lösningar för att ef-
fektivisera ytterligare på vår elförbrukning. 

Vad skulle du vilja se att kommunen och 
myndigheter gör för att föreningarna ska 
kunna klara sig?
- Jag tycker dialog vore en bra start, men nu 
är ju varken förbundet eller myndigheterna 
kända för att höra av sig innan krisen är där...  
Det viktigaste rent ekonomiskt är stöd för 
att verksamheten kan bedrivas, ett par grader 
kallare inomhus överlever vi men vi måste ha 
kunna tänt vår belysning. 

Hallå där Ulf Jansson 
ordförande i Kärra KIF

Hur ser det ut i Kärra KIF med elräkning-
arna?
- Dessa utgifter är stora för föreningen då vi 

äger våra egna klubbhus. Vi har ett sexsiffrigt 
belopp på årsbasis.

Bränslepriserna är också en dyr historia 
som påverkar föreningar med körningar 
till matcher och träningar med alla sina 
lag. Hur har och kommer det att påverka 
föreningen?
- Föreningen påverkas inte direkt men vi alla 
som jobbar ideellt får ju dyrare kostnader. 
Detta uppmuntrar inte till ett ökat ideellt in-
tresse.

Har ni fått eller kommer att få något stöd 
från kommun, myndigheter?
- Det vet vi inte i nuläget men vi hoppas verk-
ligen att vi som förening också får ta del av 
nåt slags stöd.

Hur kommer ni rent ekonomiskt att kunna 
bedriva er verksamhet, med tanke på de 
höga elräkningarna?
- Vi kommer fortsätta som vanligt då vi har 
bra balans i ekonomin inom överblickbar 
framtid.

Kan ni exempelvis dra ned på elen för att 
på så sätt minska kostnaderna.
- Ja, vi har redan bytt ut till lågenergilampor 
som går på rörelsedetektor och det går alltid 
att dra ner lite mer om vi hjälps åt att hjälpa 
till ytterdörrar mm. Vi ska även göra en över-
syn på våra uppvärmningsanläggningar.

Det finns inget som pekar på att varken 
el eller bränslekrisen blir kortvarig. Hur 
kommer ni att agera framöver?
- Vi kan inte göra mer än att fortsätta att 
jobba aktivt och hoppas på att det blir bättre 
inom kort. Dessa utgifter är även jobbiga för 
alla familjer så att höja avgifter är inget alter-
nativ i dagsläget.

Vad skulle du vilja se att kommunen och 
myndigheter gör för att föreningarna ska 
kunna klara sig igenom elkrisen?
- Alla pratar jämt om det värdefulla ideella 
föreningslivet så vi hoppas på snabb stöttning 
och stöd för att minimera utgifterna.

LEIF MARTINSSON

Ladan i Backa
Ni har väl inte missat att vi har djurträffar varje vecka?

Måste förbokas på 076-277 17 69.
Gratis för medlemmar, går enkelt att bli medlem på plats.

B/K

Foto: Ladan

Lite
Lokalt

LiteLokalt.se
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04 - 09 okt
BÄCKEBOL center

Mån - Fre   10.00 - 20.00
Lördag       10.00 - 17.00
Söndag      11.00 - 17.00

Guld i 
Göteborgs cup

Kärra HF:s flickor 14 tog  i helgen guld i 
A-klassen av GBG cup. I finalen mötte de 
Backa och vann med 18-15.

Grattis till spelare och ledare.

B/K

Foto: David Asserfors.

Höstlovscamp Kärra KIF!

 � Kärra KIF arrangerar höstlovs-
campen för tjejer/killar 7-12 år. 
Campen genomförs på Klare-
bergsvallen under vecka 44.

Vare sig du redan spelar fotboll, är nybörjare el-
ler bara vill testa att lära dig fotboll, är du varmt 
välkommen till höstlovscamp på Klarebergsvallen.

Du måste inte vara medlem i Kärra KIF för 
att delta.

Plats: Klarebergsvallen
Tid: V.44: Tisdag - Fredag 10.00-11.30 

& 12.00-13.30.
Vilka: Barn födda 2010-2015
Samling 09.30 på parkeringen. Hemdags 

ca.13.45
OBS! Måndag är en ledarutbildningsdag. 

Vi startar på tisdag den 1 november.
Anmäl hittar du här: https://camp.

laget.se/KarraKIF/Hoslovscamp-Karra-KIF
Efter anmälan kommer en faktura att skickas 

till det mailet som man har angett i formuläret. 
Betala fakturan direkt så säkrar man sin plats 
(även om det står 15 dagar förfallodatum) . 
Sista anmälningsdagen är 30 oktober eller 
när vi får 80 betalda anmälningar

Skynda och anmäl ditt barn nu!
För ytterligare information, skriv till  info@

karrakif.se eller ring 0704 - 56 28 78.

B/K
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Program för Föreningen 
Kul-Turen höst-vinter 2022 

 � Många är ni som väntat på vårt program och den som väntar på 
något gott väntar aldrig för länge. I uppstart så får man skynda lång-
samt och innan allt kommit på plats så krävs det tålamod och många 
som hjälper till. Det här är vårt första utskick för hösten  och vi kom-
mer sen att komplettera med fler aktiviteter som kommer hända i 
höst och vinter.

Vi hoppas ni alla vill komma för utan ert intresse blir det ingen le-
vande förening.

Vi ser fram emot att träffas

STYRELSEN I FÖRENINGEN KUL-TUREN

Rummikub
Rummikub är ett klurigt och fartfyllt och 
omåttligt populärt sifferspel som spelas världen 
över. Det lockar till skratt och skapar samhörig-
het mellan deltagare. Både nybörjare och vana 
spelare kan vara med. Lamia Sharifi är vår ledare 
och håller koll på reglerna. 

Dag och tid: Måndagar med start 19 sept kl 
11-13.30. Plats: Backa Folkets Hus 

Gubbröra
Ibland är det gott att träffas bara ”gubbar” och 
tjöta lite .  Vi har en gubbträff där du möter lika-
sinnade. Här bjuds på en stor och matig macka 
och kaffe med kaka och så givetvis att vi pratar 
roligheter som lockar till skratt och skoj. Sölve 
och Conny fixar goaste mackorna och hembakta 
kakor.

Dag och tid: Måndagar med start 19 sept kl 
10.30-12.00. Plats: Backa Folkets Hus, Avgift: 
Självkostnadspris- Anmälan: Till Gun Mattsson

Måla i akvarell
Här är en kurs där vi kombinerar både nybörjare 
med dig som målat förut.  Det blir utmaningar 
för alla och var och en skall känna att man ut-
vecklas och inspireras till att bli en känd konst-
när. Efter avslutat kurs har vi vernissage.

Britt Haaland är en fantastisk inspirerande 
och pedagogisk ledare med glimten i ögat. Utö-
ver målandet ges en och annan historia och rätt 
som det är sjunger hon en visa. Max antal 12 
pers

Dag och tid:  Måndagar med start 26 sept 
11-13.15. Plats: Backa Folkets hus. Pris: 590 kr 
för medlem ( 690 kr för icke medlem) 10 till-
fällen. Anmälan: Till Gun Mattsson/Gun Kan-
mert

Akrylmålning
För dig som skulle vilja prova på att måla i 
Akryl. En färg som torkar fort och som är lätt-
are än att måla i olja. Britt Haaland är proffs på 
både Akvarell och Akryl och vill du prova på så 
ta tillfället nu.

Dag och tid:  Måndagar med start 26 sept 
13.45-16. Plats: Backa Folkets Hus Pris: 590 kr 
för medlem ( 690 kr för icke medlem) 10 till-
fällen  

Anmälan:  Till Gun Mattsson/Gun Kanmert

Måla i Olja 
För dig som har målat förut men vill tillsam-
mans med andra utöva ditt intresse och få inspi-
ration och råd i hur du kan bli än bättre. Vi blir 
en kamratgrupp och ibland får vi besök av en 
ledare som ger oss tips och råd.

Dag och tid: Fredagar  med start 23 sept kl 
11-13.  Plats:  Backa Folkets Hus.  Pris:  200 kr 
per person, för medlem ( 300 kr för icke med-
lem) 8 tillfällen. Anmälan:  Gun Mattsson 

Nålbindning
Nålbindning är en mycket gammal teknik med 
nål och ullgarn som går tillbaka till Vikingati-
den. Än idag används dom när man är ute och 
seglar med råsegelbåtar i Nordnorge och dom 
håller värmen i alla väder. Kristina Johansson 
och Inkeri Oksman är våra ledare och dom visar 
här två sätt att nålbinda på. Kursen är på 3 till-
fällen. Max 8 pers.

Dag och tid:    Måndagar 10 okt ,17 okt, 
24 okt  kl 11-13.30.  Plats:  Backa Folkets 
Hus. Pris: 150 kr  (plus 100 kr i material) An-
mälan: Till Kristina Johansson/ Gun Mattsson

Teatergrupp
Här har vi en härlig grupp med Lilian Gustafs-
son som är vår ledare och är full av humor och 
inspirationen sinar aldrig. Hon har lång erfaren-
het av både skådespeleri  och manusförfattare 
bla i Orust teaterförening. Deltagare är ett gäng 
härliga och glada pensionärer. Bokningarna rull-
lar in och givet är ett uppträdande för förening-
en Kul-Turen i höst.

Dag och tid: Måndagar kl 11-14. Plats: Järn-
torget. För mer info kontakta: Lilian Gustafs-
son/ Gun Mattsson

Händiga Händer
Tänk vad ett par händer kan göra underverk. 
Man blir förvånad över vilken skaparkraft det 
finns i händer och till vilken glädje och nytta 
vi har av detta. I den här gruppen stickar, vir-
kar, syr, broderar vi och fantasin har inga grän-
ser. Allt vi gör lottar vi sen ut och det vi får in 
går oavkortat direkt till välgörenhet. Vi väljer ut 
olika organisationer där hjälper går direkt utan 

mellanhänder. Vill du komma med och vara en 
i gänget eller kanske bara bidra men antingen 
garn, broderi mm så är du varmt välkommen.

Kristina Johansson är vår kreativa ledare 
som månar om allt och alla. 

Dag och tid: Tisdagar med start 20 septem-
ber kl 10-12.30. Plats/ anmälan: Kontakta Gun 
Mattsson el Kristina Johansson för mer info.

Kul-Kören 
Så underbart att få sjunga i kör och med vår 
fantastiske ledare Tore Sunesson så längtar man 
till varje körtillfälle. Musikens kraft är enorm 
och den är dessutom läkande och gör så myck-
et gott med oss alla när man även får vara med 
och sjunga. Ibland är vi ute och uppträder och 
rätt som det är dyker dom upp lite här och där 
som tex på Hemköp helt oväntat.  I höst kom-
mer dom uppträda med Powel Ramel tema den 
16 nov.

Dag och tid: Tisdagar start 4 oktober kl 10-
11.30. Plats: Backa församlingshem. Pris: 550 
kr för medlem ( 650 kr för icke medlem) 11 
tillfällen.  Anmälan till Tore Sunesson/Gun 
Mattsson

Dansinspirerad lustfylld träning
Följ med på en livsbejakande “jorden-runt-resa” 
med sol och värme garantier. Tillsammans rör vi 
oss till musik från hela världen och rörelserna går 
att anpassa efter förmåga lust och behag. Helèna 
Olivegren är vår dansinspiratör och hon har en 
förmåga att sprida energi och lust omkring sig. 
Man går på moln efter ett danspass.

Dag och tid:  Fredagar kl 12.45-14.15 start 
23 september. Plats:  Danssalen Backa Fol-
kets Hus. Pris: 590 kr för medlem ( 690 kr 
för icke medlem)för 10 tillfällen. Anmä-
lan:  Till Heléna Olivegren/Gun Mattsson 

Mats Westling 
Musik när den är som bäst
Mats Westling slog igenom 2008 med låter Per-
fekt som i nuläget har 1,8 miljoner lyssningar på 
Spotify. Han har släppt 7 album och har byggt 
upp en hängiven publik i Norden. Mats har ge-
nom åren samarbetat med artister som Jill John-
son, Niclas Strömstedt, Björn Olsson, (Mando 
Diao, Hellström etc) Mikael Rickfors, Bröder-
na Rongedal, Cecilia Wennersten med många 
fler. Debuterade som författare med Diktboken 
”Mitt hjärtas röst”. Han har en förmåga att be-
röra och alla som hört Mats vill höra mer. Han 
når så väl unga som gamla och många är ni som 
hört han på Backa Kulturhus/Livslust.

Dag och Tid: Onsdag 26 oktober kl 13-
14.30 ev även kl 18.30-20. Plats: Folkets Hus 
Backa. Avgift: 75 kr inkl kaffe för medlemmar 
( 125 kr för icke medlem) Anmälan: Till Gun 
Mattsson / Gun Kanmert

Lisebergs Historia 100 år
Med hjälp av bilder, film och en stor berättar-
lust får vi följa med från Jubileumsutställningen 
1923 fram till dagens sprudlande nöjespark. Pat-
rik Källström har arbetat på Liseberg sen 1996.I 
ca 15 år har han forskat i Lisebergs historia och 
under drygt 90 minuter får vi upptäcka, minnas 
och glädjas åt många av dessa händelser. Allt från 
Albert Einstein till berg-och dalbanan Helix.

Dag och Tid: Onsdag 12 oktober kl 
13.14.30. Plats: Backa Folkets Hus Avgift: 50 
kr inkl kaffe för medlem ( 100 kr för icke med-
lem) 

Gentlemen and Gangsters
Ingen har väl missat att se och höra detta fantas-
tiska gäng. Det blir New Orleans hot Jazz med 
en touch av swing från 20-och 30-talet. Bandet 
spelar sofistikerat som gentlemen och med kraft 
och brutalitet som gangsters-därav bandnamnet. 
Det spritter i både ben och armar och musiken 
byggs av glädje och det är högt i taket. Alla älskar 
detta gäng och här är åldern på besökare 1-100 
år. Ta med dansskorna så får ni även dansa loss 
ni som vågar er upp.

Dag och Tid:  Onsdag den 30 nov kl 18.30-
20. Plats: Folkets Hus Backa Avgift: 100 kr för 
medlem ( 200 kr för icke medlem)  Anmälan: 
Till Gun Mattsson / Gun Kanmert ( max 180 
pers)

Vandring på Gotaleden Kul (på) 
Tur
Tre tillfällen i höst kommer vi att gå vissa sträck-
or på Gotaleden. Sträckan är mellan Göteborg 
och Alingsås.

Tisdag 20 september
Idag träffas vi kl 09.45 på Centralstation för att 
sen ta tåget till Stenkullen. Där hoppar vi av och 
så går vi sen ca 5 km till Floda och äter lunch där 
på ett mysigt ställe. Därefter går vi en annan väg 
tillbaka till Stenkullen för att sen ta tåget hem. ( 
den som vill kan ta ta tåget från Floda).

Torsdag 20 oktober
Idag träffas vi kl 09.45 på Centralstation för att 
sen ta tåget till Floda. Där hoppar vi av och går 
sen till Norsesund, 9 km. Vi har med oss egen 
fika som vi tar efter vägen. Vi äter lunch på det 
nedlagda stationshuset som idag är en restaurang 
med jättegod mat och väldigt mysigt. Vi åker tåg 
därifrån till Göteborg.

Torsdag 3 november
Idag träffas vi kl 09.45 på centralstation för att 
sen ta tåget till Västra Bodarna. Där skuttar vi 
av och så har vi en fin vandring till Alingsås ( 9 
km). Även här tar var och en fika med sig. Väl 
framme i Alingsås äter vi lunch och sen har vi 
lite egen tid att gå runt i Alingsås för att sen gå 
en guidad tur på Light in Alingsås.  En fantas-
tisk fin guidad tur med otroliga ljussättningar   
(vi måste förboka guidning).Vi tar tåget hem på 
kvällen från Alingsås till Göteborg. För den som 
inte vill gå Light in Alingsås kan man åka hem 
tidigare.

Anmälan senast en vecka innan varje tillfälle 
till Gun Mattsson/ Lamia Sharifi 

Resa till Oslo
Hur många har varit i Oslo den senaste tiden? 
En underbar stad som man gärna kan besöka 
många gånger. Först och främst skall vi ju besöka 
det fantastisk Operahuset och få först en guid-
ning och sen äter vi en fin lunch på Operahuset.

Därefter kommer vi tillsammans att gå till 
det nybyggda Munch Museet som invigdes 22 
okt-2021 och för dom som vill kan ni nu få se 
Edvards Munchs målningar (inträde 160 nkr). 
Om man heller vill kan man gå med till Nasjo-
nalmuseet som är nordens största konstmuseum 
och som invigdes 1 juli -22. Där kan man sen 
gå på egen hand ( inträde 110 nkr). Eller kanske 
du bara vill strosa på Akers Brygge och njuta av 
denna fantastiska stadsdel som nu byggts upp. 
Allt är gångavstånd från Operan.   Det betyder 
att ni har egen tid från kl 14-17,45 men vi går 
med och visar var dessa båda museer finns.Bus-
sen hämtar sen upp oss kl 17.45 och vi räknar 
med att vara hemma senast kl 21.30   Max 55 
pers

Dag och tid: Fredag 28 oktober 07.30. Pris: 
950 kr för medlemmar (1050 kr för icke med-
lemmar) inkl bussresa och inträde-guidning på 
Oslo Operahuset och en fin lunch på Operahu-
set. Reseledare Britt Hauland.

Anmälan: Mellan den 21 sept – till den 1 
okt till Gun Mattsson

B/K

Kontaktuppgifter
Du som vill anmäla dig till våra 
kurser, föredrag, uppträdande kan 
göra det till resp ledare eller till:

Gun Mattsson 0793-577443 
(även resor) gunm.kulturen@gmail.
com

Gun Kanmert 070-
5411765  idaisien@gmail.com 

OBS Alla deltagare kan bli 
medlemmar och betala in 100 kr i 
årsavgift för 2022 till Föreningen 
Kul-Turen. Vi behöver ert stöd för att 
kunna driva verksamheten.

Swichnummer är 123 548 47 
12, Bankgironummer är 5757-4105

Uppge namn och dina 6 första 
personnummer när du skickar in.



4 295 kr
inkl 3 års service & vinterhjul

/mån*

RENAULT
 MEGANE E-TECH

HELT NYA

100% electric

helt nya Megane E-Tech 100% electric startar från 4 295 kr/månad  
och beroende på version kommer den med upp till 470 km räckvidd, 
26 avancerade förarassistanssystem och helt ny 24-tums openR  
skärm med Google inbyggt*.

vi levererar i år!* 
privatleasing från 

Renault privatleasing 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. körsträcka 10 000 km/år inkl. service. alla priser är inklusive 
moms. bilen på bilden är extrautrustad. för Megane E-Tech 100% electric är preliminär klimatbonus inräknad i kalkylen och gäller vid registrering senast 
31/12 2022. maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykel (blandad körning) 300–470 km (beroende på version). elförbrukning 15,8–16,1 kWh/100 km 
(beroende på version). CO2-utsläpp 0 gram/km vid körning exkl. slitagedelar. räckvidden påverkas bl.a. av väder, körstil, hastighet m.m. Hedin Bil reserverar 
sig för eventuella felskrivningar. *Med reservation för slutförsäljning.  **Google, Google Maps och Google Play är registrerade varumärken av Google LLC.

renault.se

Tagene
Tagenevägen 17
425 37 Hisings Kärra 
Tel: 031-790 08 20

Siamak Safaei
siamak.safaei@hedinbil.se
031-7900829

Hans Larsson
hans.larsson@hedinbil.se 
Tel: 031-7900822

Kontakta någon av våra rådgivare

Megane_SoS_BCB_Q2_2022_ÅF_Helsida_PL+OPO_Front_248x365_Dealer.indd   1Megane_SoS_BCB_Q2_2022_ÅF_Helsida_PL+OPO_Front_248x365_Dealer.indd   1 2022-09-08   16:162022-09-08   16:16
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Carlsbogårds

Drömresa till bästa laget
 � Om handbollspelare skulle 

roa sig med att upprätta en lista 
över lag man helst skulle vilja 
spela för är det inte osannolikt 
att många toppat med FC 
Barcelona.

Just där spelar nu Jonathan Carlsbogård från 
Kärra och Redbergslid, en i den nya svenska 
generation som etablerat sig i världstoppen.

FC Barcelona Handbol bildades så tidigt 
som för 80 år sedan, har vunnit Champion´s 
League elva gånger och blivit spanska mäs-
tare 29 år, bland annat de tolv senaste sä-
songerna!

- Skönt när det var klart, säger Jonathan, 
och jag känner tränarens förtroende. Annars 
hade han väl inte velat ha mej?

Antonio Carlos Ortega var i Hannover för 
tre år sedan när Johannes spelade för Lemgo 
i Bundesliga, men kontakten har bara varit 
ytlig tills nu. Fast Carlsbogård behöver inte 
känna sig ensam. Landslagskompisen Ham-
pus Wanne gör nu samma resa, från Bun-
desliga till Barcelona, och i den nya klubben 
finns redan Tomas Svensson som andre- och 
målvaktstränare.

- Det känns bra och har gett mej en skön 
sommar, förklarar Jonathan. Det har varit 
gott med några lugna veckor för återhämt-
ning efter en lång säsong, fast det är klart att 
jag har tränat.

Något annat hade varit minst sagt oväntat 
för alla som känner Carlsbogård.

- Jag försöker bli starkare, säger han, så 
det har blivit mycket styrketräning. Det 
tycker jag är skoj när jag vet vad jag tränar 
för och har ett mål.

I Lemgo var han bäst på mycket, toppade 
statistiken för passningar och bollinnehav. 
Klart att klubben ville behålla honom, men 
svensken utnyttja en klausul i kontraktet när 
det spanska intresset visade sig.

- Barcelona spelar på ett sätt som jag är 
ganska van vid, funderar han, men jag hop-
pas kunna utvecklas mera i en aggressiv of-
fensiv. Jag vill också bli ännu bättre i att pla-
cera mej bakåt.

Flickvännen Mimmi, som spelade för Sä-
vehof (bland annat i Champion´s League!) 
till hon var 18 har flyttat med och några 
goda år ligger framför. Men allt handlar inte 
om klubblagshandboll. Jonathan ser fram 
emot VM på hemmaplan.

- Jag hoppas komma med, men tar ingen-
ting för givet även om jag kände att EM gick 
bra. Jag tycker att det bara finns gott att säga 
om förbundskaptenen Glen Solberg. Att få 
spela ett mästerskap på hemmaplan är ju nå-
got alla vill vara med om.

Och så bara en liten utredning: Hur är 
Jonathan släkt med gamle kände domaren 
Hans Carlsbogård?

- Många frågar och namnet är ju inte så 
vanligt.

Han är bror till min farfar!

CEGE BERGLUND

Svenskar i Barcelona:
Tomas Svensson 1995-2002
Mattias Andersson 2001
Mathias Franzén 2001-04
Fredrik Ohlander 2002-04
Jonas Larholm 2006-08
Johan Sjöstrand 2010-12
Magnus Jernemyr 2008-13
Hampus Wanne 2022
Jonathan Carlsbogård 2022 Foto: Linnea Dahlberg



Varuhuset för 

hela familjen!

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

Lunchrestaurang & Cafe Dagens lunch

99
KR/ST

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 10 – 19, 

Fre 10 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 •  Reservation för tryckfel och slutförsäljning

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren

TRÖJA 
Cozy. One size. 499 kr

VÄSKA 
Ulrika Design. 549 kr

ROSA KAPPA 
ONLY. Stl. XS-XL. 699 kr

VÄSKA 
Ulrika Design. 499 kr

KAVAJ 
ONLY. Stl. 34-44. 499 kr

VÄSKA 
Ulrika Design. 399 kr

VÄSKA 
Ulrika Design. 449 kr

JACKA 
B.Young. Stl. 36-44. 499 kr

TRÖJA 
B.Young. XS-XL. 349 kr

SKEPPARKAVAJ 
ONLY. Stl. XS-XL. 599 kr

POLOVÄST 
ADPT. Stl. XS-XL. 179 kr

Höstkläder 
till rätt pris!
Hösten är här - Kom in och 
uppdatera din höstgarderob hos oss.

PRICKIG BLUS 
B.Young. Stl. S-XL 299 kr

Ikl. sallad & kaffe
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Hisngsbackas herrar i serieledning - trots förlust
Ett litet bakslag, i jakten på en plats till di-
vision 3, blev det för Hisingsbackas herrar 
i division 4 A i förra veckan när de mötte 
Partille och förlorade med 3-1. Bertil Bwira 
tröstmålade. Trots förlusten behåller man se-
rieledningen med en poäng före Jonsered.

Två matcher återstår för Hisingsbacka: 

Först mot tabelltvåan Jonsered (b) den 24 
september och den 2 oktober mot Lunden 
Överås BK (h)

Avslutningen lär bli en rysare med Hi-
singsbacka i förarsätet.

B/K

Uddamålsförlust för Kärra KIF:s herrar
Helgens match på Klarebergsvallen mellan 
Kärra och Älvängen i division 5 A blev en 
målrik historia som bortalaget till slut vann 
med 4-3. Kärras herrar har så här långt gjort 
det riktigt bra under säsongen och ser ut att 
hamna på övre halva av tabellen, och det 
är klart godkänt. Målen mot Älvängen: Jo-

han Jussila 1 (hans 13:e mål i serien), Gus-
tav Lind och Daniel Mellbin.

Återstående matcher för Kärra: Hisingen 
FC (b) 24 sep, Croatia (h) 1 sep och Berg-
sjö (h) 9 okt.

B/K

Kärra HF:s damer imponerade stort i premiären. Foto: Marek Holm.

Övertygande premiärvinst för Kärra HF:s damer
Bästa tänkbara  start i handbollsall-
svenskan blev det för Kärra HF:s damer. I en 
fullpackad (400 pers) Lillekärrshall körde de 
mer eller mindre över OV Helsingborg med 

41-20 (20-12)  Skåningarna hängde med för-
sta kvarten, därefter var det spel mot ett mål. 
Det här var ett styrkebesked av Kärra som bå-
dar gott inför fortsättningen. Hela laget för-

tjänar beröm, men som alltid sticker det ut 
några spelare. Denna gången var det Meja 
Bervid, Lovisa Ekberg och Alma Mikaelsson 
(10 mål) som utmärkte sig lite extra.

Nästa match för Kärra spelas 1 oktober mot 
Ystad IK (b).

B/K

Högsäsong i Backatorp IF
 � Att september är en intensiv 

fotbollsmånad undgår nog ingen 
som är lite intresserad, och för de 
som är engagerade så avlöser trä-
ningar, matcher, cuper och arrang-
emang varandra i en rasande fart. 

För Backatorp IF är detta första hösten där både 
den nya planen i Lillhagsparken är på plats sam-
tidigt som alla Covidrestriktioner är borta. Tar 
man en promenad genom parken en vardagsef-
termiddag eller lördag/söndag förmiddag möts 
man av massor av barn och ungdomar och deras 
föräldrar. Bråk och kriminalitet känns avlägset. 
Här spelas fotboll, både arrangerat och spon-
tant, eller så är man där för att titta på och heja 
fram sina kompisar. På fredag och lördag kväll 
promenerar föräldrarna som trygghetsvandrar 
förbi också. Nu närmar sig en mörkare årstid 
och tummar hålls för att belysningen på gång-

vägarna till planen skall fungera så att det skall 
fortsätta att kännas som en trygg miljö.

Lördagen den 24 september kommer dess-
utom det hållas en föreningsdag där klubbens 

samtliga lag samlas och möter varandra i oli-
ka spelformer. På plats kommer t ex förening-
ens allra nyaste och yngsta lag, med barn födda 
2017 finnas. Flickor 17 och Pojkar 17 delar på 

en träningstid på fredag eftermiddag i Backa-
torpsskolans idrottshall. Ett steg i föreningens 
satsning på att få fler tjejer att spela fotboll är 
att från i år erbjuda rena tjejgrupper på tjejsi-
dan redan från uppstart, för att det sedan också 
förhoppningsvis skall innebära att det kommer 
finnas lag i varje åldersgrupp om några år. Ca 
20-25 pojkar och 8-10 tjejer kommer ha tränat 
4 gånger när det är dags för BIF-dagen. Här kan 
de se och träffa föreningens äldre lag, t ex fören-
ingens damjuniorer som laddar upp inför för-
eningsdagen med att spela match på Tuvevallen 
på fredagskvällen. Förhoppningsvis fortsätter de 
sina starka insatser och förblir obesegrade efter 
sommaruppehållet.

Hela familjen är välkommen till planen i 
Lillhagsparken, där det spelas fotboll, säljs fika, 
hamburgare, klubbkläder och lotter.

När föreningsdagen lider mot sitt slut så by-
ter föreningen plats och möts upp på Backaval-
len, klubbens andra hemmaplan. Pojkar 06 
som har kommit ungefär halvvägs slutspe-
let i nationella serien tar emot Örebro SK kl 
17.00.

BACKATORP IF VIA HELENA DAVÅS

Backatorp IF.



Kärra HF i samarbete med

HANDBOLLSHÖST

Juniorträning:

Äntligen är hösten här och med den startar topphandbollen i stadsdelen. Kom och stötta våra 
kämpar i Lillekärrshallen. Vi startar med två dubbelarangemang. Damerna spelar Lördagen 
den 8 oktober kl 14 mot Eskilstuna Guif  och efter det spelar herrarna mot Ystads IF HF U 

kl 16:15 i lillekärrshallen. Nästa match är också dubbelarrangemang och där möter damerna 
AIK den 23 oktober kl 14 och efter det spelar herrarna kl 16:15 mot RP IF Linköping.  

 

Kom och testa på handboll i Kärra HF. Vi är en av Göteborgs största 
handbollsföreningar med ca 700 medlemmar. Vi har inga köer och är 
öppna för alla. Kom ner och testa! Ni får prova tre gånger innan en 
låg avgift inträder. Nedan följer träningstider för yngsta lagen men vi 
har handboll upp till 19 år. För mer träningstider besök våran hemsida 
karrahf.se!

www.karrahf.se

match Herr: 
Lördag   8/10    kl 16:15      Kärra HF - Ystads IF HF U

match DAM: 

Lördag   8/10    kl 14:00      

Kärra HF - Eskilstuna Guif

Lördagar i lillekärrshallen
Handbollslekis 3-6år kl 9:00-10:00
P 9 (födda 13) kl 10:00-11:00
F 9 (födda 13) KL 11:00-12:00
F/P 6 (födda 16) kl 12:00-13:00

Söndagar i Lillekärrshallen
F 8 ( födda 14) Kl 9:00-10:00
P8 (födda 14) KL 10:00-11:00
P 7(födda 15) kl 11:00-12:00
F 7 (födda 15 ) kl 12:00-13:00
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Hallå där 

Magnus Björklund klubbchef Kärra HF
Kärra HF damer damallsvenskan

Damerna åkte ur SHE och spelar i damall-
svenskan. Vad är förväntningarna där?
- Vi har ett delvis nytt lag med 10 nya spelare. 
Vi tror och hoppas att vi ska kunna vara med 
och utmana i toppen redan i år.

Hur har det sett ut på försäsongen?
- Vi har tränat bra samt möt bra motstånd i tränings-
matcherna form av she motstånd. Vi har även spelat 
svenska cupen där vi är vidare till åttondelsfinal.

Ny tränare i Christer “CK” Karlsson. Vad 
tror du det kan betyda?
- Vi får in en rutinerad tränare som varit på 
elitnivå i 30 år. Han kommer betyda mycket 
för detta unga lag.

Nya spelare?
- Linn Andersson IK Sävehof  Cecillia Till-
man AIK, Lina Cardell IBV Island, Gracia 
Axelsson Boden Handboll, Alma Mikaelsson 
Boden Handboll, Ida Bengtsson Stenung-
sunds HK, Lovisa Ekberg Önnered HK, Ket-
sia Mumbongo Kungälvs HK, Stina Littorin 
Egen produkt, Isabella Elisson Egen Produkt.

Spelare som lämnat?
- Emmie Svensson  Cecilia Schön, Ida Rein-
holdsson, Cornelia Hermansson, Alexandra 
Lundström, Vanja Andersson, Elin Karlsson, 
Oliva Sahlin, Lovis Jansson, Mona Saffari och 
Veronica Wislander 

Har ni lyft upp några egna produkter till 
seniorlaget?
- Den mycket lovande målvakten Stina Lit-
torin. 

Vilka kommer att vara nyckelspelare för Kärra?
- Kollektivet.

Vilken målsättning har damerna i damall-
svenskan?
- Utmana i toppen.

Premiärmotståndare?
- OV Helsingborg HK

Kärra HF Herrar division 1

Vad är förväntningarna i årets seriespel?
- Topplacering.

Hur har det sett ut på försäsongen?
- Mycket bra. Det har varit mycket energi och 
fina resultat i svenska cupen mot bra mot-
stånd från högre serier.

Hur ser ledarstaben ut?
- Mattias Kasberger är tränare tillsammans 
med Mattias Byvik.

Nya spelare?
- Alfred Tilly Önnered HK, Arvid Engström 
lån från RIK, Lukas Stomvall Kroppskultur, 
Jonathan Nordling Kärra produkt, Theodor 
Heier Önnered HK, Loay Awad Nyköping, 
Karl Hellqvist Särökometerna, Simon Wiberg 
Egen produkt och  Elli Hukic Egen produkt.

Spelare som lämnat?
- Noa Zubac, Theo Johansson, Leo Gegaj, 
Isak Karlsson, Andreas Skoglund, Filip Ot-
terberg, Naccor Medina, Loui Sand, Hampus 
Hoglund, Abbdi Alayan och Simon Tyre.

Har ni lyft upp några egna produkter till 
seniorlaget?
- Simon Wiberg samt Elli Hukic.

Vilka kommer att vara nyckelspelare  för 
Kärra i Div 1?
- Det kommer var kollektivet där också.

Vilken målsättning har herrarna i divi-
sion 1?
- Att utmana i toppen.

Premiärmotståndare?
- Mantorp borta

B/K

Magnus Björklund klubbchef Kärra HF.

Kärras damer siktar på topplacering i damallsvenskan. Foto: Kärra HF.

Simon Wiberg egen produkt som lyfts 
upp till seniorlaget.

Elli Hukic egen produkt som lyfts upp 
till seniorlaget.



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

Privatleasing från:

4695 kr/mån
Pris från: ca 416 300 kr

Betalskydd ingår i 12 månader*
Service ingår hela leasingperioden

Audi Privatleasing för 
ett smidigt bilinnehav.

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

Audi A4 Avant TDI
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ID. Buzz är inte beställningsbar ännu. Uppgifter om förbrukning, pris och standardutrustning blir tillgänglig i samband med säljstarten.

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18

Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10

Vardagar 9-18 Lördag 10-15

Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se

En ikon i ny skepnad
100% elektrisk

ID. Buzz | 2022

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

Bilab i Kungälv AB  | Trollhättevägen 18

Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010 

Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär 

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

Provkör något nytt: en elsuvcoupé. 

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.
Business Lease exklusive moms från 4913 kr/månad inklusive service och försäkring.
Förmånsvärde netto från 4485 kr/månad.

Volkswagen ID.5

Är det en elbil? En suv? En coupé? Ja. Välkommen att provköra den nu. 
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Fredrik Gander Kärra IBK 
Herrar division 2

Seriepremiär närmar sig för. Känslan in-
för det?
- Känslan inför premiären är både förvän-
tansfull och spännande att få visa upp vad vi 
kan göra i div 2.

Hur har försäsongen sett ut?
- Försäsongen har sett helt ok ut. Har bara 

spelat en träningsmatch i skrivande stund 
och det såg bra ut. Dock en förlust mot ett 
favorittippade Frölunda IBK. Men en jämn 
match där vi inte orkade hela matchen.

Några förändringar i ledarstaben?
- Ny huvudtränare Christian Westerlind.

Nya spelare in?
- Ja en handfull spelare.

Spelare som lämnat?
- Det är även några som har lämnat.

Målsättningen denna säsong?
- Att klara nytt kontrakt i div 2.

Nyckelspelare?
- Joakim Ljungberg som vår målvakt och en 
av få med div 2 rutin kommer han att vara 
viktig iår. Även Marcus Siitonen med sitt 

lugn och rutin och Kalle Hugosson med sitt 
målsinne och teknik kommer vara viktig.

När har ni seriepremiär?
- Vi har seriepremiär borta mot Älvstran-
den den 2 oktober och hemmapremiär den 
8 oktober kl 15.30 kärra sporthall mot Surte 
IS IBK,

B/K

Felix Broström tränare Kärra IBK:s 
damer. Foto: Kärra IBK.

Jessica, Ingela, 
Johan och Daniel 
tackades av
Under Backa HK:s årsmöte avtackades 
4 styrelseledamöter Daniel Westerberg, 
Jessica Jademan, Ingela Holmqvist och 
Johan Sighed som har gjort ett enormt 
arbete för Backa HK. Ett litet extra tack 
gick till Daniel och Ingela som tog sig 
an styrelseuppdraget för 10 respektive 
9 år sedan i en klubb som då var nära 
att läggas ner. Tack för att ni lyckades 
vända den negativa spiralen.

All fyra är värda hur många applåder 
som helst för sitt fina arbete.

B/K

Foto: Backa HK.

Innebandy

Felix Broström ny tränare för 
Kärra IBK damer division 2

Seriepremiär närmar sig för. Känslan in-
för det?
- Spänd. Detta man har gått och väntat på nu 
att det ska dra igång.

Hur har försäsongen sett ut?
- Den har sett bra ut. Vi gick in i hall i slutet 
av Augusti och vi har haft bra träningar med 
mycket energi o glädje hos tjejerna.

Du är ny tränare. Vad kommer du att för-
ändra/utveckla med laget?
- Givetvis kommer vi att göra förändring-
ar och förbättringar i laget. Det finns en bra 
grund i spelet men som vi kommer att utveck-
la under säsongens gång.  Mycket handlar om 
detaljer i spelet både defensivt och offensivt.

Nya spelare in?
Utan att säga för mycket så har vi två målvak-
ter som kommer in i truppen och vi har även 
några utespelare som är på ingång. Vilka det 
är får man följa på vår hemsida för damer när 
det blir klart.

Spelare som lämnat? 
- Ja tyvärr har vi tappat några spelare till lag 
som spelar I div1. 

Vad är målsättningen denna säsong?
- Självklart vill vi komma så högt upp i ta-
bellen som det bara går. Men vi vill hitta en 
bra grund I spelet som vi sedan successivt kan 
höja under tidens gång och så får vi se hur 
högt det kan ta oss.

Nyckelspelare?
- Tråkigt svar kanske kommer nu. Det finns 
givetvis spelare som sticker ut men jag tror att 
många kommer höja sitt spel och de dem är 
bra på under säsongen. Här kommer alla vara 
nyckelspelare på sitt sätt för att denna säsong-
en ska fungera.

När har ni seriepremiär?
- 8 oktober möter vi Lerum borta kl 13.15.

B/K

Anders Ljungqvist tränare 
Backadalens herrar division 2

Hur har försäsongen varit?
- Den har varit bra, vi har spelat en del trä-
ningsmatcher och det har varit givande. Ett 
träningsläger i Karlstad över en helg med tre 
matcher mot lag utanför regionen.

Nya spelare till truppen?
- Linus Ferm, Gustaf Hallin, Vidar Olofsson 
och Sebastian Jansson har anslutit utifrån.

Några spelare som lämnat?

- Pontus Bylund, Lukas Westling, Nicklas Axdorph 
och Jonathan Hartmann har slutat eller bytt klubb.

Har ni lyft in några spelare från ung-
domssidan?
- Ja några är med och kämpar för platser i laget!

Målsättningen för säsongen?
- Vi siktar på att vara med i toppen.

Premiärmotståndare?
- Frölunda IBK borta.

B/K

Anders Ljungqvist tränare Backadalens herrar. Foto: www.backadalen.se
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Hallå där...

Niclas Bergström tränare Backa 
HK Damer division 2

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.

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

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 mammale-
dighet.

Har ni lyft in några spelare från ung-
domssidan?
- 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.

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

B/K

Niclas Bergstöm,

Marcus Mårtensson.

Natalie Popova.

Hallå där...

Marcus Mårtensson tränare 
Backa HK herrar division 2

Hur har försäsongen varit? 
Stenhård. 

Nya spelare till truppen?
- Axel Landén (Hallby), Per Nordahl (Sä-
vedalen), Branislav Todoroski (Kalmar), 
Hampus Hoglund (Kärra HF), Theodor 
Kontos (Nyköping), Tim Niemeijer (Ot-
terup)

Några spelare som lämnat
- Jonas Jansen (Pension) River Finne (Stu-
dier på annan ort)

Har ni lyft in några spelare från ung-
domssidan?
- Tyvärr känns det som att det kommer drö-
ja många år tills detta blir verklighet. Vi har 
en fantastisk ungdomsverksamhet i Backa 
som växer hela tiden. Men vi är verksam-
ma i en kommun där man valt att  stoppa 
huvudet i sanden när det kommer till frå-
gan om idrottshall i Backa. Vi i A-laget är 
som en avlägsen syssling till vår egen för-
ening eftersom vi spelar matcher och tränar 
i Lundbystrand medans ungdomslagen trä-
nar i gympasalen i Backa. Hade vi haft en 
riktig idrottshall för hela föreningen så hade 
det varit enklare att både behålla våra egna 
ungdomar och rekrytera nya.

 
Målsättningen för säsongen?
- Vi skall vara med i övre delen av tabellen. 

Premiärmotståndare?
- Önnerediterna Lördag 01/10 14:00 i 
ÖHK hallen. Hemmapremiären spelas Lör-
dag 08/10 14:00 i Lundbystrand mot HK 
Skövde. Varmt välkomna!

B/K

Handboll

Bli månadsgivare på  
rodakorset.se

Tillsammans 
fortsätter  
vi rädda liv  
i Ukraina.



Bli medlem
redan idag!

superkampanj

sverigekort
399 kr/månad*

*12 månaders bindningstid

Sverigekortet gäller på alla Nordic Wellness-klubbar i Sverige. Du har tillgång till gym, gruppträning samt 
Wellness Online. 100 kr/199 kr för medlemskort/armband tillkommer om sådant saknas. 12 månaders bindningstid. 
Klubbavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t o m 30/9-2022. Reservation för slutförsäljning eller ev tryckfel.


