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VILL DU FINNAS MED  
I STANS BÄSTA 

LOKALTIDNINGAR?

Kontakta Lite Lokalt: 
Leif Martinsson 0708-48 72 14  

eller maila: leif@litelokalt.se

Läs mer på hemsidan:  
litelokalt.se

Tipsa oss!
Händer det något i ditt område som vi 
borde berätta om? Tveka inte att skicka 
in ditt tips till oss – vi blir en bättre tid-

ning med din hjälp! 

Skicka tipset på 
litelokalt.se

Ring Bris på 116 111, eller mejla 
och chatta på bris.se

ÄR DU UNDER ARTON 
OCH BEHÖVER 

PRATA MED NÅGON?

Tack för att ni finns, Lundby IF
 � Det finns ett recept mot ohälsa, gängkriminalitet, segregation och en mängd andra saker 

som blivit ett samhällsproblem. 
Idrottsrörelsen och föreningslivet är den bästa medicin mot ovanstående och mycket annat. 
Så tack för att ni finns Lundby IF – och grattis på 100 årsdagen. 

I hela mitt liv har föreningslivet varit en stor och 
betydande del. Som aktiv, som ledare, som styrelsemedlem, 
som förälder. Där har jag lärt mig vad gemenskap handlar om, 
hur viktigt det är med en meningsfull fritid, där har jag fått 
vänner för livet.

Likaså insett vilka tuffa förutsättningar flertalet klubbar har 
och där det handlar om att vända på varenda krona, att se över 
varje utgift och hela tiden leta efter nya inkomstkällor.

Hos alltför många tar orken, kraften och energin slut. 
Alltför få tvingas göra alltför mycket, eldsjälarna som brinner 
för att skapa förutsättningar för andra och aldrig ser till egen 
vinning, blir allt färre.

Det slutar tyvärr alldeles för ofta med nedläggning och med 
därtill efterföljande konsekvenser som att välja fel väg här i 
livet, att bli av med den inkludering som är så viktig för alla.

Det är därför med stor respekt jag gratulerar Lundby 
IF till 100 år, till en fungerande verksamhet som betyder så 
mycket för så många. Jag vet att föreningen under inledningen 
av 2000-talet hade det tufft och desto mer imponerande att de 
rest sig, kommit tillbaka och finns än idag.

För så många.
För framtiden.
För ett bättre samhälle.

ULF JÖRNVIK



MEDLEMS-
KLIPP!

Ve! " s

PIZZAKIT

15k/st  

10k/st  

FLÄSKFILÉ

59)=/kg  

3 FÖR

65k 5k/st  

MAX 2 ST/MEDLEM.
BEARNAISESÅS
Coop. 200 g. Jfr-pris 25:-/kg.

5k/st  

BACKAPLAN 
AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/9–29/9

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.
KAFFE
Classic. Välj mellan olika sorter och rostningar. Gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas. 500 g. Jfr-pris 43:34/kg.

PIZZAKIT
Coop. Välj mellan Original och Vitlök/örter. 600 g.

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

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

MAX 3 ST/HUSHÅLL.
FLÄSKFILÉ Nederländerna/John’s Selection. Noga 
utvald import, märkt med Animal Welfare. Ca 600 g.
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Regnbågs-
parken 
invigd

 � Lindholmshamnen har 
blivit med egen park. I början 
på september invigdes 
Regnbågsparken med 
skattjakt och fika.  
 
Samtidigt så presenterades 
namntävlingens segrare, 
Lillemor Öhman, som kan 
se fram emot en guidad 
rundvisning och ett besök i 
Lindholmskranen inom kort.  
 
Har du inte besökt 
Regnbågsparken ännu, 
hittar du den mellan 
Regnbågsgatan och 
Götaverksgatan.

GM
FOTO: lindholmshamnen.se.

Fokus på dyslexi på Lundby bibliotek
 � På Lundby bibliotek mellan 

den 7-11 oktober är det dags 
för Dyslexidagarna. Under da-
garna riktas extra uppmärksam-
het till dig som har - eller är nära 
någon som har - läs- och skriv-
svårigheter. 

Schemat för Dyslexidagarna  
finner du nedan:

 
LYSSNA PÅ TALBÖCKER I LEGIMUS

Har du en läsnedsättning och är intresserad 
av hur det fungerar att lyssna på talböcker i 

appen Legimus? Kom till biblioteket så berät-
tar vi mer och registrerar dig för ett konto för 
egen nedladdning av talböcker.

- Måndag 7 oktober till fredag 11 
oktober,kl. 10–16 varje dag, på LUNDBY 
BIBLIOTEK. 

- Tisdag 8 oktober kl. 14–16, på KYRK-
BYNS BIBLIOTEK.

ALLA KAN BLI LÄSARE – med Dys-
lexiförbundet i Göteborg

Dyslexiförbundet är på biblioteket och 
informerar om dyslexi samt visar appar och 
verktyg som kan vara till hjälp för dig att hitta 
ditt sätt att läsa och skriva. 

- Tisdag 8/10 kl. 14–18: LUNDBY BIB-
LIOTEK

 
FÖRELÄSNING: ATT VARA FÖR-
ÄLDER TILL BARN MED LÄS- OCH 
SKRIVSVÅRIGHETER

Helena Jacobsson är både specialpedagog 
och förälder till barn med dyslexi. Hon berät-
tar om personliga erfarenheter och ger också 
sitt professionella perspektiv på hur man bäst 
kan hjälpa sitt barn med dyslexi eller läs- och 
skrivsvårigheter. 

Föranmälan: 031-366 71 01 eller skicka ett 
meddelande till Lundby bibliotek här på Facebook.

- Tisdag 8/10 kl. 18–19, LUNDBY BIB-
LIOTEK.

GM

Nämnd- 
sammanträde  
i Lundby

 � Den 22 oktober samman-
träder Stadsdelsnämnden i 
Lundby. Mötena är öppna för 
allmänheten och du är väl-
kommen att sitta med och 
lyssna på politikernas diskus-
sioner och beslut.

Stadsdelsnämnden har vanligen möte 
en gång i månaden, med undantag för 
juli månad. Nämndsammanträdet börjar 
kl 16:00 och pågår olika länge beroen-
de på antal ärenden på föredragnings-
listan. Sammanträdet hålls på Vågmäs-
taregatan 1A.

GM
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Bokkvällar i saluhallen
 � I samarbete med Brämaregårdens kyrka och Lundby bibliotek har 

tre böcker valts ut att läsas under hösten och två tillfällen finns kvar 
för dig som vill vara med under bokkvällarna i Kville Saluhall.

Det spelar ingen roll om du är “van bok-
läsare” eller “nybörjare”, alla är välkomna. 
Under bokkvällen pratas det om boken och 
reflekteras över innehållet, handlingen och 
huvudpersoner. Tanken är inte att recensera 
boken utan över vilka känslor den förmedlar 
och hur den påverkar oss.

Träffarna är trevliga, lättsamma och presti-
gelösa. Det finns inga krav, inga kostnader 
och ingen föranmälan krävs. För den som 
vill finns det möjlighet att köpa fika, middag, 
alkoholfri dryck samt öl eller vin, men detta 

är helt frivilligt. Ni kan låna böckerna på 
biblioteket eller köpa i butik. Ibland finns det 
“låneexemplar” i gruppen. Sista träffen väljer 
vi tillsammans böcker inför våren.

Tillfällen & böcker:
16 oktober, 18.00: Allt jag fått lära 

mig, Tara Westover.
20 november, 18.00: En helt vanlig 

familj, Mattias Edvardsson.

GM

Prata framtidens 
stad med Siesjö

 � Hur kommer Göteborg och Kville att se ut om 50 år eller 
kanske redan om 20? Den 10 oktober mellan 19 och 20 kommer 
stadsarkitekten Björn Siesjö till Lundby bibliotek och svarar på 
frågor om framtidens Göteborg.  
Anmälan sker till 031-366 71 01 eller biblioteket.lundby@kultur.
goteborg.se.

GM

STADSARKITEKT BJÖRN SIESJÖ. Foto: goteborg.se / Viktor Synnerdahl.

Fira med Kville Saluhall
 � Det har blivit ett landmärke för vår del av staden, och det känns som att den stått där i evigheter. Det är dock bara sex år sedan som 

dörrarna till saluhallen slogs upp för första gången. Och det ska så klart firas! Den 5 oktober är alla varmt välkomna till Kville Saluhalls 
traditionsenliga årsfirande som firas med en massa härliga erbjudanden och goda smakprover.
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Lyckad Lundbydag på Kvilletorget
 � Lundbydagen är stadsdelens 

och föreningarnas dag tillsam-
mans med Fastighetsägarna på 
centrala Hisingen. Det blev en 
dag fylld av upplevelser och akti-
viteter på Kvilletorget.

Under dagen bjöds det på musik från sce-
nen, loppis, massor med mat, käpphästhopp-
ning, sagoläsning, barkbåtsbygge, ansikts-
målning och filmvisning på biograf Gnistan. 
Dessutom fanns föreningar och stadsdelsför-
valtningens verksamheter på plats för att in-
formera. 

För andra året i rad gick Lundbydagen av 
stapeln på Kvilletorget.

– Det är kul att så många kom till torget 
och ville fira stadsdelens dag, inte ens ett 
kraftigt regnoväder i början av dagen och 
kraftig blåst avskräckte folk, konstaterar Peter 
Karlsson, utvecklingsledare för förenings- och 
civilsamhälle på Lundby stadsdelsförvaltning 
till fch.se.

Dagen arrangerades av Stadsdelsförvalt-
ningen Lundby i samarbete med FCH (Fastig-
hetsägarna Centrala Hisingen).

GM FOTO: fch.se.

Lundby Basket tog priset
 � Med en långsiktighet har Lundby basket utvecklat föreningen och bland annat fördubblat 

antalet medlemmar bara under det senaste året. För det och mycket annat belönas man med 
2019 års Lundbypris. 
– Det är jättejätteroligt. Superkul. Vi är en liten förening som drivs av ett gäng ideella föräld-
rar, så det är klart att det är kul att få den uppmärksamheten. Vi har cirka 200 aktiva ungdomar 
i åldrarna 7–19 år, säger Beatrice Broström, ordförande i Lundby basket till Vårt Göteborg.

Lundbypriset har delats ut varje år sedan 1997 av Lundby 
stadsdelsförvaltning och går till någon som gör något bra för 
andra, men som kanske inte alltid märks

– Det är roligt att uppmärksamma en lokal aktör som gör 
mycket gott för stadsdelen. Lundbypriset bidrar till att stärka 
Lundbys identitet och visa hur mångfacetterad stadsdelen är, 
säger Sven Törnell, projektledare vid Stadsdelsförvaltningen 
Lundby.

Förutom den stora äran, innebär det också en prischeck på 
10 000 kronor. Något som är välkommet för Lundby Basket. 

– Vi ska ha ett event nu på söndag, bjuda alla spelar och för-
äldrar till hallen och fira med att grilla korv, fika och ha match, 
föräldrar mot barnen. Tror också att vi lägger lite pengar på an-
mälningsavgifter till en cup. Det är dyrt att åka och många har 
inte råd, men nu har vi kanske chansen, säger Beatrice Broström.

GM

FOTO: Vi På Centrala Hisingen.

FAKTA: Lundbypriset 

Motivering 2019:
Årets Lundbypris går till föreningen Lundby 
basket. Föreningen har arbetat långsiktigt och 
målmedvetet med att utveckla föreningen och 
deras ungdomsverksamhet. Det har delvis givit 
sportsliga framgångar såsom landslagsspelare 
till Sveriges U-16 lag för pojkar. Men framförallt 
har föreningen arbetat med att utveckla barn och 
ungdomar i frågor som handlar om värdegrund 
och att alla ska känna sig välkomna och trygga i 
föreningen.
Föreningen har under det senaste året fördubblat 
antalet medlemmar. Det tyder på att dem har ett 
gott rykte och att det finns många duktiga och 
engagerade ledare på alla nivåer inom klubben.
Föreningen har dessutom lyckats öka antalet tje-
jer som börjar spela basket och även att behålla 
dem i föreningen längre upp i åldern; vilket är 
en stor utmaning för många idrottsföreningar runt 
om i Sverige.
Med den utveckling och det engagemang som 
finns i föreningen idag, så ser framtiden ljus ut 
och vi önskar Lundby basket lycka till och tackar 
för det fina arbete och den glädje som ni ger så 
många barn och ungdomar.
Tidigare vinnare av Lundbypriset 
2018: Aftonstjärnans kulturförening 
2017: Hisingens biodlareförening 
2016: Eigil Sörensen från föreningen Skonaren 
Ingo 
2015: KFUM Actionhallen i Lundby 
2014: Inger Skarin Olsson 
2013: Lundbys Funktionshinderråd 
2012: Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen 
(SCH) 
2011: hisingenbyday.se – Lars Ljunggren och 
Caroline Persson 
2010: Carmen Ring 
2009: Eriksbergs IF:s flicksektion 
2008: Stephen Selindh och Evert Torkelsson 
2007: Varvshistoriska föreningen 
2006: Teddy Lucic 
2005: Birgitta Holmdahl och Hatice Arisoy Ciftci 
2004: Bertil Palm 
2003: Owe Andersson 
2002: Magnus Wislander 
2001: Bengt Anderberg 
2000: Flunsåsparkens Vänner 
1999: Kent Andersson 
1998: Alf Österström 
1997: Lundby Hembygdsförening



kia.com

Brcnslefurbrukning blandad kurning (NEDC 2.0) nya Sportage 1.6 T-GDi DCT7 AWD GT Line 7,6 l/100 km; CO2-utslcpp 174 g/km. Brcnslefurbrukning blandad kurning 6,5- 8,8 l/100 km, CO₂-utslcpp 169-199 g/km enligt kurcykeln WLTP. Miljuklass Euro6d-TEMP; 
Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, CO2-utslcpp 33 g/km, enligt den kombinerade kurcykeln, NEDC. Brcnslefurbrukning blandad kurning 1,5 l/100 km, CO₂-utslcpp 34 g/km enligt kurcykeln WLTP. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Snart uppnar 
Kia i Tagene!

Vclkommen pd 
invigningshelg
17 till 20 oktober!

kia.com

Kia vcxer och cr nu Sveriges tredje stursta bilmcrke. 
Cven vi pd Hedin Bil blir sturre och nu cr det snart dags 
att uppna vdr sprillans nya anlcggning pd Trankcrrsgatan 
3 i Tagene. Hcr kommer vi ha renodlad nybilsfurscljning 
exklusivt till Kia. Vclkommen in till oss under 
invigningshelgen 17 till 20 oktober!
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Nya mäklarvyer för Sebastian
 � Sebastian Stojanovic och Alexander Cezar var toppmäklare på var sin fastighetsbyrå och tävlade om 

att vara den mest framgångsrika mäklaren på Hisingen. För ett år sedan gick de samman i den gemen-
samma mäklarfirman Ny vy Mäklare.

Sebastian Stojanovic är Göteborgs mest 
trovärdiga mäklare och Sveriges mest rekom-
menderade mäklare på sajten Hittamäk-
lare.se. Ingen annan av de 5 808 mäklarna 
på sajten är i närheten av hans 417 kund-
rekommendationer. Bland omdömena åter-
kommer att Sebastian Stojanovic är genuint 
engagerad och brutalt ärlig.

– Sanningen ska alltid fram, säger han 
själv. 

Ny vys två mäklare är i dag verksamma 
över hela Göteborg och i kranskommuner-
na. Sedan starten i november 2018 har de 
sålt närmare 140 bostäder och många av 
dem är bostäder som andra mäklare inte har 
fått sålt. 

– Har kunden för höga förväntningar så 
tar vi ner dem. Det uppskattas av kunder-
na. Som regel faller försäljningen väl ut, sä-
ger Sebastian Stojanovic i podden ”Sveriges 
bästa mäklare”.

Som startade i maj. Den vill lyfta fram 
“mäklare som utmärkt sig lite extra bland 
kunder och kollegor”. Sebastian Stojano-
vic är den åttonde mäklare som medverkar 
i podden och den första mäklaren från Gö-
teborg.

Utgår alltid från kundens behov
Sebastian Stojanovic, som bor på Eriks-

berg, började jobba som fastighetsmäklare 
för sju år sedan när han var 40 år. Innan hade 
han jobbat som jurist inom domstolsväsen-
de, som militärtolk i Bosnien och med råd-
givning inom finansbranschen.

Han och Alexander Cezar startade Ny vy 
Mäklare för att de inte längre ville jobba ef-
ter de stora mäklarfirmornas fastlagda mo-
deller och metoder. 

– Vi startade Ny vy för att vi är övertygade 
om att vårt arbetssätt är rätt. Vi utgår alltid 
från kundens behov. Vi har ingen arbetsmo-

dell. Vi utgår alltid från samtalet med kun-
den, säger Sebastian.

Fortsätter utveckla eget arbetssätt
Nu är målet för Ny vy vare sig att bli störst 

eller att växa snabbast. 
– Vi vill bli den främsta mäklaren genom 

att utveckla vårt sätt att jobba, säger han i 
podden.

I podden berättar han också om att bygga 
långsiktiga relationer med kunderna. Det är 
det som han tycker är det viktigaste för att 
lyckas som fastighetsmäklare.

– Jag har varit på bröllop, dop och födel-
sedagar hos kunder på grund av att jag har 
byggt relationer. Jag får gåshud när jag talar 
om det här. Det är detta som krävs för att 
lyckas.

GM

 
Fakta:  
Sebastian Stojanovic
Ålder: 47 år. 
Yrke: Fastighetsmäklare och jurist 
på egna firman Ny vy Mäklare. 
Bor: Eriksberg, Göteborg. 
Familj: Fru och två barn.  
Fritidsintresse: Följa favoritlaget 
i fotboll, Röda Stjärnan Belgrad. 
Tidigare jobb: Fastighetsmäklare 
på Fastighetsbyrån, jurist inom 
domstolsväsendet, rådgivare inom 
finansbranschen och militärtolk i 
Bosnien. 
Utmärkelser: På sajten Hittamäk-
lare.se har han fått flera utmär-
kelser såsom Sverige mest rekom-
menderade mäklare, Sveriges mest 
transparenta mäklare och Göte-
borgs mest trovärdiga mäklare.
Lyssna på podden “Sveriges bästa 
mäklare” med Sebastian Stojanovic 
genom att söka där poddar finns. 
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Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se
VARIANTBIL

Det här ingår: 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 

4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Boka tid online på www.variantbil.se

SJÄLVTVÄTT

BILAR
KÖPES

fr. 149:-Utvändig 
handtvätt

fr. 299:-Utvändig 
& invändig

0,5 tim. 99:-    1 tim. 175:-    1,5 tim. 250:-    2 tim. 300:-

   0,5 tim. 99:-    1 tim. 175:-    1,5 tim. 250:-    2 tim. 300:-

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

Färre av Göteborgs 
konstgräsplaner snöröjs

 � Från och med vintern 2020 snöröjer Göteborgs Stad tio konstgräs-
planer, utöver elitarenorna Ruddalen 1, Valhalla IP och Got Event 
Bravida. Detta innebär att färre planer snöröjs än tidigare, men att 
livslängden på konstgräsplanerna ökar och miljöpåverkan minskar. 
På Hisingen kommer Sälöfjordsplan, Backavallen och Torslandaval-
len att snöröjas.

Tidigare år har idrotts- och föreningsför-
valtningen vintertid saltat och plogat bort snö 
från merparten av kommunens konstgräspla-
ner. Från och med januari 2020 snöröjs färre 
konstgräsplaner.

–Vi ändrar vinterskötseln eftersom det 
krävs mycket resurser att hålla konstgräspla-
nerna i spelbart skick samtidigt som snöröj-
ning sliter mycket på konstgräset och bidrar 
till spridning av gummigranulat till omkring-
liggande natur, säger Rustan Lundbäck, verk-
samhetschef planer/isar på idrotts- och fören-
ingsförvaltningen.

I och med den ändrade vinterskötseln för-
svinner den högre vintertaxan för breddpla-
nerna och samma taxa för hyra av planerna 
gäller hela året. Taxan för 2020 bestäms av 
idrotts- och föreningsnämnden i december.

Alla planer, inte bara de som vintersköts, 
kommer även fortsättningsvis att vara öppna 
och bokningsbara året om. De som bokar en 
plan får själva avgöra om de vill spela trots is 
eller snö. I annat fall kan man välja att ha en 
annan typ av träning under vintermånaderna, 
exempelvis styrketräning, löpning eller boka 
tid i en sporthall.

Inför varje säsong väljer idrotts- och för-

eningsförvaltningen i samråd med Göteborgs 
Fotbollförbund ut vilka tio planer som ska 
snöröjas kommande år. Utgångspunkten är 
att dessa ska vara geografiskt väl utspridda i 
staden och gå att snöröja utan större negativ 
påverkan på miljön.

Dessa breddfotbollsplaner snö-
röjs 2020:

• Torslandavallen

• Backavallen

• Sälöfjord

• Kviberg (plan 2)

• Härlanda Park (plan 1)

• Heden (plan 3 och 4)

• Gröna Vallen

• Ruddalen (plan 2)

• Apelsinplan

Dessutom snöröjs elitarenorna Ruddalen 1, 
Got Event Bravida och Valhalla IP.

GM
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En Lundbydag att minnas
 � Dagen firades på Bravida Arena, kvällen avnjöts på Hotell 11, en utspark från grundandet 1919.  

Lundby IF – en pigg 100-åring.

Det finns många föreningar i Göteborg. 
Det finns ett fåtal som funnits i 100 år. 
Lundby IF – grundad av Ture Bråland 1919, 
är en av de sistnämnda.

Fotbollen har alltid stått i centrum, men 
föreningen har även haft brottning, friidrott 
och bordtennis på sitt program.

– Jag påstår utan tvekan att vi under en 
period motsvarande ett sekel haft en stor be-
tydelse och ett stort inflytande för väldigt 
många människor i vår närhet. Gjort skill-
nad och erbjudit en fritid med kvalitet, säger 
Mikael Kjellström festgeneral och en av de 
stora ledarna i såväl Göteborg och Lundby 
under 40-talet år.

Lördagen 21 september bjöds den stora 
festen, inledningsvis på gamla Rambergsval-
len, där den nya arenan numera heter Bra-
vida och där en stor del av verksamheten för 
de grönvita pågår.

Fostrade internationella spelare som Ted-
dy Lucic och Tobias Hysén fanns givetvis på 
plats. Tankarna gick även till Bengt ”Fölet” 
Berntsson, som under sin livstid gjorde fler 
allsvenska matcher för IFK Göteborg än nå-
gon annan.

Domaren Miro Ukalovic hyllades ex-
tra under dagen, precis som tränaren Sören 
Lorentzon och inte minst Gunnar Larsson, 
en landets mest framgångsrika ledare med 
bland annat ordförandeskap i såväl IFK Gö-
teborg som Riksidrottsförbundet.

Mikael Kjellström:
– Redan på det första mötet 1919 be-

stämdes att alla medlemmar skulle hjälpas åt 
för föreningens bästa, det är hållbart även i 
dag. Någonstans tror jag alla framgångsrika 

ledare, spelare och domare präglats av den 
miljö som finns i klubben.

Aftonen handlade om att få över 250 per-
soner att trivas så bra som möjligt på Hotell 
11, Eriksberg, något de minst sagt lyckades 
med.

– En magisk kväll med hälsningar från sto-
ra delar av fotbolls–Sverige. De ansvariga för 
jubileet hart verkligen satt ihop ett 100-års-
program och en afton att aldrig glömma, sä-
ger Henrik Karlsson, som spelade i Lundby 
under hela sin uppväxt.

Då klubben nu går in i sitt 101:a år finns 
det även mörka moln på Hisingshimlen, 
även om det kan ses som angenäma problem.

– Vi har växtvärk. Under många år har 
vi byggt upp en god ungdomssektion med 
någonstans kring 400 aktiva unga tjejer och 
killar. Problemet är att vi inte kan ta hand 
om alla ytterligare som vill komma till oss. 
Det finns varken ledare eller ytor. Vi har 
dessutom vuxit ur vårt klubbhus, avslutar 
Mikael Kjellström.

Det finns sålunda möjligheter att komma 
med önskade presenter även i efterhand.

Lundby IF stora händelser
• Sportsligt är den största framgånget 
kvalspel till Allsvenskan 1942.
• Lundby IF spelade 1996 och 1998 
i division 1 södra som då var nästa 
högsta serien i Sverige.
• Lundby IF blev svenska mästare med 
klubbens duktiga 72/73 lag 1990 
och några år senare följdes bedriften 
upp av klubbens Pojkar 82 lag.

GM

GAMLA LUNDBYITER. Teddy Lucic och Tobias Hysén är båda fostrade i lundby IF. 
Foto: Robert Hulander.

FIRADE 100 PÅ BRAVIDA ARENA. Massor av representanter firade Lundby IF på Bravida Arena under dagen. Foto: Robert Hulander.
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PÅ GÅNG I OKTOBERLite
Lokalt´

LiteLokalt.se

HAR VI GLÖMT NÅGOT?
HÖR AV DIG TILL OSS OCH LÄMNA MER TIPS PÅ 

 VAD SOM HÄNDER I STADSDELEN.

TIPSA PÅ LITELOKALT.SE

1 OKTOBER
Skaparstund för små barn
Tisdag 1 oktober 10:30–11:15, Lundby bib-
liotek
Konst, drama, musik och dans för barn upp 
till 18 månader tillsammans med en vuxen. 
Med handledare Zahra Mirra.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se

2 OKTOBER
Musikkafé på Träffpunkt Kyrkby-
torget 6
Onsdag 2 oktober 13:00–13:30, Träffpunkt 
Kyrkbytorget
Sång- och musikunderhållning som bjuder på 
allt från gammalt till nytt i olika tappningar 
och stilar. Fika 10 kronor. Programmet är i 
samarbete med Kulturförvaltningen, Spel-
dags.

Besök på Volvo Cars
Onsdag 2 oktober 13:45–14:45, Karossvä-
gen 2
Åk med på fabrikstur och upplev hela Volvo 
Cars anläggning i Torslanda. Se tillverknings-
linan på riktigt, bakom kulisserna. Över 20 
000 besökare åker fabriksturer varje år. Gui-
den berättar om hela tillverkningsprocessen, 
från plåtrulle till färdig produkt. Mobiltelefo-
ner och kameror lämnar vi hemma eller i re-
ceptionen under turen.
Åker du kommunalt är närmsta hållplats Volvo-
hallen med buss 27.
Obs! begränsat antal platser. Anmälan: 031-
366 70 67 eller traffpunkter.lundby@lundby.
goteborg.se.
Arrangör: Träffpunkt Kyrkbytorget.

4 OKTOBER
Fokus balans
Fredag 4 oktober 10:00–15:00, Vinterga-
tan 1
Vi uppmärksammar den nationella balansera 
mera veckan med olika balanstips. Drop in 
och du kan ta del av följande program: fix-
artjänst delar ut socialstyrelsens broschyr om 
balanstips de informerar även om fixartjänst, 
syninstruktörer med workshop om optik och 
Berits Perssons praktiska balansgympa.

Fixartjänst kl. 10–15
Syninstruktör workshop kl. 10–12
Balansgympa kl. 13.30–14

5 OKTOBER
Sagoyoga
Lördag 5 oktober 11:00–11:30, Lundby 
bibliotek
Två lördagar i höst kan barn 4-6 år komma 
på sagoyoga på biblioteket! Sagoyoga är 
en lekfull blandning av yoga och sagostund 
med fokus på rörelseglädje och fantasi.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se

7 OKTOBER
Babysång på bibblan
Måndag 7 oktober 09:30–10:30, Lundby 
bibliotek
Lise-Lotte Sundberg sjunger, ramsar och spe-
lar gitarr för de minsta som ännu inte börjat 
gå.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se

Vi är nyfikna på det mesta – men 
störst fokus är Göteborg
Måndag 7 oktober 11:00–12:30, Träff-
punkt Wieselgrensgatan
Vi pratar om olika händelser i nutid och då-
tid, platser och personer. Ibland planerar vi 
utflykter till olika platser. Ring gärna för aktu-
ellt program för dagen. Vi fikar tillsammans.
Anmälan: Lennart Andersson. Även 21/10.

Läs tidningar i Pressreader
Måndag 7 oktober 12:00–16:00, Lundby 
bibliotek
I appen Pressreader kan du ladda ner tid-
ningar och tidskrifter på flera olika språk och 
från hela världen - helt gratis! Kom på vårt 
drop-in så visar vi och berättar mer.

8 OKTOBER
Lundbys bokklubb
Tisdag 8 oktober 16:00–17:00, Lundby bib-
liotek
I vår bokklubb kan du som är 8-12 år komma 
och mysa med oss på biblioteket och andra 
lässugna barn. En gång i månaden ses vi 

och fikar, pysslar och pratar om böcker och 
ger varandra boktips. Varje gång pratar vi 
lite extra om en bok som man gärna får ha 
läst i förväg.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se.

9 OKTOBER
Barnteater: Rally och Lyra
Onsdag 9 oktober 09:15–10:00, Lundby 
bibliotek
Rally och Lyra är kompisar. De leker alla da-
gar. Först på förskolan. Sen hemma. Idag har 
Rally med sig Nalla. Nalla är fin och mjuk 
och luktar gott. Tänk om Nalla hellre vill vara 
med Lyra?
Bygger på boken med samma namn av 
författare Marie Norin och illustratör Emma 
Adbåge. För barn 3-5 år, med Haga Lycke 
Produktion.
Anmälan: 070-625 26 93 eller anna.han-
sen@lundby.goteborg.se.

Hur parkerar man med Parkering 
Göteborg appen?
Onsdag 9 oktober 11:00–12:30
Vi hjälps åt att registrera appen Parkering 

Göteborg. Detta gör det möjligt att parkera 
genom telefonen. Du behöver ha en smart-
telefon och ett kreditkort som du kan använda 
som betalningsmedel med dig.

15 OKTOBER
Bokcirkel tonår
Tisdag 15 oktober 17:00–18:00, Lundby 
bibliotek
Tycker du om att läsa eller behöver du kanske 
komma igång mer med läsning? Det är alltid 
roligare att göra saker ihop! Kom till bibblans 
bokcirkel tonår så fikar vi och pratar om en 
bok som vi har läst. Du anmäler dig och häm-
tar ut boken hos oss på biblioteket i förväg.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se

17 OKTOBER
Lunchdisko
Torsdag 17 oktober 12:00–13:00
Släpp allt, släpp loss med oss. Dra med era 
dansglada vänner för en sv

GM

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

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

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

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

Läs mer på www.underytan.nu
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