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150:-
Täckjacka

150:-
Jeans

250:-
Jacka

95:-
Skjorta

Fira tillsammans
med oss !

Rek. Pris 299 kr.
Produkt.

Rek. Pris 599 kr.
Produkt.

Rek. Pris 199 kr.
Produkt.

Rek. Pris 299 kr.
Produkt

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se   
Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning.

Pyssla tillsammans  
med Batts & Jara eller  

få ansiktsmålning!

Vi är på plats 
lördag & söndag!



20% 
på hela 

sortimentet
Trofé

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se  
Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning.

JUBILEUMSDAGAR

95:-
Barnstövlar

Bäddset

Lära-Gå-Vagn

Ljuss l inga 80 lampor

Ljusslinga, utomhus,  
80 lampor, grön sladd.

100% bomull. 2 delar. Påslakan 150x 210. Örngott 50x60

3 delar - Väska liten 55x33x22 cm,  
Väska mellan 65x41x26 cm, Väska stor 75x47x30

Ord. Pris 299kr(obs begränsat antal.
– först till kvarn

Plädar

100% Polyester. 125x150 cm.

50:-/st

50:-/st

/st

Resväskeset

3 delar

500:-

Taklampa ARCBordslampa

RINGO

Svart/Mässing,  
Exkl. Ljuskällor,  
Inkl. Skruvfäste, 
begränsat antal.

Mässing/Krom. 
Exkl. Ljuskälla, begränsat antal.

TÅRTBIT
ingår i

lunchen
fre-sön

SUPER-
FYND

SUPER-
FYND

MÄNGDER AV JUBILEUMSKLIPP I  BUTIKEN TISDAG 22 -  SÖNDAG 27 OKTOBER

150:-/st
Ord. pris 289 kr

195:- /st
Ord. pris 299 kr

395:-/st
Ord. pris 699 kr

50:- /st
Ord. pris 139 kr

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

JUBILEUMSRÄTT 75:-
Köttbullar, kokt potatis, gräddsås,  

lingon och persiljegurka
Gäller vecka 43.

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

Underkläder. Gäller endast 22-27  
oktober och varumärket Trofé.



GULDLÄGE FÖR MJ GULD  •  KÄRRAGUBBARNAS HÄRLIGA DAG PÅ ÅBYTRAVET  •  GÖTEBORGS FÖRSTA RULLATORLOPP MED NORRA HISINGEN VOLONTÄRER

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

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

VI SÄLJER OCH SERVAR FÖLJANDE VARUMÄRKEN

FISKHUSET FLYTTAR SNART IN I SIN NYA BUTIK KÄRRA IBK STÖTTAR KAMPEN MOT BRÖSTCANCERNYTT OM KÄRRA CENTRUM

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

BACKA / KÄRRA

DIN LOKALTIDNING I BACKA, KÄRRA, TUVE OCH SÄVE – ÅRGÅNG 15 , TIDNINGENBK.SE NORRA HISINGEN
OKTOBER 2019

Lite
Lokalt´

LiteLokalt.se

MED TUVE  
OCH SÄVE

Boka synundersökning på hemsidan redan idag!

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60          BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40          ANGERED CENTRUM 031 330 91 70    I I

I

Kom och fira med oss och få 50% rabatt
på alla Essilorglas!

 - V å r d a    d i n a    ö g o n    g e n o m    l i v e t

*Gäller t.o.m. 11 november 2019 vid köp av kompletta glasögon. Går ej att kombinera med andra rabatter. 

hemmaplan!
Handla

på

selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.
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Selma Lagerlöfs Torg

Priserna gäller endast på Hemköp Selma Lagerlöfs Torg, vecka 43,   

t o m sön 27/10 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk,  

fetthalt max 12%, ca 1-2,2kg   

Max 2 köp/hushåll/vecka 43

6995
/kg

Halvbaguetter
Dafgård, flera sorter, 135g, 
jfr-pris 37,04/kg  

2 FÖR

10:-
Nygräddade i butik

Rotsaker
Sverige, gäller hel vitkål, gul lök, 

morötter, rödbetor, klass 1

5:-/kg

Krossade tomater

Garant Eko, ekologiska, flera sorter, 
gäller även passerade, hela, 390-400g, 

jfr-pris 12,50-12,82/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 43

Ägg 24-pack
Garant, frigående inomhus, Stl M, 

jfr-pris 1,25/st  

2995
/st

5995
/st

Färsk torskfilé
Falkenberg, Gadus Morhua, 
Barents hav, skinn och benfri, 
i tråg, 400g, jfr-pris 149,88/kg 

5:-

Flygskam gäller 
inte våra politiker

 � Just hemkommen från den underbara ön Malta i medelhavet. Ja, 
jag flög och kände ingen som helst flygskam. 

Hur ska man kunna göra det när våra po-
litiker, där en del pratar om att vi måste bör-
ja flyga mindre på grund av utsläppen, flyger 
kors och tvärs över hela världen och i Sverige 
utan att känna ett uns av flygskam. Det gäller 
tydligen bara alla oss andra men inte de själva. 
Ett talande exempel var i Almedalen i som-
ras när vår finansminister Magdalena Anders-
son i sitt tal påtalade vikten av att vi medbor-
gare måste flyga mindre. När en TV-reporter 
efter talet ställde frågan till finansministern 
hur hon tagit sig till Gotland från Stockholm 
kom svaret iskallt och utan att blinka. Jag flög. 
Punkt. Inga problem att flyga där inte. Mig 
veterligen går det väl exempelvis båtar från 
Stockholm till Sveriges största ö?

Miljöpartisten och vice statsministern Isa-
bella Löwin är en annan hejare på att flyga 
mycket och flott. Oftast är det 1:a klass som 
gäller. Lika ofta påtalar hon att vi andra måste 
flyga betydligt mindre av miljöskäl. Inte hel-
ler där gäller det henne själv. Utan oss andra.

Finansministern och Miljöpartiets språkrör 
är inte ensamma om att skrika ut förmanin-
gar om att vi ska flyga mindre. De är i gott 
sällskap av övriga politiker som håller på li-
kadant. 

En berättigad fråga är: Varför ska medbor-
garna ta ansvar och minska sin flygning när 
inte våra beslutsfattare gör det? 

På tal om Malta. Det är en underbar ö, ut-
anför Italiens sydspets. Med ett härligt klimat, 
sköna bad, god mat men framför allt en in-
tressant historia i huvudstaden Valetta. Något 
som skiljer sig en aning från andra turistorter 
är tempot. Här finns gott om turister blandat 
med malteser, men det är ett skönt lugnt över-
allt med en lagom puls. Kan rekommendera 
er att besöka ön. För mig var det mitt andra 
besök och det kommer att bli fler. Höll till i 
Sán Julian, som ligger ett stenkast från Valetta. 
I den lilla orten lunkar livet på ett behagligt 
sätt. Att bara sitta och njuta på en bar med 
medelhavet runt knutarna är en suverän av-
koppling. Eller att sitta ute och äta på kvällen 
är lika härligt. Det som jag fastnade allra mest 
för var hur vänliga befolkningen på gatan är. 
Alltid ett hejande. Alltid ett leende. Det slog 
aldrig fel under min korta vistelse på Malta. 
Sådana enkla jordnära saker bär man med sig 
med värme hem på flygresan.

Utan att ha flygskam.

LEIF MARTINSSON



MEDLEMS-
KLIPP!

Ve! " sSKRÄMMANDE
LÅGA PRISER.
SKRÄMMANDE
LÅGA PRISER.

3 FÖR

59k

BIFF/ENTRECÔTE

99k/kg  

59)=/st  

10k/st  15k/kg  

MAX 2 ST/MEDLEM. 
KYCKLINGFILÉ
Sverige/Kronfågel. Fryst. 1000 g.  

MAX 2 ST/MEDLEM.
BIFF/ENTRECÔTE
Brasilien/Naturkött. I bit. Ca 900 g.  

LÄSK
Pepsi/Zingo/7-up. Välj mellan olika sorters Pepsi, Zingo 
eller 7 up. 150 cl. Jfr-pris 6:67/liter. Pant tillkommer.

ÄPPLEN ROYAL GALA
Italien. Klass 1.  

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.
KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE  
Coop/Classic/Gevalia/Zoegas. Välj mellan olika sorter. Gäller ej hela bönor. Classic: Gäller ej 
Eko, Reko, Solid, Amigas. Zoegas: Gäller ej Hazienda, Estanzia. Jfr-pris 39:32-46:26/kg. 

BÄCKEBOL
AKTUELLA ERBJUDANDEN 23/10–27/10

MAX 2 ST/MEDLEM. 
CHIPS
Coop. Välj mellan olika sorter. 175 g. Jfr-pris 57:14/kg.  

MAX 2 ST/MEDLEM. 

10k/st  
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Inte bara cyklister som felar
Läste om insändaren om cyklisten som 

cyklade för fort…   i förra numret av lokaltid-
ningen. Vill bara säga att det gäller inte bara 
cyklister utan i synnerhet bilister som sällan tar 
hänsyn till oss cyklande. Ni som kör dundrar 
också fram under hela året i en rasande fart. 
Kan lova att de flesta av oss tar hänsyn.

CYKLAR FÖR MILJÖN

Vilka är det som håller på 
med bilinbrotten i Kärra

Ännu en gång så råkade jag ut för inbrott 
i min bil i Kärra. Det är femte gången på två 
år jag blir drabbad. Samma visa som alltid. 
Polisanmälning och försäkringsärenden.Har 
försökt att förekomma med en del saker för att 
det inte ska hända. Men likväl så händer det. 
Vad är det för personer/grupper som håller 
på med sådant här. En gång höll jag på att 
ta dom på bar gärning, men när de fick se 
mig på avstånd hoppade de i i sin bil och 
gapade hotfullt på ett utländsk språk åt mig. 
Vet också att flera grannar råkat ut för inbrott 
i sina bilar. Snart får vi starta ett medborgar-
garde för att få ett stopp på detta. För någon 
annan hjälp finns tydligen inte att få.

BILÄGARE I KÄRRA

Bingo med 
parkeringshuset på 
Selma Lagerlöfs Torg

Äntligen kan man vara säker på att få en 
parkering till torget i och med det nya par-
keringshuset på torget. Tidigare fick vi ofta 
vänta på en parkering, men numera får vi 
alltid plats i P-huset. Väldigt bra att man kom-
mer direkt ned till Hemköp som vi handlar på. 
Tummen upp här.

FLITIG BESÖKARE 

Backa behöver en simhall
Bra med allt byggande i Backa. Skulle gär-

na se se att vi fick en simhall till stadsdelen. 
Tycker att Backa, som är en så stor stadsdel, 
självklart ska ha en simhall. Nu får vi närmast 

åka till Lundbybadet, som ofta har haft stängt 
p g a reparationer eller till Kärra. Behovet är 
stort för en simhall i Backa. För alla barnen i 
skolorna, men även för oss vuxna.

ANDERS

Svankällan en oas i Kärra 
- Förstör inte det

Håller verkligen om att nedskräpningen 
runt Svankällan är bedrövligt att se. Det ald-
rig tar slut. Denna oas som som är en pärla 
att besöka betyder så mycket för så många. 
Sluta bara upp med att förstöra en sådan fin 
plats. På tal om nedskräpning så ser man 
det dagligen på våra återvinningsstationer. 
Hur kan folk bara ställa sitt skräp där utan att 
slänga det i behållarna. 

EVA I KÄRRA

Livslust biljetter måste 
säljas på flera platser i 
Norra Hisingen

Bor i Kärra och vill gärna ta del av flera 
av Livslust fantastiska aktiviteter. Tidigare har 
jag köpt biljetter på Kärra Bibliotek. Nu är 
det bestämt, av förvaltningen/nämnden, att 
vi måste köpa biljetter till arrangemangen 
i receptionen i det nya stadsdelshuset på 
Selma Lagerlöfs Torg. Det är ju helt befängt. 
Ska jag och andra, som inte har bil, sätta oss 
på bussen med byten tur och retur för att få 
tag på biljetter. Ni som beslutat detta måste 
ändra på det direkt. Det är orättvist och det 
är opraktiskt. Gör om så att vi kan köpa biljet-
terna på våra bibliotek. Vi tillhör väl samma 
stadsdel Norra Hisingen?

AKTIV 76-ÅRING I KÄRRA

Håll er på cykelbanan
Nu när man byggt en cykelbana på Elles-

bovägen från Kärra till Kungälv då är det väl 
logiskt att de som trampar håller sig på cykel-
banan. Har stött på flera som ändå cyklar på 
bilvägen. Varför? Skärpning tack.

BILIST

Varför ingen direktbuss från 
Kärra till Selma Lagerlöfs Torg?

Västtrafik svarar:
I arbetet med trafikplanering behöver vi se till att anpassa vår trafik för att skapa goda 

rese- och bytesmöjligheter för så många som möjligt. I dagsläget finns det inga planer om en 
direktlinje, men däremot planeras för bättre resmöjligheter vid Bäckebol- och Backadalsmotet. 
Med detta kommer tillgängligheten att öka till Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs torg med mo-
torvägsbussar, bland annat från Kärra.

Under de senaste åren har Selma Lagerlöfs torg förtätats och byggts ut till den tyngdpunkt med 
samhällsservice så som staden önskar. Dock har inget resecentrum adderats till likt Angereds 
Centrum eller Frölunda Torg där samhällsservice och handel är samlat med kollektivtrafiken.

Idag är efterfrågan från våra resenärer som störst på sträckan från Kärra till de stora bytes-
punkterna och in till centrala Göteborg. Men vi ser ständigt över resandet och utvärderar trafik-
lösningarnas förmåga att tillmötesgå de resandebehov och önskemål som finns

Vilka bussar stannar på den nya hållplatsen Kärraporten Nortagenevägen?

Västtrafik svarar:  
Måndagen den 30 september öppnade den nya hållplatsen Kärraporten för kollektiv-

trafik. Hållplatsen är belägen på Nortagenevägen.
De busslinjer som trafikerar hållplatsen är linje 40, linje 140 samt Rosa express.

Foto: www.trafikverket.se

Insändare

Varför Linbana?
Göteborgs stad måste väl någon gång stanna upp och tänka på vad våra skattepengar 

ska gå till. Det ena projektet efter det andra blir ju alltid dyrare än vad som sagts. Det slår aldrig fel. 
Tänker främst på det enorma kostnader som de diskuterar för en linbana. Runt 4 miljarder är vad som 
framkommit så här långt. Mitt i allt detta så står vi göteborgare med en rad viktigare insatser som be-
hövs. Inom vården, inom skolorna ökad trygghetssatsningar, inom äldreomsorgen, inom föreningslivet, 
inom skolorna med mera. Så viktiga och självklara kärnområden för att samhället ska fungera. Det är 
hit pengarna ska gå. Inte till prestigeprojekt som en linbana. Varför är en linbana så viktig är min fråga.

SKATTEBETALARE

Foto: www.svt.se

Gärna mer lekparker i Kärra
Var med på invigningen av den nya lekplatsen i Lillekärr Norra. Verkligen jättefin. Hop-

pas nu flera bostadsrättföreningar tar efter och bygger eller fräschar upp lekplatserna runt 
om i Kärra. 

SMÅBARNSMAMMA



TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE 7OKTOBER 2019

Det är allhelgonatid
Tankarna går till liv och död, och livet efter döden. Vi minns dem som gått ur tiden  

och tänder ljus. Det finns plats för sorg, tacksamhet och hopp.

Fridhems kapell, lördag 2 november 15.00 
Magnus Larsson, violin

Säve kyrka, söndag 3 november 16.00
S:t Olofskören, Johanna Berlin, cello, Gunvor Hagström, engelskt horn och oboe

Glöstorpskyrkan, söndag 3 november 17.00
Glöstorpskören

Backa kyrka, söndag 3 november 18.00
Bäckebol Vocalis

Välkommen till minnesgudstjänst

I samband med allhelgonahelgen är våra kyrkor öppna. Här kan du få en kopp kaffe och tända ljus. 
En diakon eller präst finns på plats för samtal om du vill. Torsdag 31 okt: Tuve kyrka kl. 11.00-
16.00. Fredag 1 nov: Tuve kyrka kl. 11.00-16.00, Rödbo kyrka kl. 10.00-16.00, Backa kyrka  
kl. 11.00-17.00, Säve kyrka kl. 14.00-17.00. Lördag 2 nov: Tuve kyrka kl. 11.00-16.00.

Boka synundersökning på hemsidan redan idag!

I IFEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60          BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40          ANGERED CENTRUM 031 330 91 70    

Kom och fira med oss och få 50% rabatt 
på alla Essilorglas!

- V å r d a    d i n a    ö g o n    g e n o m    l i v e t

*Gäller t.o.m. 11 november 2019 vid köp av kompletta glasögon. Går ej att kombinera med andra rabatter.

Nya lägen på 
Selma Lagerlöfs 

Torg!
MJ GULD 

finns nu i nya lokaler i handelshuset 
till höger om Hemköps sidoentré    

SELMAS OPTIK 
är nu granne med Jerkstrands 

Konditori    

SELMAS NAILS 
AFRODITE BEAUTY 

har sin salong i lokaler bredvid 
Bäckebols kyrksal

SNART FLYTTAR ÄVEN:
Selmas pizzeria   •   Sushi K

Capio Läkarhus Selma & Capio Rehab
Folktandvården   •   Blomgåvan

... in i nya lokaler i handelshuset.
 

PREMIÄR FÖR NYA FISKHUSET 
blir det den 15 november!

 
Håll även utkik efter den restaurang som flyttar 

in i stadsdelshuset under hösten!

selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg
Följ oss på Facebook och web för uppdaterad information om händelser på torget.

Välkommen till oss!

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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MJ Guld har 
fått guldläge

 � För ett par veckor sedan flyttade populära MJ Guld in i nya lokaler i det nya handelshuset 
på Selma Lagerlöfs Torg

- Det känns fantastiskt att vi nu är på plats i nya butiken som har ett perfekt läge, säger 
ägaren Maria Jaako.

MJ Guld har funnits på Selma Lagerlöfs Torg sedan slutet 
av 80-talet, då Marias svärföräldrar Monika och Matti star-
tade upp butiken  Det blev ett lyckokast och butiken blev 
snabbt omtyckt och populär bland kunderna. Maria tog 
över MJ Guld 1 september 2007 och på den vägen är det.

- Jag var i restaurangbranschen länge, men när jag fick 
möjlighet att ta över MJ Guld så var det ett enkelt beslut, 
säger Maria, som inte ångrat sig en sekund att hon tog 
chansen.

I Guldsmedsbutiken hittar du välkända varumärken. 
Shalins ringar, Edblad och Snö är omåttligt populära. Lik-
som de andra smyckena. Här finns också presentartiklar, 
klockor, doftljus i butiken. Dessutom finns det service på 
klockor och smycken som den egna verkstaden utför.

- Vi har bra kvalité på våra varor och bra priser samt en 
förstklassig service, säger Maria.

Just att vara serviceinriktad är vi många som kan skriva 
under på att man får hos MJ Guld . Maria bjuder alltid på 
ett trevligt bemötande. Oavsett ärende stort som smått.

- Jag brinner för att ge bästa tänkbara service till mina 
kunder. Det har alltid varit MJ Gulds inriktning. Jag har 
också en kompetens som gör att jag kan ge kunderna råd 
och tips som de uppskattar.

Butiken ligger precis där folk kliver av bussarna. Grannar 
är Hemköp och det nya stadsdelhuset och snart flyttar även 
Fiskhuset in i sin nya butik alldeles intill MJ Guld. Bättre 
läge är svårt att få.

- Det är mer eller mindre optimalt där vi ligger. Det går 
inte att missa oss när man kommer in på torget.

Maria har bott in sig snabbt. Alla varorna finns hur 
snyggt som helst placerade i butiken synliga för kunderna. 

Till skillnad från den gamla butiken så är den nya buti-
ken ett lyft.

- Ja det är stor skillnad. Nu har vi en mer tilltalande 
kundyta och allt hänger ihop på ett bättre sätt. Vi har också 
en mer effektiv och större verkstad.

MJ guld håller på att starta upp sin nya hemsida www.
mjguld.se där kan man se hela utbudet och den service de 
erbjuder. Ännu en nyhet väntar.

- Vi kommer även att starta upp en Webbutik där man 
kan köpa våra produkter på nätet.

MJ Guld är väl rustat för att möta kundernas behov i den 
nya butiken. Hon ser med tillförsikt fram emot att torget 
steg för steg utvecklas.

- Tycker att det redan har blivit ett ordentligt lyft med det 
nya handelshuset, stadsdelshuset och på sikt kommer det 
att bli jättebra får oss som har butiker och för alla kunderna 
som besöker torget.

Med MJ Guld som en viktig aktör.

LEIF MARTINSSON

Kia har  
öppnat i Tagene
Hedin Bil har öppnat en ny Kiaanläggning på Trankärrs-
gatan 3 i Tagene. Där kommer de att ha en renodlad ny-
bilsförsäljning exklusivt till Kia. Den 17-20 oktober hade 
de invigningshelg.

B/K

Parkeringshuset på 
Selma Lagerlöfs Torg
Vi har fått många frågor kring parkeringshuset och par-
keringen på Selma Lagerlöfs Torg. Här är svar på de 
vanligaste som kommit in.

Vad blir avgiften i nya P-huset?
Man kommer att ha fri parkering i 1,5 tim, därefter debi-
teras 12kr/tim.   

Hur betalar man?
Betalning sker med SMS via operatören Parkeringstjänst 
Väst AB som kommer att drifta parkeringshuset. Man re-
gistrerar sin bil direkt och har fri parkering i 1,5 timma 
därefter debiteras avgift automatiskt.  När du lämnar p-
huset checkar du ut med ett SMS.

Du kan även ladda ner en app om du har en smart-
phone och sköta hanteringen från den.

Vad behöver man för att kunna betala?
Mobiltelefon med SMS funktion eller en smartphone  

Vilka tider kommer p-huset att vara öppet?
Parkeringshuset kommer att vara öppet för allmänhet mel-
lan kl. 6-23.

Hur många handikapp platser finns det i garaget?
Det finns minst 2 handikapp parkeringar per våningsplan.

Under vecka 42 planeras SMS parkeringen att starta 
upp. Om detta kommer det att skyltas upp med informa-
tion på varje våningsplan.

SELMA STAD

”
Vi har fått en mer kundvänlig 
yta i den nya butiken

Maria Jaako



Gäller t o m 31 oktober 2019

Hösterbjudande
Teckna valfritt 12 månaders medlemskap 

och få bonuspaketet på köpet!

VÄSKA  • VATTENFLASKA 

 OCH 5 VECKOKORT   

VÄRDE 1 478 kr

STC BACKAPLAN , Backavägen 3 • STC MÖLNDAL, Flöjelbergsgatan 20B  
STC GÅRDA, Norra Kustbanegatan 19 • STC LÅNGEDRAG Redegatan 1  
STC ÅBY Idrottsvägen 9 • STC BJÖRKEKÄRR Smörslottsgatan 26  
STC SELMA Rimmaregatan 3 • STC KÅLLERED Ekenleden 10. 
NY: STC PARTILLE • Gamla Kronvägen 31-37
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ÖPPETTIDER 
Vardagar  9–18 
Lör, Sön      11–15

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

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans 
och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körning 5,8–9,0  l/100 km, CO -utsläpp 152–204 g/km (NEDC 129–166 
g/km). Miljöklass EU6 AG.**SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1500 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, 
rörlig ränta baserad på VWFS basränta.Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasing avgiften. Uppl.- och admin.avgift 
tillkommer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller endast lagerbilar MY19 och så långt lagret räcker eller 
t.o.m. 2019-12-31.

Vinterhjul 
på köpet!
Värde 15.000:-

SEAT Tarraco Style 2.0 TDI 150 DSG 4Drive
Privatleasing  4.675:-/mån**  Ord. pris 5.675:-/mån**  
SPARA 1.000:-/månad
Pris  332.700:-    Ord. pris 375.700:- SPARA 43.000:-
På köpet: Vinterhjul värde 15.000:- (vid lev. innan 31/10 2019)
Utrustad med bl.a: 18” Lättmetalfälgar, Backkamera, Metalliclack,  
Elektrisk baklucka, Keyless, Parkeringssensorer fram + bak, Parkerings- 
assistent, Klimatanläggning, Parkeringsvärmare, Elektrisk dragkrok  
& Motorvärmare

Just nu kör vi SUV-Veckor på SEAT Frontbilar och har fina erbjudanden  
på våra lagerbilar, bl.a. SEAT Tarraco som finns för omgående leverans.  
Ta chansen att spara pengar på din nya bil och få bilen innan fordons-
skattens höjning vid årsskiftet! Gäller både köp och privatleasing. 

SUV-veckor! JUST NU!
SEAT Tarraco 

Privatleasing 

4.675:- 
/mån**

Kärra Centrum
Hallå där Kathleen L Hahne centrum-
utvecklare Förvaltning AB GöteborgsLokaler 
Vad händer framåt med Kärra centrum?
Klarebergs skolans renovering utvändigt skall 
vara klart vecka 45.

Detaljplanen och trafikutredningen kommer 
inte att påbörjas 2019 som planerat. Detta skju-
ter på eventuella planer att förtäta i området med 
bostäder.

Sommaren 2020 kommer en större renovering 
av viadukten göras. Under ca tre veckor leds tra-
fiken om, mer info om detta kommer till våren. 

Ska det byggas ett nytt centrum och när i ti-
den ligger det i så fall?
NEJ, det finns inga planer av det slaget!

Vad är det som ska byggas?
Det kommer detaljplanen att visa. Vad man har 
fått i uppdrag är att se om det är möjligt att få in 
mellan 300-500 nya bostäder i form av hyresrät-
ter.

När tror du det kan komma en ny hyresgäst i 
handelsbankens lokaler?
För oss är det viktigt att RÄTT hyresgäst kommer 
in i denna lokalen. Det får i stället ta lite tid. Vi 
jobbar med flera olika intressenter. 

När tror du det kan komma en ny hyresgäst 
till Gamla Pressbyråns lokaler?
Denna lokal kommer att användas som tillfällig 
”byggbod” för entreprenörer som arbetar med 
torget fram till mars 2020. Finns det intressen-
ter är de välkomna att hör av sig till oss på Göte-
borgsLokaler.

Bankomaten ska den vara kvar?
JA, den kommer att vara kvar, vi har ett nyteck-
nat hyresavtal. 

Lokalen som finns intill Kärra Kök och Bar. 
Är den tom eller kommer det att flytta in nå-
gon där?
Nej, den är inte ledig utan skolan hyr den som 
skolsal. 

Blir det julmarknad/julskyltning i Kärra 
Centrum?
Det blir det absolut, vi planerar julmarknad i 
Kärra Centrum lördag den 14 december kl. 11-
14. Vi hade fint samarbete med bl.a. Kärra Röd-
bo föreningsråd som var med och arrangerade 
julaktiviteterna tillsammans med oss förra året, så 
det vill vi gärna upprepa igen.  

B/K

Ökade snatterier i Ica 
Supermarket i Kärra 

 � Under en längre tid så har 
det förekommit en rad snatte-
rier i Ica supermarket i Kärra. 

- Den handlar om barn från 
12-17 års ålder och oftast för-
söker de snatta godis och en-
ergidrycker, säger butiksäga-
ren Jörgen Kjertensson.

Jörgen berättar att de tagit personer på 
bar gärning nästan var och varannan 
dag. Snatterierna är polisanmälda. Jör-
gen samt kommunpolisen Håkan Bre-
dinge har varit ute i Kärraskolan, Klare-
bergsskolan och föreningar och talat om 
stölder i butik och om hur de förväntar 
sig att ungdomar ska uppträda och upp-
föra sig, speciellt på Ica butiken i Kärra 
Centrum.

Det är stora belopp det handlar om 
som försvinner ur butiken på grund av 
snatteriet. Cirka 900 000:- under ett år.

Jörgen vädjar till alla föräldrarna om 
hjälp att prata med sina barn.

- Förklara för dom att om man ser eller 
hör någon kompis eller bekant i klassen 
stjäla, gå därifrån och om man känner 
att man vågar, berätta för någon vuxen. 
Och förhoppningsvis kanske det kan 
sprida lite kunskap till barnen om vad 
det betyder om man skulle stjäla och en 
polisanmälan görs. Då är vi evigt tack-
samma! 

Jörgen:
- Självklart, vi vet att det är barn vi pra-

tar om, men det är också våra varor, som 
i sin tur betalar ut personalens löner, som 
går till deras barn.

B/K

ATG tillbaks till Ica
Snart kommer kunderna att kunna läm-
na in sitt travspel på Ica Supermarket i 
Kärra.

-  Det kommer inte att bli en förbutik 
men det kommer att gå att lämna in sitt 
travspel i kassan, säger butiksägaren Jör-
gen Kjerstensson.

När tror du att det ska bli klart.
- Absolut senast 1/12. Det kan vara 

klart innan men vill inte lova något.

B/K

Handelsbankens tidigare lokal väntar på en ny affärsidkare. Bankomaten blir 
kvar.

Gamla Pressbyrån



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

Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6 
personer, vi reserverar oss för ev. pris & sorti-
mentsförändringar.  Vi lagar även mat till din firmaf-
est,  ditt bröllop eller dop.

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila  
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via  
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com

Öppettider:  Vardagar 08.00–19.00  •  Helger 
08.00–18.00  •  Köket stänger 30 min innan.

Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café 
Bäckebol!

Ladda hem  
broschyr: Du kan även 
rikta din mobils kamera 
mot qr-koden för att ladda 
ner vår cateringmeny som 
pdf eller knappa in länken i 
din webbläsare:  
https://jmp.sh/cbYgX0u

KÖK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

RING KÖKET DIREKT: 010–741 59 88

FRUKOSTBUFFÉ, LUNCH 

& CATERING
Vår goda frukostbuffé serveras alla dagar 
mellan 08.00–10.30 (från 39:-).

Kom in på lunch hela veckan (mån-fre)  
för 89:- (medlem 84:-) eller besök vår 
populära grillbuffé (lör-sön) för 99:-.

Beställ från vår stora Cateringmeny där 
du hittar läckra alternativ från 135:- per 
portion.

Information finns även på  
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com  
eller 010–741 59 88

Buffémenyer: Charkbricka • Medelhavsbuffé 
Bohusländsk buffé • Ostbuffé • Ceasarbuffé 
 Vegetarisk buffé • Texasbuffé

Övrigt: Tillval till buffémenyer • Italiensk paj 
Kycklingpaj • Laxpaj • Landgångar • Räksmörgåsar 
Tilltuggsbitar

Smörgåstårtor (6, 8, 9, 10, 12 eller 15 bit): 
Västkusttårta • Italiensk tårta • Räktårta.

Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

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

FRÅN 
VÅRT 

UTBUD



TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE12 OKTOBER 2019

Snart öppnar ”nya Fiskhuset” 
på Selma Lagerlöfs Torg

 � Redan 1976 började Fiskhu-
set sälja fisk på Selma Lager-
löfs Torg och har gjort så sedan 
dess.15 november flyttar de in i 
ett helt nytt fiskhus, som du hit-
tar mellan Hemköp och det nya 
stadsdelshuset på torget.

- Det ska bli fantastiskt att få 
flytta till den nya butiken. Både 
vi och personalen och inte minst 
kunderna har väntat på det, sä-
ger Evelina Hillberg och pappa 
Bert som tillsammans med Alex-
ander Freiholz äger butiken.

Bert började redan 1976 sälja fisk fisk på 
Selma Lagerlöfs Torg. Verksamheten växte i 
takt med kundernas uppskattning och fiskbi-
len blev 10 år senare till en butik på torget. 
Där har de huserat sedan dess. Dottern Eve-
lina är mer eller mindre uppvuxen i Fiskhuset 
och har lärt sig allt från grunden. Hon är 5:e 
generationen fiskhandlare i familjen, och 
nu är hon en av tre delägare. Berts svärson 
Alexander är också delägare. Han är utbil-
dad kock och kom till Fiskhuset 2006.

Och snart är det dags för dem att flytta in i 
det nya Fiskhuset som ligger ett litet stenkast 
från nuvarande butik. Till sina grannar får de 
Hemköp, MJ Guld och det nya stadsdelshu-
set. Med andra ord ett suveränt läge där det 
passerar mycket folk.

Fiskhusets varumärke är starkt
”Stans bästa fiskhus” är ett begrepp som gö-

teborgarna har tagit till sig när det gäller Fisk-
huset på Selma Lagerlöfs Torg. Hit kommer 
folk från hela stan för att handla, för att tjöta 
en stund. a

Här möts du av havets läckerheter så långt 
ögat kan nå, samt av en trevlig, serviceinrik-
tad och kunnig personal. Fiskhuset är en insti-
tution och en given mötesplats för Backabor, 
för Kärrabor, för Tuvebor och alla andra Gö-

teborgare. Även ut-
anför staden finns 
det gott om kunder 
som återvänder hit.

- Vi är stolta över 
vårt varumärke där 
kunderna vet att de 
får bästa tänkbara 
kvalité på både va-
ror och service när 
de handlar hos oss, 
säger Evelina.

Ordet kvalité är 
lätt att slänga ur sig, 
men på Fiskhuset är det ett ledord. De gör i 
princip all mat själva, liksom de kokar kräf-
torna, filéar fisken och lägger in sillen.  

Utbudet är stort i fiskdisken. Här finns det 
mesta inom fisk, skaldjur, färdiga delikatesser 
med mera.

- Vi jobbar hårt med att alltid ha ett snyggt 
och inbjudande upplägg i disken, det är 

enormt viktigt att 
det ser tilltalande ut 
för kunden, säger 
Evelina.

Höjdpunkterna 
är de stora högti-
derna påsk, mid-
sommar och jul. 
Då säljs det främst 
egen inlagd sill i 
mängder.

- Vi har, vågar 
jag påstå, ett grymt 
stort utbud av egen 

inlagd sill som vi upplever att kunderna äls-
kar, säger Bert.

Desutom finns en stor del av sillsortimentet 
kontinuerligt i fiskdisken och är populär även 
övriga tiden av året.

Nedräkningen har börjat
Fiskhuset har under ombyggnationen haft 

i en tillfällig lokal intill tidigare parkeringen 
på torget. Det har varit trångt och svårarbe-
tat, men nu ser de framåt. Och de, precis som 
kunderna, längtar till att flytta in i sin nya bu-
tik. Den 15 november går flyttlasset och det är 
inte många meter de behöver flytta. På insidan 
av den nya butiken finns det en stor fiskdisk, 
samt en mindre servering. Det är högt i tak så 
och man ser taknocken vilket gör att hela bu-
tiken blir en upplevelse. 

- Vi får större ytor totalt sett, bättre arbetsy-
tor och miljö samt en ljusare lokal. Det känns 
väldigt inspirerande att komma hit, säger Eve-
lina.

Utbudet de har följer självklart med till nya 
butiken. Fisken, skaldjuren, rörorna, catering-
en, salladerna och allt annat kommer att fin-
nas snyggt och inbjudande upplagda i den nya 
fiskdisken. I serveringen kommer man med 
fördel kunna inta en räkmacka eller fish & 
chips och bara sitta och njuta av atmosfären.

Öppningsdagen den 15 november och da-
gen efter kommer det att hända massor av 
överraskningar.

- Vi kommer att ha flera fina öppningser-
bjudanden, till exempel varmrökt lax för halva 
priset, berättar Evelina.

Till det det kommer det att bjudas på prov-
smakningar och leverantörer är på plats.

- Vi har också soppköket med. Det blir nå-
got extra eftersom de var med redan 1986 när 
vi invigde vår första butik här på torget. Från 
soppköket kommer vi att bjuda på en görgo 
fisksoppa, säger Bert.

Öppningsdagar i fiskens och skaldjurens 
tecken på Selma Lagerlöfs Torg blir något all-
deles extra som du inte får missa.

Boka in 15-16 november med ett besök på 
nya Fiskhuset och resten av året för den de-
len också.

LEIF MARTINSSON
 
Fotnot: Förutom Selma Lagerlöfs Torg har 
Fiskhuset butiker påStenungs Torg, inne 
på Ica Maxi i Torslanda och i Långedrag.

”
Ordet kvalité är lätt 
att slänga ur sig, men 
på Fiskhuset är det 
ett ledord.

Fiskhuset går I väntans tider. Från vänster Emelie Ekelöf, butikschef, Bert 
Hillberg och Evelina Hillberg.

Illustration på nya Fiskhuset. Bild: Semrén+Månsson Arkitekter.
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Hur hamnade jag här?  
– en fiskhandlare filosoferar 

 � Min morfars farmor hette Augusta, och hon betyder något all-deles särskilt för mig. Hon sålde fisk, precis som jag.
Augusta bodde på Stora Brattön, och hon 
gick mellan gårdarna på fastlandet och sål-
de fisk. En korg med fisk på ryggen, en på 
magen, och remmar däremellan. Linneklä-
der som var doppade i linolja som impreg-
nering. För det mesta var Augusta nyförlöst 
och fick amma barnen i gårdarna när brös-
ten sprängde. 

Ett av alla Augustas barn var min mor-
fars far Ludvig. Han stannade sin lastbil ut-
anför Backa kyrka varje dag. Hisingen var 
ju landet på den tiden, och en dag kunde 
en bondmora inte längre tygla sin nyfken-
het, utan gick ut och frågade varför i hela 
friden lastbilen stannade på samma plats 
varje dag. Ludvig berättade att han köpt fisk 
på auktion i Göteborg, och nu var på väg 
norrut för att sälja fisken i Kungälvs utkanter. I 
Backa stannade han helt enkelt för att äta sin 
lunchsmörgås. Bondmoran frågade om hon 
fick handla, och självklart fick hon det. Ryktet 
spred sig, och snart ville fler bondgårdar runt 
Backa och Kärra ta del av Ludvigs fisk.

Så kom kriget. Militären tog däcken på 
lastbilen och det var svårt att få tag på 
bränsle. Tiden gick, kriget blev längre än 
väntat, och en cykel blev lösningen. Ludvigs 
pojkar, David 11 år och Lasse 9 år, tog fis-
ken på pakethållaren bak på bussen, och 
åkte till Backa. Där hade de cykeln i ett ga-
rage. Så cyklade de med fisk från Backa till 
Kärra, där de lämnade cykeln för att nästa 
gång cykla från Kärra till Backa.

Vid ett tillfälle kunde pojkarna inte komma 
ihåg om det var i Backa eller Kärra de läm-
nat cykeln senast. Men så plötsligt kom de 
ihåg och flängde av bussen. Såklart glömde 
de fisken på bussen! De fick tillslut hittat en 

telefon och ringde hem. Mamma Greta i sin 
tur ringde busstationen i Göteborg och bad 
dem skicka med fisken tillbaka igen. Och 
ett par timmar senare kunde pojkarna börja 
sälja sin fisk. 

På 70-talet blev det vanligare att fiskbilar 
började stå stilla utanför en livsmedelsaffär. 
Eftersom David var välkänd i Backa blev 
han kontaktad med frågan om han kände 
någon som kunde vara intresserad av just 
Selma Lagerlöfs Torg, och han i sin tur re-
kommenderade sin svärson Bert. Bert hade 
visserligen inte mycket erfarenhet – hans far 
var fiskare, inte fiskhandlare – men var enligt 
David duktig och läraktig. 

Bert hade påbörjat en helt annan karriär i 
Stenungsund. Men han vågade chansa, sa 
upp sig, och blev fiskhandlare 1976. Till en 
början hade han fiskbil på Selma Lagerlöfs 
Torg, men kunderna blev fler och fler, och till-
slut byggdes Fiskhuset 1986. Ofta hälsade 
mina systrar och jag på morfar David och 
pappa Bert i Fiskhuset. För det mesta lekte 
vi bland träden i slänten ner mot Litteraturga-
tan, men ibland fick vi hjälpa till. 

Så står vi här över 100 år efter att Au-
gusta gick med fisk mellan bondgårdarna. 
Att vi står i just Backa är en slump, orsakad 
av en lunchsmörgås.

Men att det är just fisk det handlar om är 
långt ifrån en slump. Jag är fiskhandlare i 
5:te generation. Vad vi vet.

EVELINA HILLBERG
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Premiär för Göteborgs första rullatorlopp
 � För knappt en månad sedan ar-

rangerade Göteborgs Stad ett Rull-
latorlopp i centrala Göteborg, det 
första i sitt slag. Syftet var att inspi-
rera och främja rörelse och hälsa 
för äldre personer som i sin vardag 
använder gånghjälpmedel.

Göteborgs Stad i samarbete med stadens Hälso-
främjande och Förebyggande enheter bjöd in alla 
stadens seniorer till att fira FN:s internationella 
äldre dagen 1 oktober med ett lopp i centrala Gö-
teborg. Ett fint sätt att synliggöra äldre i staden. 
Deltagandet var stort. Ca 220 seniorer anmälde sig. 
Många hade rullstol, käppar, rullator eller gåstavar. 
En del hade utsmyckat sina hjälpmedel och fina 
priser utlovades för bästa utklädda hjälpmedel.

Trots den friska höstvinden sken solen som bäst 
och trädgårdsföreningen bjöd på sin bästa sida med 
alla vackra höstfärger. Många nyfikna anslöt sig 
spontat till parken, på plats fanns de tävlande, an-
höriga, volontärer och personal från diverse verk-
samheter i staden.

När volontärsamordnaren i Norra Hisingen 
Claudia Cardozo fick i uppdrag att rekrytera volon-
tärer som ledsagare till Rullatorloppets bana tveka-
de inte volontärerna Maj-Britt, Vanja, Gun, Hans 
Erik, Inga-Lill, Ingela, Curt, och Lena att tacka ja.  

“Vi hade så trevligt säger Claudia, volontärerna 
gick runt banan som ledsagare, några gånger som 
levande stöd, andra gånger i bakgrunden, men 
framförallt såg de till att heja glatt på alla som del-
tog. Man gick fram och gratulerade de som tog sig 
igenom loppet, alla fick medalj, ett fint bevis på att 
allt kan vara möjligt när staden får upp visa upp sin 
åldersvänliga sida.

Även om rullatorloppet nu är över så slutar inte 
Norra Hisingens volontärer sitt arbete med att leda 
olika aktiviteter för andra seniorer som tar sig till 
närmaste träffpunkt, på äldreboenden eller i nå-
gons enskilda hem. 

Här finns volontärerna i Norra Hi-
singen:

Kärra Träffpunkt 
Maj-Britt, Vanja och Gun är volontärer på Kär-

ras träffpunkt, de har blivit kända för sin torsdags 
soppa som puttrar i kastrullerna varje vecka, och 
fyller träffpunkten med ca. 40–50 deltagare. Den 
goda soppan serveras alltid med ett gott bröd till, 
kaffe och kaka till kommer. Inte konstigt på att det 
är stort tryck på träffpunkten.

Tuve Träffpunkt
Hans Erik och Inga–Lill verkar som volontärer 

på träffpunkten i Tuve. Hans-Erik är Bingo utro-
pare på onsdagar och fina priser utlovas. Spelarna 
samlas runt hans bord i hopp om en vinst så där la-
gom till veckan. Inga-Lill sköter cafédelen som mer 
eller mindre har blivit träffpunktens mittpunkt, ett 
inneställe i Tuve där social samvaro, skratt och all-

var genomsyrar caféverksamhetens egentliga bety-
delse.

Brunnsbo Träffpunkt 
Ingela kommer som volontär från Brunnsbo 

träffpunkt. Onsdagar står hon tillsammans med en 
manlig volontär redo att laga god mat från grun-
den.  Varje måltid väljs med stor omsorg och ca. 
20–25 personer träffas, umgås och äter en måltid 
tillsammans. Många seniorer säger sig inte orka 
laga mat till sig själva och därför blir onsdagarna 
på träffpunkten extra viktiga när de kan sitta och 
avnjuta en god måltid i sällskap av andra. 

Kärra Hus äldreboende
Curt är volontär på Kärra Hus äldreboende. 

Curt kommer till boendet två gånger i veckan, dels 
håller han i en aktivitet för ett flertal hyresgäster 
och dels är han volontär åt en hyresgäst på tu man 
hand. Curt är eftertraktad på boendet, han ser ock-
så ett behov av att fler volontärer ansluter sig till 

boendet. Som volontär ger man mycket av sin tid 
men Curt säger sig alltid få desto mer tillbaka. Han 
har bl.a. byggt upp en fin vänskap med en av hy-
resgästerna på boendet och båda ser fram emot att 
träffas. Träffarna kan innehålla alltifrån promena-
der i närområdet till olika bordsspel som intresse-
rar båda.  På boendet finns också Curts handledare, 
Maria som ser till att Curt får känna sig välkom-
men och sedd av alla i personalen.

Älderboende Backa Hus
Lena, sist men inte minst är volontär på äldre-

boendet Backa Hus. Lena har blivit ett måste på 
boendet. Många ser fram emot Lenas fredagsbingo. 
Att hon är populär går inte att ta miste på, hyres-
gästerna hoppar gärna över andra aktiviteter och 
surar om de inte får spela bingo på fredagar. Både 
personal och enhetschef är måna om att Lena ska 
trivas som volontär på boendet. Hon har bl.a. fått 
ett eget skåp på boendet samt blivit bjuden ett fler-
talgånger att delta som gäst vid traditionella hög-
tider såsom sommarlunch, kräftskiva och julmat.

Volontärsamordnaren Claudia säger att alla vo-
lontärer i Norra Hisingen är fantastiska, att utan 
deras entusiasm och stöd skulle många träffpunk-
ter och äldreboenden inte ha möjlighet att erbju-
da så fina och högklassiga aktiviteter som volontä-
rerna håller i på olika sätt. Hon berättar vidare att 
förvaltningen också är mån om att visa volontärer 
uppskattning genom att bjuda de på bl.a. sommar-
lunch, senast på Hotell Eggers och även fira in ju-
len med traditionellt julbord.

Claudia vill passa på att tacka alla volontärer som 
är anslutna till volontärverksamheten, inte minst de 
åtta volontärer som bidrog till loppet på olika sätt 
som ledsagare, uppvärmning, hejarklack med mera. 
Nu kan vi luta oss tillbaka och säga att vi också var 
där, på Göteborgs första Rullatorlopp 2019.

Vill du bli volontär för en senior? Hör av dig 
till volontärsamordnaren på tel. 031-366 97 11.

B/K

Gunnar från Hisings Kärra visar upp sin stamning på fotoutställning
Stamningsterapin förändrade hans liv 

 � 77-årige Gunnar Dahlstrands 
har stammat i hela sitt liv. Nu är 
han en av tio personer som visar 
upp sin stamning i fotoutställ-
ningen Ppprata på Frölunda kul-
turhus i Göteborg.

– Jag vill att personer som stammar 
ska söka kunskap och inte låta en liten 
upphakning och upprepning styra bilden 
av sig själva, säger han. 

Stamningsterapin i början av 1980-talet 
blev vändningen för Gunnar Dahlstrand. Se-
dan dess har han haft många ledande uppdrag 
inom föreningslivet. Bland annat som för-
bundsordförande i Stamningsförbundet. Nu 
är han aktiv för att rädda pensionärsverksam-
heten på Allégården i centrala Göteborg. 

– Väckarklockan blev när min yngste son 
började stamma.

Vad hade min inställning, att inte söka 
hjälp, givit för resultat? På Sahlgrenska sjuk-
huset tog erfarna logopeder hand om mig 
snarare än sonen. De följande åren kartlade 
vi hur jag löst min talrädsla. Jag bytte ord och 
slingrade mig runt talproblemen. Jag styrdes 
av talrädsla. Man blir en nobody av att vara 
tyst. Samtidigt som man känner att man inte 
är det. Det blir konfliktfyllt, säger Gunnar 
Dahlstrand.. 

Som förbundsordförande i Stamningsför-
bundet pratade han med drottning Silvia om 
barn som stammar på mässan Handikapp 85. 

Året efter deltog han på den första världs-
kongressen för personer som stamma i Japan. 
Hans arbete handlade om att etablera Stam-
ningsförbundet bland andra handikappför-
bund. 

I yrkeslivet har Gunnar Dahlstrand varit 
SMHI troget med arbete som meteorologas-
sistent på flygplatserna i Torslanda och Land-
vetter och senare Nya Varvet med mer data-
arbete. Yrkeslivet efter stamningsterapin har 
också inneburit mycket fackligt arbete inom 
Statstjänstemannaförbundet, numera Fack-
förbundet ST.

Mellan 1985 och 2007 satt han i avdel-
ningsstyrelsen för ST på SMHI.

Gunnar Dahlstrand har samlat frimärken 
under större delen av sitt liv. Mellan 2004 
och 2014 var han ordförande för Sveriges Fi-
latelist-Förening i Göteborg. I dag åker han 
runt i Sverige och håller föredrag om moderna 
svenska frimärksförfalskningar. 

2009 deltog han i frågesportsprogrammet i 
TV “Vem vet mest” och slog ut OS-guldme-
daljören Stefan Holm. 

– Stamningen pyste ut lite försiktigt, minns 
han. 

Gunnar Dahlstrand är glad för att fotout-
ställningen Ppprata bidrar till att uppmärk-
samma situationen för personer som stammar.

– Det finns fortfarande mycket att göra för 
personer som stammar, säger Gunnar Dahl-
strand.

Fakta
 Gunnar Dahlstrand
Ålder: 77 år.
Bor: Hisings-Kärra, Göteborg.
Familj: Två söner.
Fritid: Frimärken, målning och 
husrenovering. Just nu arbetar han för 
att rädda pensionärsverksmheten på 
Allégården.
Föreningsengagemang: Sveriges 
Filatelist-Förening, Allégårdens pen-
sionärsförening, Kärra socialdemokra-
tiska förening. 
Aktuell som: En av tio deltagare 
i fotoutställningen Ppprata som visar 
personer under stamningsögonblicket. 
Fotoutställningen: Ppprata visas 
på Frölunda kulturhus i Göteborg 
mellan 22 oktober och 10 november. 
Fotoutställningen är ett samarbete 
mellan fotograferna Lars Dyrendom 
och Christine Sjöberg, #projektpratas 
initiativtagare Andrea Stéen, musikern 
Olimpia Dynarek och Stamningsför-
bundet.

B/K

Från vänster: Gun, Maj-Britt, Inga-Lill, Vanja, Hans-Erik, Lena, Curt och Ingela. 
I sittposition: Volontärsamordnare Claudia Cardozo.



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

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG

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

KÄRRA CENTRUM

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

Ta hand om ditt leende!
• Borsta med fluor tandkräm två gånger om dagen.
• Låt dina tänder vila två timmar mellan måltiderna.
• Kom ihåg att besöka oss regelbundet.

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

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

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

Här spelar du Svenska Spel  
alla dagar i veckan. Vi har andelsspel 

på Stryk, Europa och Topptipset.

Välkomna in!
---

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

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

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

Tel. 574030

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

Vi sponsrar

Kärra Café  
och Konditori

Kärra

**

10%
Rabatt!

*Gäller ej spel, tobak, lotter 
och receptfria varor eller pant.

Erbjudandet gäller på ICA Supermarket 
Kärra t o m 3/11 2019. Vi reserverar oss 
för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

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

Prinsessbakelse

Ost och skinka

Äggsmörgås

Minibaguette, grov med sesam
NYHET

30 kr
Ord pris: 35 kr

35 kr
35 kr

Trubadurkväll fredag 25/10

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

KÄRRA

KÖK & BAR

3 för 2
på munvård

Billigaste på köpet.
Rek. pris 14–379:-/st

OBS! KÖLAPPAR TILL PAKETUTLÄMNING!

Hos oss hittar ni allt  
inför gravsmyckningen!

Allhelgonahelgen öppet lör och sön 10-15.

Välkommen till blommiga butiken
Kärra Centrum • 031-571746
Mån-Fre 10-18  •  Lör 10-15

Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken
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Selmas Optik har flyttat inom torget
 � Det tidigare Handelshuset på 

Selma Lagerlöfs Torg ska rivas 
och det betyder att de butiker 
som funnits där har flyttat till an-
dra lokaler på Torget. Hemköp 
och MJ Guld till det nya handels-
huset, Sema nails runt hörnet av 
apoteket och Selma Optik till lo-
kalen där tidigare Lasses färg & 
tapeter låg. Sema Optik kommer 
att ha butiken där i väntan på att 
nya lokaler ska byggas.

- Det här kommer att bli bra. Vi 
har fått en jättefin lokal och ett 
mycket bra läge på torget, sä-
ger Louise Fredriksen som äger 
Selma Optik.

Lokalen är stor och fräsch. Ligger perfekt 
till på torget, intill Blomgåvan, Apoteket, 
Jerkstrands och Selmas Frukthall. 

Louise har redan satt sin prägel på interiören 
i butiken. Givetvis med massa glasögon 
och bågar, men också med en bra känsla på 
placeringarna. Det ser riktigt trevligt ut och 
det är enkelt att hitta det man söker. För 
kunderna är det optimalt. 

Louise har över 25 års erfarenhet i 
branschen. Till Selma Lagerlöfs Torg kom 
hon 2016. Hon äger ytterligare en butik 
Sisjön Alloptik. Hennes erfarenhet och 
professionalism betyder mycket när kunderna 
kommer till butiken.

- Jag vet oftast vad de söker och kan ge bra 
tips om vilka bågar och glas som är bäst för 

just den personen. Det är som jag brukar säga 
att det finns en båge för alla.

Vi har en mycket rutinerad och noggrann 
optiker som gör kontinuerliga synundersök-
ningar under veckan.

Utbudet bland glasögonen är brett. Här 
finns alla välkända märken som Rayban, 
Oscar Jacobson, Hugo Boss för att nämna 
några. 

- Kvalitén är hög och prisvärd. Det finns 
något för alla. Kvinnor som män. Unga till 
äldre.

Den personliga servicen är A och O för att 
behålla befintliga kunder och att få nya.

- Servicen är något jag har extra fokus 
på vid varje kundbesök. Jag ser alltid till att 
kunden får ett bra bemötande.

Stamkunderna är basen och viktiga för 
Selma Optik.

- Vi har en inarbetad kundstock som 
besöker oss regelbundet och handlar. De är 
jätteviktiga så klart.

Kvalité, bra priser och service det får du vid 
ett besök på Selma Optik.

Torgets förvandling är annan positiv som 
Louise applåderar.

- Det är väldigt positivt att torget byggs 
om. Det lyfter hela torget att bli ännu mera 
attraktivt att besöka.

LEIF MARTINSSON

”
Det finns en  
båge för alla!

Louise Fredriksen

SUPERB COMBI  
FÖR OMGÅENDE  
LEVERANS.

SUPERB COMBI TSI 190 STYLE  
Just nu pris: 314 900 kr (Ord. pris 376 000 kr)
Privatleasing konsument 1000 mil/år 3 500 kr / mån*

skodagoteborg.se

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån inkl. service, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta juni 2019. Uppläggnings- 
och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Gäller endast lagerbilar med omgående leverans.

Bränsleförbrukning blandad körning från 8,3 l / 100 km, CO2-utsläpp 188  g / km (NEDC 158 g / km).**

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

Transportgatan 57B, Tel: 031 - 750 17 82
ÖPPETTIDER: Vardagar 9–18, helger 11 – 15
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Lördagen den 12 oktober glömmer aldrig delägar-
na, till hästen Get Ready On Tour, Thomas Fransson, 
Roger Persson och Michael Bergström från Hisings 
Kärra.  På Åbytravet vann Get Ready On Tour för 
första gången ett lopp V75 lopp. Skickligt kört av 
kusken Henriette Larsson. Prissumman var 125 000 
kronor och glädjen var förstås enorm för de här her-
rarna och kretsen runt hästen.

B/K

Trygghetsspalten Norra Hisingen
Hej
Ett uppstartsmöte angående vuxenvand-

ringen i Kärra fick en liten boost för några 
veckor sedan. Det var ett femtontal personer 
som besökte träffen och fick information av 
de rutinerade vandrarna. Vi hoppas att mö-
tet bär frukt och att det skall bli en stabil ska-
ra med personer som vill hjälpa till med att 
göra stadsdelen säkrare framför allt kvällstid.

Vill du vuxenvandra i Kärra?
Kontakta oss för intresseanmälan och mer 

information:
Anders Torvaldsen, Fältsekreterare, 0761-

185226, Anders.Torvaldsen@nh.goteborg.se
Carola Hermansson, SSPF koordinator, 

031-366 88 74, carola.hermansson@norra-
hisinge.goteborg.se

Kenneth Johansson, trygghetssamord-
nare, 0736-668665, Kenneth.johansson@
nh.goteborg.se

Vi informerar mm vad rollen som vux-
envandrare innebär SSPF koordinator, po-
lis och fältgrupper samt hur representanter 
från Nattvandrarnas organisation samarbetar 
kring vuxenvandringen på Norra Hisingen.

Stölder i ICA Kärra
Sedan sist har Kommunpolis och Ica-Jör-

gen varit ute i Kärraskolan och Klareberg-
skolan och talat om stölder i butik och om 
hur vi förväntar oss att ungdomarna skall 
uppträda och uppföra sig, specifikt i Ica på 
torget men även i andra publika samman-
hang.

Vi förstår att det inte är alla barn som har 
svårt med att skilja på mitt och ditt, men så 

som jag ser det, så är vår uppgift att synliggö-
ra problemet. Detta för att också stötta dem 
som ”bara” ser på vad som händer men kan-
ske ibland passivt hjälper till. En del av ung-
domarna kanske är med i utmaningen att 
snatta i butiken och tvingas att vara med i 
och ta del av ett sammanhang de hellre hade 
varit utanför. 

Många av våra barn vet och ser vad som 
händer, men vet inte vart de skall vända sig 
med informationen och är dessutom osäkra 
och rädda för hur det skulle kunna tas emot. 
Hjälp era barn med att prata om vardagen 

och vad den innehåller. Jörgen kommer 
farmgent att polisanmäla alla snatterier för 
att markera det allvarliga i handlingen men 
också för att försöka får stopp på de oerhört 
stora belopp som försvinner ut ur butiken 
utan att han får ta del. 900 000 .- / niohund-
ra tusen kronor är hur mycket svinn som bu-
tiken har under ett år. En del av detta står 
våra barn för. Onödigt och en mindre bra 
start på vuxenlivet.

Jag vet efter samtal med andra affärsidkare 
att situationen ser likartad ut i andra buti-
ker i stadsdelen men att de samtidigt har be-
kymmer med mer professionella tjuvar. Inte 

ovanligt att de stöldbegärliga varorna förva-
ras bakom disken och måste frågas efter.

Elcyklar stöldbenägna
För övrigt anser vi att ni skall vara väldigt 

noga i er hantering av era elcyklar, då de är 
väldigt stöldbegärliga. Bra lås och förvaring 
är en början men även att ha märkning på 
dem. Ha även dokument såsom kvitto och 
kanske foto för att ha till försäkringsbolag 
och polis för att ha en möjlighet att kunna 
spåra vid påträffande.

Dämpa farten i trafiken
Tänk rent allmänt på att det nu börjar 

bli mörkt och regnigt vilket innebär att vi 
skall ta det lite försiktigt i trafiken. Jag lägger 
lite extra tanke kring våra skolor där barnen 
kan vara oberäkneliga och dessutom dåligt 
uppmärkta i form av tex reflexer. Hastighe-
ten kan vara lägre även hos de föräldrar som 
lämnar sina egna barn på skolan.

Stökigt på Selma Lagerlöfs Torg 
Avslutningsvis kan vi berätta att det just 

nu är lite stökigt kring Selma Lagerlöfs torg, 
Stöket består av att vissa ungdomar samlas i 
grupp och stör, klottrar och skapar otrygghet 
för sin omgivning. Förvaltningen och poli-
sen jobbar aktivt med detta bekymmer.

HÅKAN BREDINGE  
KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN  

KENNETH JOHANSSON  
TRYGGHETSSAMORDNARE  

NORRA HISINGEN.

Håkan BredingeKenneth Johansson

Kärragubbarnas 
stora dag på 
Åbytravet
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backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK 
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID

Välkommen till ett kusligt spännande Bäckebol Center. 
Ta med dig barnen och halloweenpyssla tillsammans 
med oss den 31 oktober. Allt är kostandsfritt såklart!

kl 13-18 – Halloweenpyssel
kl 14-18 – Ansiktsmålning

HALLOWEEN-
PYSSEL
PÅ BÄCKEBOL CENTER

Hökälla-grönt arbete och rehab går i graven!
 � Kyrkorådet i Backa pastorat 

har i september tagit beslutet att 
lägga ner arbetet med natur- och 
landskapsvård i Hökälla våt-
markspark.

Hökälla-grönt arbete och rehab har i över 
tolv år bedrivit verksamhet för långtidsarbets-
lösa och långtidssjukskrivna genom ett avtal 
med Arbetsförmedlingen. Bland verksamhe-
terna märks natur- och landskapsvård, träd-
gård, secondhand, hantverk,matlagning, pe-
dagogiskt arbete i samarbete med förskola och 
grundskola samt offentliga föreläsningar. Av-
talet med Park- och naturförvaltningen har 
gett oss förmånen att sköta Hökälla våtmark-
spark – ett av göteborgsregionens artrikaste 

naturområden. Här växer Sveriges sällsyntaste 
vattenväxt – knölnaten. Över 100 fågelarter 
häckar i Hökälla och dess närmaste omgiv-
ningar. I området finns mängder av rödlistade 
arter.

Våtmarksparken består av sju dammar, 
strandängar, hagmark, vallfält, ekdungar och 
sumpskog. Den näringsrika våtmarken är 
ett naturligt filter. Vegetationen upptar stora 
mängder kväve, fosfor och andra gödande äm-
nen. På så sätt hindras dessa ämnen hamna i 
havet och orsaka algblomning, syrebrist och så 
småningom syredöda bottnar.

Strandängarna är utmärkta så kallade ”kol-
dioxidsänkor” och upptar stora mängder kli-
matpåverkande gaser och minskar risken för 
temperaturförhöjning. Klimatfrågan är en 
av mänsklighetens största utmaningar, vilket 
med all önskvärd tydlighet framförts av fors-
kare och media.

Trenden i världen är en kraftig minskning 
av biologisk mångfald och därmed påfallande 
risk för ekosystemkollaps. I Hökälla våtmark-
spark har istället mångfalden ÖKAT drama-
tiskt.

Hökälla våtmarkspark blir allt populärare 
bland närboende och naturintresserade. När-
heten till attraktiva naturområden finns med 
i fastighetsmäklarnas presentationer av bostä-
der till försäljning. Inte minst är en välskött 
park viktig med tanke på de tusentals männ-
iskor som skall flytta in i Lillhagsparken.

Av Stadsdelsförvaltningen på Norra Hi-
singen betraktas Hökälla som ett grönt nav 
och vilar på en mycket intressant och fantasi-
eggande historia med rötter i den äldre sten-
åldern.

Svenska kyrkans biskopar har skrivit ett 
klimatmanifest som betonar klimat, miljö 
och hållbarhetsfrågor. Göteborgs stifts biskop 

skriver: ”Klimatfrågan är en existentiell och 
djupt andlig fråga. Vi måste lyssna på natu-
rens vånda och rop, vi måste vända om!”

Tyvärr har inte biskoparnas rop och väd-
jan nått Backa pastorats kyrkoråd utan 31 de-
cember 2019 läggs natur- och landskapsvår-
den ner i Hökälla våtmarkspark. Om skötseln 
återgår till Park- och naturförvaltningen finns 
en stor risk att dammarna växer igen. 2020 
skall Park- och natur minska budgeten med 
10% och detta i ett läge då redan många na-
turområden i Göteborgs stad är starkt efter-
satta vad gäller skötsel.

Det är med sorg i hjärtat jag lämnar sköt-
seln av Hökälla våtmarkspark.

JOHN THULIN 
PRÄST I BACKA PASTORAT,  

NATURVÅRDARE OCH ORNITOLOG
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KYRKOSPALTEN

Höst – från liv till död
 � Det är höst, om än en vacker höst med sprakande färger, mör-

kare kvällar och kyligare luft. Varje år när höstsymfonin av färger, 
vindens styrka och ibland med regn på tvären drabbar mig, blir jag 
påmind och mer än vanligt medveten om att vi går från liv till död.

Hela naturens dramatiska skådespel vitt-
nar om att allt det som vuxit och blomstrat 
nu ska lägga sig i vila och dö.

Jag tänker på alla människors livscykel där 
vi inte vet vem som går mot sitt livs höst el-
ler vem som kommer att fortsätta blomstra. 
Jag tänker på min egen livshöst och filosofe-
rar för mig själv att den infinner sig oavsett 
var naturens cykel befinner sig.

När vi drabbas själva eller pratar med 
människor som förlorat nära och kära, då blir 
vi varse om att i vårt eller deras inre är det 
höst, kalt, tomt och mörkt, precis som i den 
bistraste novembernatt.

I alla tider har man funderat över detta. 
Då man levde nära naturen såg man tydligt 
hur höst blev vinter, från liv till död. Där-
för bestämde man att den mörka tiden bör-
jade 1 november och hade därför stor fest 31 
oktober då skördesäsongen avslutades. Man 
tog in djuren, stängde ute kylan och rustade 
sig för den mörka årstiden. Stora eldar tän-
des på stränderna och man hade ”knytkalas” 
tillsammans.

I Svenska kyrkan firar vi också att det gam-
la lämnas bakom oss och den nya tiden tar 
vid. Så i I kyrkan firar vi Alla helgons dag 
på första lördagen i månadsskiftet oktober-
november och dagen efter firar vi Alla själars 
dag, den dag då vi minns och tackar för alla 
som gått före oss.

Det är fint att ha en särskild helg för att 
minnas, vara tacksam och också tid att tänka 
över sin egen höst. En fin tradition oavsett 
om det är en kortare eller längre tid sedan vi 
förlorat våra nära och kära.

Om ditt inre är som den mörkaste novem-
bernatt önskar jag att du kan vila i vårt evig-
hetshopp. Det löftet vi fått om att vi en dag 
skall få komma hem till Gud. Som ett tecken 
på detta hopp kan vi tända ljus i mörkret. 
Hemma på köksbordet, på våra arbetsplatser 
eller på våra gravar. Och du som inte har en 
grav att gå till, tänd ett ljus i kyrkan, eller i en 
minneslund, eller tänd ett ljus tillsammans 
med ditt kvällste eller förmiddagskaffe. Tänd 
ljuset i hopp om att det kommer ljusare tider.

Och tro mig, det kommer ljusare tider. 
Även där har naturen sitt sprakande och dra-
matiska skådespel på våren när det blir lju-
sare, växtligheten knoppas och brister ut i 
grönska och sen slår ut i naturens färger. Pre-
cis som det skall göra i vår egen livscykel. 

Tag emot välsignelse
av alla själars Gud
som är med oss i livet,
före oss i döden och genom
Jesus Kristus mötande oss i ljuset.

EVAMARIA LUND, PRÄST I TUVE. 

26
okt

Food 
Festival

Unna dig en smakresa i höst!

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

Hjärtligt välkommen på en smakresa som tar dig 
över hela världen!

Följ oss
@kongahallacenter

kongahallacenter.se

Hitta hit
Kungälvs resecentrum ligger i direkt anslutning till Kongahälla 
Center vilket gör det enkelt att hitta hit. Resan tar endast 17 
minuter från Hjalmar Brantingsplatsen med buss SNU,  MEXP 
och Grön express. 

Tar du bilen är det bara att hålla utkik efter avfart 86. 
Fri parkering under hela festivaldagen.

Kongahälla Center
Här finner du Västsveriges senaste och största köpcentrum-
satsning på över 10 år med närmare 100 butiker, restauranger 
& ett hälsocenter. I vår Food Hall finner du alltid 6 restauranger 
som serverar en god måltid, även dagar då det inte är en 
Food Festival! Om inte dessa skulle falla dig i smaken så har vi 
ytterligare 7 caféer och restauranger i centret som garanterat 
erbjuder något du tycker om. 

Vinterdäck, vad gäller?

Det har börjat bli kallt i olika delar av Sve-
rige och det är tillåtet att använda dubbdäck 
under perioden 1 oktober–15 april. Om det 
är eller befaras bli vinterväglag får du använ-
da dubbdäck även annan tid. Ditt fordon ska 
ha vinterdäck från 1 december–31 mars om 

det är vinterväglag.
Vinterväglag råder när det finns snö, is, 

snömodd eller frost på någon del av vägen. 
Vi avgör om det råder vinterväglag på plat-
sen där du befinner dig.

För mer info: https://polisen.se/…/trafik-
och-for…/vinter--och-sommardack/

www.polisen.se

Livslust
Backa
Sonja Alden 
Torsdag 21 nov föreställning 1kl 15-16.30 
och föreställning 2 kl 18-19.30 
Entré 100 kr.

Kärra Församlingshem
Louise Thörner och Martin Dahlberg 
- Syskonen Astaire 
Tisdagen 29 okt kl 15-16.30 
Entré 60 kr sälj på plats en timme före i Kärra.
Svante Lysen - Naturupplevelser i 
vildmarken
Tisdag 12 nov kl 15-16.30 
Entré 60 kr säljs på plats en timme före i 

Kärra.

Kulturpunkten Tuve
Anna-Lotta Larsson, en sångerska 
som berör.
Tisdag 5 nov kl 15-16.30
Entré 100 kr säljs på plats en timme före i 
Tuve.

Program för Livslust finns på Biblioteken 
i Backa, Kärra och Tuve, Selma Lagerlöfs 
center och på hemsidan www.goteborg.se/
livslust

B/K



Under omvandlingen av torget har vi öppet precis som vanligt. 
Välkommen till Selma Lagerlöfs Torg!

hemmaplan!

Handla
på

To rginvgin
g

Save the date!

29 – 31
augusti

selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

ÖPPETTIDER 

Alla dagar  

7 – 22 
hemkop.se
__________________

Priserna gäller 
v43, 2019 med 
reservation för ev 
slutförsäljning och 
tryckfel. 

Lokala avvikelser  
kan förekomma.

Invigning av Fiskhus
et

15 
november

Rotsaker
Sverige, gäller hel vitkål, morötter, gul lök, 
rödbetor, klass 1

5:-/kg

Alla helgons dag
Fina gravdekorationer m.m. inför  

Alla Helgons Dag, hittar du hos oss!
Ps. Håll utkik efter vår kommande FLYTTREA!

Välkomna!

Ord öppettider: 
Mån–Fre 10–18, Lör 10–14
www.blomgavan.se

Save the date
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 � Nu har den första lasten med stål till Hi-
singsbron kommit. 22 stycken sidospann las-
tades av i Frihamnen. En leverans som är en 
viktig milstolpe för byggprojektet.

Det efterlängtade stålet anlände till Göteborg och Fri-
hamnen från Spanien och har därmed färdats otaliga sjömil 
innan den nådde sin destination. Det var också en riktigt 
stor mängd av stål som levererades.

– Det är riktigt stora stålkonstruktioner som kommer att 
fylla en stor del av Frihamnen. Det kommer att bli väldigt 
synligt och jag tror också att man kommer att förstå hur 
mycket ståltillverkarna i Spanien har gjort, att det ligger 
många timmars arbete bakom det här, berättade Annica Ri-
dell, trafikkontorets samordnande byggledare för stål inför 
avlastningen.

Ytterligare stål levereras i slutet av oktober och i novem-
ber beräknas de båda 700 ton tunga tvärbalkarna transpor-
teras på fartyg från Spanien. När tvärbalkarna kommer kan 
monteringen av stålet börja och det blir möjligt att följa hur 
bron växer fram.

– Nu kan vi knyta ihop de båda älvstränderna och länka 
samman såväl stadsdelar som människor. Hisingsbron blir 
mer än en bro, den blir en gata i staden och är en viktig 
pusselbit i stadens utveckling, säger Carl-Anton Holmgren, 
trafikkontorets projektchef för Hisingsbron.

Monteringen av sidospann och tvärbalkar beräknas vara 
klar i början av nästa år. Senare under året kommer de fyra 
pylonerna, som kommer att göra Hisingsbron till ett nytt 
landmärke i Göteborg. Bron ska ersätta den befintliga Gö-
taälvbron och stå klar under år 2021.

B/K

Viktigt datum för linbanan
 � Den 30 oktober kommer trafikkontoret att 

redovisa de fem uppdrag som trafiknämnden 
gav i april i anknytning till Göteborgs 
stadslinbana.

Uppdragen är:
- Att, tillsammans med Västtrafik, studera alternativa ut-

formningar och inriktningar för en alternativ linbana med 

minst en halverad investeringsvolym jämfört med nuvarande 
prognos (4 080 MSEK), och kraftig minskning av driftskost-
nad, samt genomföra en bedömning av möjlig annan finan-
siering (via exploatering, EU-bidrag, statsavtal m.m.), och en 
översyn av tidplanen för en möjlig tidigarelagd trafikerings-
start.

- Att, tillsammans med Västtrafik, utreda alternativa kol-
lektivtrafiklösningar i stråket, och presentera detta senast i ok-
tober 2019.

- Att tillsätta en referensgrupp till det arbete som utförs av 
trafikkontoret och Västtrafik. Referensgruppen ska bestå av in-
tressenter och representanter från näringslivet i stråket.

- Att initiera en dialog mellan parterna som ingått avtalet 
om linbanan utifrån eventuellt förändrat innehåll i avtalet.

- Att genomföra en analys av den felberäkning i kostnads-
uppskattningen som medförde att kostnader som uppskatta-
des till 1,1 miljarder blev drygt 4 miljarder.

B/K

Ett skepp kom lastat



Medborgarkontoret
Boenderådgivning
Tisdagar kl. 15–16
Få tips och råd om hur du söker  
bostad. Medborgarkontoret,  
Selma Lagerlöfs Center.

Kostnadsfri juridisk  
rådgivning
Torsdag 17 och 31 oktober,  
14 november,  kl. 16–17.30
Boka 15 minuters rådgivning genom 
att besöka eller ringa oss under våra 
öppettider. Medborgarkontoret,  
Selma Lagerlöfs Center.

Föreläsning om våld mot 
flickor och kvinnor
Torsdag 28 november kl. 16.30
UN Women Göteborg föreläser om 
våld mot flickor och kvinnor. Vad kan 
vi göra för att förhindra det?  
Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Ljusgården.

Tuve Bibliotek
Halloweenhäng
Tisdag 29 oktober kl. 15
Rysliga historier och märklig  
maskerad. Kom gärna utklädd. 
Föranmälan tlf: 031-366 80 50.

Filmklubben från 7 år
Onsdag 30 oktober kl. 14
Vi visar en mysig, ryslig animerad film. 
Föranmälan: tlf: 031-366 80 50.

Skräckskola 8–12 år
Torsdag 31 oktober kl. 14
Träffa skräckförfattaren  
Camilla Jönsson.  
Föranmälan tlf: 031-366 80 50. 

Musikcafé –  
Redbergspojkarna
Onsdag 6 november kl. 12
Härligt sväng på ”götebosska”. På 
Gustav Adolfsdagen tar herrarna oss 
med på en musikalisk tripp genom 
Göteborg med omnejd.

Kura skymning med  
Mats Ahlstedt
Måndag 11 november kl. 18.30–20
Krimförfattaren och Tuvebon som har 
skrivit 14 krimromaner och snart sålt 
fyra hundratusen böcker inleder den 
nordiska biblioteksveckan.

Musikcafé –  
Hisingstalangen 
Onsdag 20 november kl. 12
Josephine Källvik, tvärflöjt med komp 
av Jens Johansson från Kulturskolan.

Kärra bibliotek
Ja, må den leva, demo-
kratin uti hundrade år!
4–28 november 
Affischutställning om beslutet för 
allmän och lika rösträtt. En reform som 
innebar demokratins genombrott i 
vårt land. 

Sagoyoga 
Fredag 22 november kl. 9
En mysig och lekfull blandning av  
sagostund och barnyoga. Upplev 
sagan på ett fysiskt sätt genom  
yoga positioner och andningsövningar.  
Alla är välkomna. Från 4 år.  
Föranmälan.

Läsecirkel 
Tisdag 12 november kl.  10–11.30
Vi träffas en gång i månaden för att 
samtala om två böcker. Nya deltagare 
kan ansluta när som helst. Böckerna 
finns att låna på biblioteket. 

Sagostund
Onsdag 6 november kl. 9.30–10
Sagoläsning för barn 3–5 år.

Läslov
28 oktober–1 november
Årets tema: Miljö och klimat.  
Läsningen kan ta dig till helt nya  
världar. Kom till biblioteket och  
pyssla, tävla eller spela brädspel.  
Vi har laddat för Halloween med  
massor av skräckböcker!

Bokfika 
Torsdag 28 november kl. 16–17
För dig som går i mellanstadiet. Första 
träffen bestämmer vi tillsammans vilka 
böcker vi vill läsa under hösten och se-
dan träffas vi en gång i månaden och 
pratar om böckerna. Föranmälan. 

Bokporträtt 
November 
Kombinera ditt eget ansikte med fram-
sidan av en bok. De tre mest kreativa 
bokporträtten som skickas till bibliote-
kets e-post vinner varsin bok.

Backa bibliotek
Författarsamtal –   
Sara Lövestam
Onsdag 30 oktober kl. 15
Sara Lövestam berättar om sina böck-
er och sitt skrivande. Föreläsningen 
passar dig som studerar svenska, på 
SFI eller språkcafé. Begränsat antal 
platser, boka plats på mejl, telefon 
eller på biblioteket.

På gång i Norra Hisingen

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

Hur är det att studera på 
högskola och universitet  
i Sverige?
Onsdag 6 november kl. 15
Är du ny i Sverige och vill veta hur det 
är att studera på högskola och uni-
versitet här? Språkcafét får besök av 
studenter och forskare från Göteborgs 
universitet.

Pankhurst kommer!
Onsdag 13 november kl. 18
Arkivarien Karl-Magnus Johansson be-
rättar om kampen för kvinnlig rösträtt 
i Sverige, och särskilt om suffragetten 
Sylvia Pankhursts kontroversiella  
besök i Göteborg 1913.

Sagostund på spanska
15 november kl. 10
Kryp ihop i vårt sagorum och lyssna 
på en mysig spännande saga! Boka 
plats på mejl, telefon eller biblioteket.

Kalas Alfons Åberg
Fredag 22 november kl. 10.30
Teaterföreställning med Sagofen 
Isadora. Passar för barn 3–5 år. Be-
gränsat antal platser, boka på mejl, 
telefon eller på biblioteket.

Språkcafé
Onsdagar kl. 15–16.30
Vi träffas, fikar, har roligt tillsammans 
och övar på svenska.

Mötesplatser
Höstens program finns tillgängliga på 
träffpunkter och webbsidor.

Tuve träffpunkt
måndag 4 november kl. 11
Informationsträff med Äldretandvården. 

Anhörigstöd
Måndag 28 oktober kl. 18–20 
Bjarne Solberg kommer till Café Min-
nesvärt, Brämaregårdens kyrka och 
berättar om framtidsfullmakter och 
vad uppdraget som godeman innebär. 

Föreläsning –  
Carl Söderholm 
Onsdag 6 november kl. 17.30–19
Carl berättar om sin Asperger syn-
drom och ger oss en inblick i sitt liv.
Kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7. 

Suomalainen iltapäivä
Tiistaisin kello 14–15.30
Tiedotuksia ja viihtyisiä hetkiä ystä-
vien seurassa. Tuven Kirjaston tiloissa.

Livslust
Sonja Aldén –  
För att du finns
Torsdag 21 november, föreställning 1.  
kl. 15–16.30, föreställning 2. kl. 18–19.30. 
Entré 100 kr

Sonja Aldén har vunnit en Rockbjörn 
för “Årets kvinnliga artist” och varit på 
Svensktoppens förstaplats i 26 veckor. 

Louise Thörner och  
Martin Dahlberg –  
Syskonen Astaire
Tisdag 29 oktober kl. 15–16.30
En berättelse om Fred och Adele 
med step, dans och sång och teater. 
Församlingshemmet, Kärra. Entré 60 
kr (biljetter säljs på plats 1 timme före 
i Kärra). 

Svante Lysén – Natur-
upplevelser i vildmarken
Tisdag 12 november kl. 15–16.30
Svindlande föreläsning om Svantes 
resor i Kanadas vildmark, norra Spets-
berg och andra spännande platser. 
Församlingshemmet Kärra. Entré 60 
kr (biljetter säljs på plats 1 timme före 
i Kärra). 

Anna-Lotta Larsson – 
sångerska som berör
Tisdag 5 november kl. 15–16.30
Vackra sånger, ackompanjerad av 
Michael Ottosson. Kulturpunkten Tuve. 
Entré 100 kr (biljetter säljs på plats en 
timme före i Tuve). 

Musik i Ljusgården med 
John Edwin 
Fredag 25 oktober kl. 14.30–15
Musikern, dansaren och skåde spelaren 
bjuder på musik i Selma Lagerlöfs 
Center. Fri entré.

Höstlov –  
för gammal som ung! 
Måndag 28 oktober–fredag 1 november
Kom och prova på lettering, décopage 
och keramik. Selma Lagerlöfs Center. 
Mer information, tlf: 031-366 90 20.

Herrarnas Resa –  
platser kvar!
Torsdag 31 oktober kl. 8–18
Följ med på en spännande dagsut-
flykt! Bara för herrar. Pris: 250 kronor 
för buss, lunch, guidning, eventuellt 
inträde tillkommer, betalas på plats.
Anmälan tlf: 031-366 90 20.

IT – support
Tisdagar kl. 17–18
Behöver du hjälp med din Ipad eller 
mobil? En gång i veckan hjälper 
ungdomar och ungdomshandledarna 
på fritidsgården dig med din teknik. 
Selma Lagerlöfs Center, Mötesplatsen. 
Fri entré. 

Mer info i Livslusts program samt på 
goteborg.se/livslust
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Marieholmstunneln 
klar 2020/2021

 � Marieholmstunneln i Göte-
borg syftar till att överbrygga 
den barriär som Göta älv ut-
gör och de kapacitetsproblem 
som finns i Tingstadstunneln.

Marieholmstunneln är en vägtunnel 
som byggs som en sänktunnel under 
Göta älv ska ansluta E45 Marieholm 
och Partihallsförbindelsen till E6 Ting-
stadsmotet/Ringömotet. Den ska öka 
tillgängligheten och minska sårbarheten 
till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden 
och industrierna på västra Hisingen.

Marieholmstunneln kommer att avlasta 
Tingstadstunneln och länka samman E6 
med E45 samt E20 via Partihallsförbin-
delsen. Tunneln byggs cirka 600 meter 
norr om Tingstadstunneln, blir knappt 
500 meter lång och får tre körfält i var-
dera riktning. Hastigheten genom tun-
neln är planerad till 70 km i timmen. 
Marieholmstunneln är klar årsskiftet 
2020/2021.

Marieholmstunneln är en del av det 
Västsvenska paketet.

B/K

Racketsporter förlänger livet
 � Tennis och Badmintonutövare – då lever du längre. En dansk forskningsrapport lyfter fram idrotterna som förlänger ditt liv. 

En rad olika danska forskare har samkört 
sina undersökningar under senaste 25 åren 
för att få fram vilken motionsform som är 
bäst ifall man vill leva längre, berättar Folk-
spel/Årets Eldsjäl.Resultatet visar att den 
som ägnat sig åt tennis kan leva upp till tio 
år längre. På andra plats kommer badmin-
ton.Den så kallade Österbroundersökning-
en har följt 8 577 danskar och deras mo-
tionsvanor.Resultatet är att betrakta som 
sensationellt. De som regelbundet spelar 
tennis lever nästan tio år längre i snitt än 
den som är passiv och som inte motione-
rar alls. En brittisk studie som presentera-
des 2017, där 80 000 britter kartlades på 
liknande sätt, ger stöd åt den danska under-
sökningen: Racketsporter är bästa motions-
formen för ett längre liv.

Danska forskare är överraskade
Det som har kartlagts och undersökts är 

utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar i 
förhållande till kända och nytillkomna risk-
faktorer som bristande motion, övervikt 
och högt blodtryck. De danska forskarna 
skriver i sin rapport att resultatet är “över-
raskande”, och då ska man veta att det är 
ett ord som väldigt sällan finns i akademiska 
alster.

Social interaktion ger längre liv
De förklarar vidare:”Vi ser ett tydligt sam-

band mellan idrotter som har mycket social 
interaktion och en längre livslängd – och det i 
sig motiverar ytterligare utredning. Att tillhö-
ra en grupp som regelbundet träffas främjar 
en känsla av stöd, förtroende och gemenskap 
vilket visat sig bidra till en känsla av välbefin-
nande och förbättrad hälsa på lång sikt.”

Dr James O´Keefe, som var en av de an-
svariga för den brittiska studien, har tidi-
gare dragit ungefär samma slutsats:”Vi vet 
att den sociala delen av idrottande ger stres-
sminskning, vilket är positivt för hälsan i 

stort.”Omvänt, om nu racketsporterna är 
de mest sociala sporterna och dessutom fy-
siskt ansträngande, så är att träna på gym 
mer att betrakta som ensamträning. Den 
danska studien visar också att regelbundna 

gymbesökare bara lever ett och ett halvt år 
längre än de som inte motionerar alls.

B/K

Anteckningar från stadsdelsnämnden Norra Hisingens öppna förmöte den 15 oktober 2019

Frågor som invånare 
lyfte under förmötet
Begränsad tillgänglighet utanför 
gamla handelsbyggnaden/Hem-
köp

Synpunkt har lyfts om att man har flyttat 
utomhusmöbler och parkbänkar från gång-
en utanför det gamla handelshuset, och ställt 
dem på ett sätt som gör att de begränsar till-
gängligheten för människor med funktions-
hinder eller med rullatorer. Samtalsledande 
politiker tar med sig frågan till Funktionshin-
derrådet.

Nya trygghetsboendet på Lisa 
Sass gata

En invånare som nyligen flyttat till Trygg-
hetsboendet på Lisa Sass gata, i Familjebostä-
ders fastighet, påpekar att det inte finns någon 
väninna eller gemensamhetslokal i fastigheten 
som är kraven för att uppfylla funktionen som 
ett trygghetsboende.

Synpunkter på lokaler och funk-
tionalitet för Livslust verksamhet

Besökare som arbetar som volontär på Livs-
lust presenterar en sammanställning över sa-

ker man ser som problem med lokalerna i nya 
stadsdelshuset i förhållande till den verksam-
het som Livslust bedriver. Önskemål lämnas 
om att få ett möte med ansvarig arkitekt för 
byggnaden för att få ökad förståelse för plane-
ring av lokaler och ytor.

Samtalseldande politiker informerar om 
att det är viktigt att lämna in synpunkterna 
till förvaltningen som sammanställer dem. 
Stadsdelsdirektören informerar om att man är 
medveten om att det just nu är mycket som 
inte fungerar i det nya huset, både för besöka-
re och personal, men att det finns olika grup-
per med ansvariga chefer som arbetar med 
synpunkterna och för att lösa utmaningarna.

Caféverksamhet på plan två i 
nya stadsdelshuset, Daglig verk-
samhet

Besökare ställer fråga om varför restaurang-
verksamheten i huset inte har öppnat och var-
för allmänheten inte har tillgång till cafét som 
finns på andra våningen i stadsdelshuset.

Stadsdelsdirektören informerar om att det 
inte är möjligt eftersom det är en daglig verk-

samhet som driver cafét och att kommunal 
verksamhet inte får konkurrera med den pri-
vata caféverksamhet som finns på torget. En 
restaurang kommer att öppna i bottenplan se-
nast vid årsskiftet.

Distributionen av Livslustpro-
gram

Synpunkt lämnas om att programmet för 
Livslusts verksamhet inte distribuerats till 
stadsdelens hushåll och att det är många äldre 
som har låg internetvana och därför inte kän-
ner till eller kan ta del av programutbudet. 
Synpunkt lämnas också om att man inte läng-
re kan köpa biljetter till Livslust arrangemang 
i Tuve och Kärra.

Samtalsledande politiker svarar att man 
kommer ta upp frågan med förvaltningen för 
att informera sig om skäl och kostnad för dist-
ribution av Livslusts program.

Närvarande politiker: Peter Svanberg, An-
dreas Frid, Mikael Wallgren, Viktor Stenlöf

Närvarande tjänstepersoner: Camilla 
Blomqvist, Bengt Nilsen, Inga-Lisa Adler

B/K

FAKTA
Listan på ökad  
genomsnittslängd:
Tennis  ........................ 9,7 år 
Badminton................... 6,2 år 
Fotboll ........................ 4,7 år 
Cykling ....................... 3,7 år 
Simning ...................... 3,4 år 
Löpning ...................... 3,2 år 
Gymnastik ................... 3,1 år 
Gym ........................... 1,5 år
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Hemmaavslut 
och farväl

 � Allsvenskan 2019 går mot 
sitt slut. Söndag 27 oktober 
spelar Häcken årets sista 
match på Bravida Arena. 
Och tar hemmafarväl av en 
stor profil.

Hösten är här – och med den slutspurt 
i fotbollens seriespel. Häcken har två 
matcher kvar. IFK Norrköping hemma 
i näst sista omgången och Hammarby 
på bortaplan i avslutningen (lördag 2 
november).

Säsongsavslutningen blir också farväl 
till en av de största profilerna i Häckens 
historia. Kommande säsong tillhör Pau-
linho israeliska Happoel Beer Sheva.

Brassen, som spelat i den gulsvarta 
tröjan i två omgångar (2007–2010, 
2015–2019), vann den allsvenska skyt-
teligan i fjol.

B/K ... och BK Häckens  
damer får kvalspela

 � BK Häckens damlag vann serien i Division 3B och det innebär att laget får kvalspela för att nå Division 
2. Nu är speldatumen för matcherna mot Älvsborg i kvalet till Division 2 klara. BK Häcken inleder på bort-
aplan på måndag 28 oktober och på torsdag tre dagar senare så spelas returen på hemmaplan.

B/K

*Försäkring tillkommer. Priset gäller på utvalda förråd

VAR STÄLLER DU

GRILLEN, GOLFKLUBBORNA

OCH UTEMÖBLERNA?

FÖRRÅD FRÅN 199 kr

Boka & betala enkelt på 24storage.se eller ring  
020-670 670. Ingen bindningstid eller uppläggningsavgift.
ALVIK    BORÅS    BROMMA    ESKILSTUNA    HANDEN    GÖTEBORG   KALLHÄLL    KUNGSBACKA   
KUNGSHOLMEN    KUNGÄLV    MALMÖ    ORMINGE    SOLNA    SUNDBYBERG    TROLLHÄTTAN   
TUMBA    TYRESÖ    UDDEVALLA    VALLENTUNA

Foto: bkhacken.se
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Välkommen till 
en verklighet 
att trivas i länge

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp  
i vardagen. Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på www.bonum.se

Drömmer du om att slippa husfix för att istället ha mer 
tid över till annat? I Bonum Brf Mårbacka bor du som 
fyllt 55 i ett kvarter som lever från morgon till kväll.  
Här kan du se teaterföreställningen på det nybyggda 
kulturhuset. Köpa fredagsräkorna av stans kanske bästa 
fiskhandlare. Ta promenaden i grönskande Backadalen. 
När du är bortrest kan dessutom vår Bonum värd hjälpa 
dig vattna blommorna och ta in posten.

Anmäl intresse på bonum.se/marbacka  
För en bättre plats i kön, gå med i Riksbyggen Förtur. 

För mer information:
Margareta Josefsson, 033-20 25 63 
margareta.josefsson@riksbyggen.se

Anmäl 
 intresse!

Selma Stad, Göteborg

Kärra IBK stöttar kampen mot bröstcancer
 � Ett strålande initiativ har Kärra IBK tagit 

när det nystartade herrlaget i division 6 un-
der oktobermatcherna bär rosa tröjor under 
sina matcher för att stötta kampen om bröst-
cancern. Med ett bidrag via swish kan du 
vara med och göra skillnad.

- Det är killarna själva i laget som kom på idéen. Det är vik-
tigt att vi som förening är med i olika sammanhang och stöttar 
så gott vi kan, säger Fredrik Gander ordförande i Kärra IBK.

Division 6 laget bär de rosa tröjorna under sina matcher 
i oktober och hoppas kunna få in pengar via swisch bidrag. 
Varje krona är viktig.

Kärra IBK är en av alla föreningar som bidrar så mycket till 
samhället på olika sätt, men sällan får det stöd som de så in-
nerligt behöver.

- Vi slåss med näbbar och klor varje dag med att få halltider, 
med att få stöd från olika instanser, men det är sannerligen inte 
lätt, konstaterar Fredrik.

Hallar och halltider är en ständigt problem för inomhussporterna. 
- Man ser när vi är ute och spelar cuper i andra mindre stä-

der vilken skillnad det är. De har hallar som ofta är väldigt 
moderna hallar. Där alla får plats. Här ligger Göteborg gene-
rellt en bra bit efter.

Det är bara att konstatera, som lokaltidningen ofta gjort, att 
föreningslivet prioriteras inte alls i rikets andra stad. Det är en 
skrämmande utveckling som slår stenhårt mot våra föreningar 
och inte minst mot våra barn och ungdomar.

Trots svårigheterna som finns för föreningarna så gör Kärra 
IBK en behjärtansvärd insats med insamlingen till kampen om 
bröstacancern.

Det är värt hur många applåder som helst.

LEIF MARTINSSON
 

Du kan också vara med i kampen om bröstcancern 
genom att swischa ditt bidrag till  - 123 218 13 86. 

Märk ditt bidrag med ”Rosa bandet”.
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 Gruppträning
 Crosscage
 Personlig tränare
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Andra raka förlusten  
för Kärra HF:s herrar

 � Nykomlingarna i allsvenskan Kärra HF:s 
herrar öppnade seriespelet på ett impone-
rande vis. Fyra raka vinster innan den sviten 
bröts när de mötte AIK (b) som satte stopp 
för Kärras framfart och vann den matchen. 

I helgen var det dags för en ny förlust, denna gång hemma 
i Lillekärrshallen, då AMO HK vann, med 28-23 (14-13). 
Kärra startade matchen starkt, men efter hand tog sig smålän-
ningarna för sig mer och mer och stod till slut som segrare. 
Kärra försökte och gav aldrig upp men räckte inte till den här 
gången. Bra insatser i hemmalaget: Joel Järlfors visade gång 
på gång prov på vilken duktig handbollspelare han är. Mar-
cus Aggenfjord gjorde en lysande arbetsinsats i 60 minuter 
och tog ett stort ansvar i och med att rutinerade Jonathan Berg 
saknades. Målvakten Victor Olsson klart godkänd insats mel-
lan stolparna.

Målgörare Kärra HF: Joel Järlfors 5, Isak Boström 5, Sebas-
tian Wiik 4, Marcus Aggenfjord 3, Tobias Jademan 3, Filip 
Taponen 1, Marcus Grüner 1, Linus Andersson 1 och Simon 
Larsson 1.

Nu laddar Kärra om till nästa match som spelas mot LIF 
Lindesberg (b) 27 oktober.

B/K

LAG SP V O F +/- P +/-

Kristianstad HK 4 3 0 1 119 - 93 6 26

IF Hallby HK 4 3 0 1 91 - 87 6 4

OV Helsingborg HK 4 3 0 1 93 - 92 6 1

HK Drott Halmstad 3 2 1 0 74 - 70 5 4

Kärra HF 4 2 0 2 106 - 90 4 16

Eslövs IK 3 2 0 1 69 - 68 4 1

Tyresö Handboll 4 2 0 2 103 - 109 4 -6

HK Aranäs 4 1 1 2 97 - 93 3 4

IF Hellton Karlstad 4 1 1 2 88 - 85 3 3

Eskilstuna Guif IF 4 1 1 2 84 - 99 3 -15

Nacka HK 4 1 0 3 83 - 99 2 -16

Skånela IF 4 0 0 4 86 - 108 0 -22

Tung uddamålsförlust 
för Kärra HF:s damer

 � Matchen mot IF Hallby blev dramatisk. 
Kärra HF såg ut att få minst en pinne med sig 
hem, men efter ett märkligt domslut då Kärra 
erövrade bollen 30 sekunder från slutet men 
blev avblåsta för stegfel, så rök den chansen.

Hallby vann den jämna kampen med 24-23 (11-10). Tungt för-
stås, men marginalerna var inte på Kärras sida i den här matchen. 

Maja Lindström visar upp en härlig form med stort själv-
förtroende och var bäst hos Kärra. 17-åriga Jennifer Johans-
son gör en fin insats liksom Emmie Svensson med sitt starka 
defensiva arbete. 

Lördagen den 26 oktober är det dags för ny match då Kärra 
tar emot Kristianstad hemma i Lillekärrshallen.

Målgörare Kärra HF: Maja Lindström 9, Jennifer Johansson 
4, Matilda Hjälmedala 3, Cissi Schön 2, Moa Eggers 2, Em-
mie Svensson 2, Vanja Andersson 1.

B/K

 � Mikael Kjellström har uppnått den ädla 
åldern 60 år och det är värt många grattis. 

Få personer brinner mera för föreningslivet än Mikael. 
Han har varit verksam som ledare i Lundby IF, IFK Gö-
teborg och inte minst i Kärra HF som hyllar han med 
ordern: 

“Kärra HF lägger sina ädlaste tankar och gratula-
tioner på den stora 60-årsdagen till en av våra allra 
största ledare genom tiderna”

Stora och välförtjänta ord till Kjellström.
Betydelsen av hans engagemang och insatser 

i nämnda föreningar är gigantiska. 
Backa/Kärra Tidning och läsarna lyfter på hatten 

och gratulerar en sann föreningshjälte som nu fyllt sex-
tio år.

B/K

LAG SP V O F +/- P +/-

HK Aranäs 6 4 1 1 167 - 145 9 22

AIK 6 4 1 1 172 - 155 9 17

Hammarby IF HF 6 4 0 2 180 - 154 8 26

Kärra HF 6 4 0 2 168 - 160 8 8

Rimbo HK Roslagen 6 4 0 2 177 - 174 8 3

Amo HK 6 4 0 2 156 - 153 8 3

Skånela IF 6 3 1 2 170 - 162 7 8

HK Torslanda Elit 6 3 1 2 169 - 168 7 1

Kungälvs HK 6 3 0 3 168 - 160 6 8

LIF Lindesberg 6 2 0 4 173 - 171 4 2

Tyresö Handboll 6 2 0 4 159 - 168 4 -9

RP IF Linköping 6 2 0 4 159 - 173 4 -14

HIF Karlskrona 6 0 2 4 160 - 170 2 -10

Bodens BK HF 6 0 0 6 136 - 201 0 -65

Ett försenat grattis till föreningshjälten Kjellström

Jennifer Johansson. Foto: Kärra HF.Maja Lindström. Foto: Kärra HF.Emmie Svensson. Foto: Kärra HF.

Marcus Aggenfjord.  
Foto: Kärra HF.

Joel Järlfors.  
Foto: Kärra HF.

Viktor Olsson. Foto: Kärra HF.

Foto: Kärra HF



Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. 
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt 
körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

kia.com

Helt nya Kia XCeed är en sportig crossover som drar blickarna till sig. Den kombinerar
det praktiska hos en SUV med en vass design och en riktigt skön körupplevelse.
Dessutom förberedd för UVO Connect med uppkopplade tjänster.
Snart kommer den även som plug-in hybrid. Väl värd att upplevas.

Något utöver det vanliga
Snart laddbar  

Helt nya Kia XCeed

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE  REK. PRIS FRDN 256.500 KR

Introduktionspris rek. frdn: 236.500 kr
UPPGRADERA TILL ADVANCE PLUS INKL. DCT: 34.900 KR

GÖTEBORG BILVARUHUSET
Krokslätts Parkgata 4
031-790 04 20
Mån-fre 9-18, Lör-sön 11-15

TAGENE 
Trankärrsgatan 3
031-718 12 20
Mån-fre 9-18, Lör-sön 11-15 hedinbil.se

VÄLKOMMEN IN OCH BESÖK VÅR 
NYA ANLÄGGNING I TAGENE.
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Förlust i slutomgången  
för Hisingsbackas herrar

Efter några väldigt fina säsonger slutade framgångssa-
gan för Hisingsbacka FC:s herrlag i fjol där man åkte ner 
i seriesystemet efter att ha spelat i division 2.

Man var därmed nykomlingar i division 3 i år med mål-
sättningen att kliva upp i tvåan igen den här säsongen. 
Dessvärre blev det lite för många poängtapp för Backa i 
år och man halkade efter i toppstriden.

I årets sista omgång ställdes man mot Hestrafors IF på 
bortaplan, en på förhand jämn match då bägge lagen 
låg nära varandra i tabellen. Men Hestrafors var starkast 
den här gången och matchen slutade 4-2 till hemmalaget.

Målskyttar för HBFC var Desmond Richards och Kunle 
Damilare Akinfeleye. Backa slutade på en sjätteplats i di-
vision 3 med samma poäng som Hestrafors, som slutade 
femma på bättre målskillnad.

Hisingsbacka är därmed kvar för spel i trean även 
nästa säsong.

B/K

Backas damer går som tåget
Seriespelet i division 4 har startat bra för Backa HK:s 

damer. 3 vunna, en oavgjord och noll förluster så här 
långt bådar gott inför fortsättningen. 

Matcherna:
Backa - Mölndal 23-20
Backa - Nödinge 30-16
Backa - Mellerud 21-17
Backa - Stenungsund 21-21.
Nästa match spelas mot Café Lillan den 24 oktober.

B/K

Hisingsbacka föll mot topplaget 
i sista omgången

 � Hisingsbacka FC:s damlag inledde året på ett snyggt sätt. 
Vinst i Hisingsmästerskapen, många välspelade träningsmat-
cher och till sist seger i premiären av division 2 bådade gott 
inför seriespelet 2019.

Under säsongen har man haft det lite 
kämpigt. Trots många bra insatser ute på 
planen har man haft svårt att få poängen 
med sig i flera omgångar. Under hösten 
blev det extra tufft efter att två av lagets 
talanger Emilia och Lovisa Sigbratt flyt-
tade till USA för spel på College.

I årets sista omgång ställdes man mot 
topplaget Vallens IF på bortaplan. Un-
der våren gjorde man en stark insats mot 
Vallens hemma på Backavallen där lagen 

fick dela på poängen men den här gången 
drog motståndarna det längsta strået.

Matchen slutade 3-0 till Vallens IF vil-
ket innebär att Hisingsbacka placerar sig 
på en sjundeplats i division 2 det här året.

Under oktober månad har man haft ett 
litet uppehåll och är redo att köra igång 
provträningar måndag 4 november igen.

Bästa målskyttar var Parmina Moradi 
med 8 mål och Lotten Persson på 6 mål.

B/K

Kärra KIF
Kärras KIF:s herrar har svarat för en klart godkänd 

säsong. Vårsäsongen startade bra och laget fick ihop 
en hel del viktiga poäng. Innan sommaren kom det en 
svacka, men efter sommaruppehållet spelade de bra fot-
boll och samlade ihop gott om poäng som räckte till en 
stabil mittenplacering i division 4 B.

- Killarna har gjort det fantastiskt bra. Flera av matcher-
na har vi visat att vi är ett riktigt bra fotbollslag. Laget har 
varit viktigare än jaget och det har gett oss poäng och 
en stark vi-känsla, säger huvudtränaren Jim Holmelin som 
nu tackar för sig efter två säsonger som A-lagstränare.

Jim lämnar över en spelartrupp som i dagsläget har 
90 % spelare i truppen som har anknytning föreningen. 
Det lovar gott inför framtiden att bygga på egna spelare 
i föreningen. 

Bästa målskyttar blev: Jonathan Brusberg 10 
mål, Kristoffer Glasö 8, Marcus “Mackan” Andersson 6 
och Niclas Andersson 6.

B/K

Backa HK:s flickor 14 spelade i hel-
gen USM steg 1 och det gick bra. Två 
vinster och en förlust betyder att de är 
vidare till steg 3. Matcherna:

• Backa HK - Mark 16-4
• Backa HK - GF Kropps-

kultur 22-17
• Backa HK - HK Ankaret 17 -22

B/K

Kärras HF:s 
F14 vidare 
till steg 3 i 
USM
Tre raka vinster i grupp-
spelet USM steg 1 i 
helgen blev för Kärra 
HF:s flickor 14 och det 
betyder att de går direkt 
till steg 3 i USM. Match-
erna:

Kärra - Eksjö 19-8
Kärra - IFK Kristian-

stad 17-16
Kärra - Vetlanda 23-9

B/K

Backa HK:s F14 
vidare i USM

Skyttekung i Kärra KIF: Jonathan Brusberg.  
Foto: Istvan Hanyecz.

Skyttedrottning Parmina Moradi. 
Foto: HBFC.se

Foto: www.backahk.se

Foto: Lisa Veteli
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JUST NU SUPERDEAL PÅ LAGERBILAR!
Kom in och provkör i helgen.
Våra nya modeller finns för snabb leverans.

Bränsledeklaration bl. körning; Focus Active: WLTP 5,9 l/100km, CO2 132 g/100km. NEDC korr 4,8 l/100km, CO2 108 g/100km. Miljöklass Euro 6D-Temp. Mondeo HEV: WLTP 5,7 l/100km, CO2 130g/km. NEDC korr 4,4 l/km, CO2 101g/km Miljöklass Euro 6D-Temp. Kuga: CO2 174-204g/km, 10,6-12,3 
l/100km [NEDC korr], CO2 192-228g/km, 11,7-14,0 l/100km [WLTP]. 5-års garanti / 10-15 000 mil garanti som standard. Priser gäller bilar som är ordertecknade av kund senast 30/11 2019. *Vinterhjulserbjudandet gäller utvalda lagerbilar. **Privatleasing 0 kr kontantinsats, 36 mån, 4500 mil, 
garanterat restvärde, inkl. serviceavtal.  Skatt, admin- och uppläggningsavgift tillkommer. ***Mondeo priset gäller privat kunder. Går ej att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för feltryck.

Nya Ford Kuga EcoBoost E85 
från 259 900 kr

Nya Ford Kuga Etanol 
Privatleasing från 3 699 kr/mån*
från 259 900 kr

Nya Ford Mondeo
kombi elhybrid 
från 314 900  kr*

Erbjudande!  
Halva priset på  

vinterhjul*

• Självladdande elhybrid
• Låg årsskatt
• Lågt förmånsvärde

Ford Hedin Bil Tagene
Tagenevägen 26
Tel: 031-751 75 10
Mån–fre: 9-18, lör–sön: 11-15 

Nya Ford Focus Active 
Privatleasing från
2 999 kr/mån*
från 219 900 kr

Kärra HF i samarbete med:

Allsvenskan  Herrar   
Fredag 1 november

Kärra HF- Kungälvs HK
kl  20:15

Lördag 16 november
Kärra HF- Skånela IF

kl  14:00

Fredag 29 november
Kärra HF- HK Aranäs 

kl  19:21

Allsvenskan  Damer   

Fredag 1 november
Kärra HF- Nacka HK

kl  18:00

Lördag 9 november
Kärra HF- Skånela IF

kl  14:00

Lördag 30 november
Kärra HF- OV Helsingborg HK

kl  14:00

VI BEHÖVER DIG I HALLEN!
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Backatorp till 
division 7 - 
trots storseger 
i sista 
matchen

Det blev en dramatisk 
avslutning i division 6 B. 
Backatorp var piskade att 
vinna mot FTU samtidigt 
som Surte måste förlora 
borta mot Diseröd. Backa-
torp gjorde sitt jobb och 
vann en storseger med 
5-0. Tyvärr för Backa-
laget så lyckades Surte 
ta en poäng i sin match 
och  klarade därmed sig 
kvar i sexan.  Backatorp 
däremot får börja om i 
division 7 nästa säsong.

I segermatchen mor 
FTU målade Achraf El 
Messaoudi 2, , Alexander 
Andersson, Fredrik Åström 
och Melwin Bruun. 

Skyttekung blev Hasu-
din Muratovic med 10 
mål följt av Achraf El Mes-
saoudi 6 mål samt Fredrik 
Åström med 3 mål.

Serien vann Hisingen 
FC.

B/K

Finlandia Pallo 
AIF/Backatorp 
IF damer 
hamnade i 
mitten

En klart godkänd sä-
song har  Finlandia Pallo 
AIF/Backatorp IF damer 
gjort i division 3 B. De 
hamnade till slut på en 
mittenplacering. Sista 
matchen mot Kode blev 
det seger efter att Linnea 
Lundqvist avgjort med 
matchens enda mål. Skyt-
tedrottning blev som så 
många förr Sara Gianello 
med 8 mål följt av Sara 
Jorild med 5 mål.

B/K

Kärra IBK herr

Spelade 4-4 i senaste 
matchen mot IBF Älv-
stranden H 3 i division 
3.   Dessförinnan har de 
en vinst och en oavgjord. 
Nästa match spelas 25 
oktober mot Dingle.

B/K

Hisingskärra 
IBK

Med fyra raka segar i 
seriespelet blir det en tung 
resa i division 4. Nästa 
match är mot Orust (b) 25 
oktober.

B/K

Kärra IBK dam har inlett med tre raka vinster
En kanonstart har Kärra IBK:s damer i division 2 fått med tre raka segrar. 

Senast vann de mot Dingle med 8-1. Målade gjorde Tina Chamat 3, Kajsa Alte 
1, Agnes Lindblom 1, Anna Briland 1, Cajsa Fägerhag 1 och Emma Oljelund. 
Nästa match är mot Herrestad AIF Rockerts 25 oktober (b)

B/K

Två tunga förluster  
för Backa HK:s herrar
Efter fyra spelade matcher i division 2 västra har 
Backa 1 vinst, en oavgjord och två förluster. Ne-
derlagen kom mot Sörhaga 20-19 och HP Sköv-
de 90 31-29. Två oerhört jämna matcher som 
Backa lika gärna kunde plockat poäng i. Nu lad-
dar de om för nästa match som spelas mot GIK 
Wasaiterna U 26 oktober och siktar på vinst där. 

Målskyttar för Backa i senaste matchen mot HP 
Skövde 90: Oliver Jacobsson 7, David Milosavlje-
vic 5, Kevin Johansson 4, Andreas Jyborn 3, Felix 
Jeske Magnusson 2, Felix Jareflo 2, Daniel Ahl-
qvist 2, Johan Wieslander 1, Oliver Edvardsen 1, 
Daniel Reijer Ukalovic 1 och Johans Sighed 1.

B/K

Tvåsiffrigt när Backadalens 
herrar vann

10-6 till Backadalen slutade matchen mot Hovås IBK (b). Efter en stark 
inledning av Backadalen kom aldrig Hovås in i matchen och vann helt rättvist.

I Backadalen utmärkte sig främst Pontus Bylund (bild), Fredrik Andersson och 
fyramålskytten Emil Kronaas lite extra.

Närmast väntar Guldhedens IK hemma i Lundbystrand den 27 oktober.

B/K

Backadalens damer vann 
efter förlängning

I en händelserik match lyckades Backadalens damer vinna, efter förlängning, 
med 6-5 borta mot FBC Lerum.

En riktigt fin laginsats av Backadalen, där man ändå måste nämna lite extra 
starka insatser från matchens lirare Lisa Tilly, tremålskytten Victoria Frisell och 
målvakten Moa Westerdahl.

B/K

Oliver Jacobsson. Foto: Backa HK.

Emil Kronaas.  
Foto: www.backadalen.nu

Pontus Bylund.  
Foto: www.backadalen.nu

Lisa Tilly.
Foto: www.backadalen.nu

Victoria Frisell.  
Foto: www.backadalen.nu



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

Försäljning 
031-393 99 20

Växel
031-393 99 00

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031- 393 99 40

Räckvidd upp till 417 km. Förbrukning blandad körning 26,0–22,7 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS 
basränta (jan 2019). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett. Se även transportstyrelsen.se. Om 
utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

A6 Avant  
40 TDI 204 hk  
S tronic Proline Edition

Från ca: 395.200 kr (8,7 pbb)*. Business lease från  
ca: 4 995 kr/mån. Förmånsvärde från ca: 2.783 kr/mån.

Audi A6 Avant.
En helt ny upplevelse.
Audi A6 Avant har förändrats i grunden och den nya upplevelsen är 
smartare, enklare och säkrare än någonsin. Välkommen in på provkörning!

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km. CO2 124 g/km. Miljöklass Euro 6. Audi Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2018). Eventuella övermil samt 
onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan på verka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift 
tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. 
Bilarna på bilderna är extrautrustade. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma).

Vi gör plats för modellår 2020!
 
Just nu har vi utomordentligt bra erbjudanden på 
utvalda lagerbilar - Vilken Audi är din favorit?

Audi e-tron 55 quattro
Pris från ca 885.000 kr 
Business lease från ca 9.225 kr/mån 
Förmånsvärde från ca 2.700 kr/mån

Audi e-Tron 50 Limited Edition
Kampanjpris från 695.000 kr
Förmånsvärde från 1 865 kr /mån netto
Business lease (Proline) 12 mån från 6.995 kr/mån
Business lease (Proline) 36 mån från 6.595 kr/mån

Väntan är över!
Kom in och lär känna Audi e-tron.

Audi e-Tron 55 Proline Advanced
Pris från 1.147.600 kr
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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

Handbollslekis populärt 
för de unga i Backa Sharks

I september månad startade Backa Sharks 
upp handbollslekis för de yngsta handbolls-
spelarna. Varje lördag under hösten arrang-
erar man träningar för flickor och pojkar i 
åldrarna 6-9.

Ett hittills populärt arrangemang med bra 
uppslutning under lördagarna där alla är väl-
komna att delta!

B/K

Kärra HF:s F 16 klart för 
steg 3 i USM

Efter storvinster över arrangerande HK 
Malmö 2 (36-10) och H43 Lund HF (26-11) 
knep Kärra HF:s flickor 16 andra platsen i 

USM steg 1 och är därmed klara för steg 3 
som spelas 25-26 jan.

B/K

Kärra HF:s P14 till steg 3 i USM
De vann över Forshaga HK / HK Brukspôj-

kera och Torsby IF. Enda förlusten kom mot 
gruppvinnaren LIF Lindesberg.  En bra start 
på säsongens samarbete P14 med Kungälvs 

HK, där man spelar USM som Kärra HF, och 
deltar i seriespel som Kärra HF/Kungälvs HK.

Steg 3 spelas 11-12 jan.

B/K

Kärraspelare uttagna till Sverigecupen
Återigen får Kärra HF bevis för sin fina 

ungdomshandboll. Sex spelare i flickor 15 är 
uttagna till Sverigecupen som spelas i Nykö-
ping 8-10 november.

Belma Dzinic, Ida Salomonsson, Julia Lars-

son, Timea Schmidinger, Ebba Salomonsson, 
Felicia Kvarnryd heter de uttagna.

B/K

Minihandboll för 
Kärra HF i oktober

Under oktober månad kommer minihandbol-
len dra igång för de yngsta spelarna i Kärra HF 
och pågå flera helger framöver fram till december.

Det är åldersklasserna U8 och U9 som kom-
mer att delta både i pojk- och flickklasserna. Först 

ut var F9 under helgen och näst ut är pojkarna 
som spelar i mitten av november.

Arrangemanget pågår ända fram till 15 decem-
ber.

B/K

Backatorps  
P06 spelade cup

I helgen var Backatorps P 06 och spelade 
Fotboll24 Invitational med den äran. De vann 
gruppen i första rundan efter tre raka segrar. I 
slutspelsgruppen blev det lite tuffare och man 

slutade trea i sin grupp. Totalt en mycket fin 
insats av de här unga lirararna.

B/K



qµ–FRÅN ARMBANDSUR 

Hämtar och lämnar 

Öppet: Månd–Fred 10–18, Lörd 10–14
Selma Lagerlöfs Torg, Hisings Backa • Tel 031-52 18 30

www.mjguld.se

Batteribyte från 70 kr

Guld köpes

Salong M Figardo
Dam & Herr

Drop-In

Tidsbeställning

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

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

Billigast 
i Backa på 
permanent

Även små  
annonser syns!

Boka din: 
Leif Martinsson, 0708–48 72 14

LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.Lite
Lokalt´

LiteLokalt.se

Nu har vi flyttat in i 
vår nya butik i det 
nya handelshuset.

Välkomna!

Vissa naturupplevelser gör att  
man bara måste ta fram mobilen

Swisha en stor eller liten gåva till 
Naturskyddsföreningen och stöd 
kampen för natur och miljö. Vilken 
upplevelse vill du naturskydda?

Öppna swish-appen 
och scanna koden 
eller ange nummer: 
901 303 8.

Tog en selfie 
på en plats 
som är värd att 
 n aturskydda.

200

901 303 8

Vad händer under ytan?
Varje dag pågår skadligt fiske i svenska vatten.

Naturskyddsföreningen jobbar för att 
gynna skonsamt fiske och för att stärka 

skyddet i marina områden.
 

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



AVSLUTA SÄSONGEN MED OSS

BK HÄCKEN IFK NORRKÖPING
SÖNDAG 27 OKTOBER 15.00

Lös in denna kupong i valfri kiosk på Bravida Arena utbyte mot en kopp kaffe. Giltig 
hela säsongen 2019. 

KAFFEBILJETTGÅ 2 BETALA FÖR 1
Denna voucher inlöses i kassan på Bravida Arena på matchdagen, kassan öppnar 
2 h före avspark. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Giltig hela säsongen 2019. 


