Hos oss får du kompetens, omtanke & valfrihet

Göteborgs bästa familjeföretag
inom optik sedan 1965

Kom in och välj bland flera märken eller boka synundersökning på hemsidan redan idag!

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

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

KKIF:S ELDSJÄL ISTVAN FLYTTAR HEM TILL UNGERN

I HISINGS BACKA BYGGS FOSSILFRI FÖRSKOLA

BACKATORPS IF GÖR TRYGGHETSVANDRINGAR

VID ÅRSSKIFTET FÖRSVINNER GÖTEBORGS STADSDELSFÖRVALTNINGAR • TRYGGHETSSPALTEN • RESTAURANG GÅSEN OCH KÄRRAHUS HAR ÖPPNAT IGEN
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LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!
Tel. 0705-60 63 06

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

Bäst i test!

! @ karracentrum | www.karracentrum.com

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

selmalagerlofstorg.se |

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

fi @selmalagerlofstorg

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Kvarterspoliser en angelägen fråga tycker läsarna
I MIN SEPTEMBERKRÖNIKA tog jag upp att vi behöver ta tillbaks kvarterspoliserna. Reaktionen blev kraftigt positiv från läsarna och tidningen har aldrig tidigare fått en sådan respons.
Det visar att otryggheten är något finns på allas läppar och
som måste lösas. Ett steg vore definitivt att återinföra kvarterspoliserna. Att vara trygg betyder egentligen allt och borde vara
självklart, tycker man. Rätt konstigt att nu när våldet eskalerat
och blivit råare så verkar inte den här frågan vara prioriterad av
våra beslutsfattare. Visst de pratar om ökad polisnärvaro, men
det är då saker och ting har hänt. Och då är det oftast försent.
Tyvärr lär det dröja innan frågan om kvarterspoliser eventuellt
skulle komma på plats. Istället kör vi på i de senaste årens hjulspår. Med brandkårsutryckningar, när händelserna har skett.
Det är ett kortsiktigt tänk och det visar ju också att det inte är
särskilt effektivt. Därför borde det vara självklart att det finns
kvarterspoliser ute på våra gator och torg. Ständigt. Är övertygad om att våldet, droghanteringen, rånen etc kommer att
dämpas markant, samt att det skapar en ordentlig ökad trygghet för invånarna.
Än en gång så handlar det om att prioritera de viktiga frågorna.
Och tryggheten i samhället är absolut en av dem.
OFFREN glöms ofta bort. I det bedrövliga gängkriminaliteten
och våldet som pågår mer eller mindre varje dag, så glöms offren tyvärr lätt bort. Det är fel alla dagar i veckan. De som

drabbas lider fruktansvärt och får bära med sig händelsen hela
livet. Stödet de får är oftast inget alls. Har en nära bekant vars
son blev misshandlad grovt för något år sedan av två personer.
Trots att han lämnade över både mobiltelefon och plånbok.
Pappan berättar att stödet till sonen varit minimalt efteråt. Istället har de fått lägga ned en massa tid på olika instanser och
myndigheter för att få det stöd som borde vara självklart. Att
sonen tappat hörsel på ena örat, fått ett öga som han bara kan
se svagt på, krossade revben verkar ingen bry sig om. Det paradoxala är att gärningsmännen har åkt fast, men otroligt nog
var ”straffet” samhällstjänst i ett par månader. Efter det så var
de klara för att släppas ut och fortsätta förstöra livet för oskyldiga människor. Hur är det möjligt. De är inte ensamma. Tyvärr så ökar den här gruppen markant. Att personerna går fria
eller får ringa straff är ett stort misslyckande. Medan offren får
men för livet. Både mentalt och fysiskt.
Hur fel är inte detta?
DROGERNA är ett gissel. Försäljning av droger finns nu nära
oss. Det är inget nytt för det har pågått länge. Lokaltidningen
har fått in flera tips från boende i Backa och Kärra om att
det sker drogförsäljning alldeles i närheten av där de bor. Flera
kvällar i veckan. Ofta är det unga personer som är inblandade.
Det här är inget bra. I botten ligger det så klart pengar. Langarna tjänar bra på att sälja droger. Men vad får alla ungdomar

pengar ifrån? Och inte minst vad gör föräldrarna åt det? Eller
vet de ens om det? Eller ännu värre, de kanske inte bryr sig.
LOKALTIDNINGEN bjuder i det här numret på massor av lokal
läsning. Ett reportage som ni inte får missa handlar om en
sann ideell unik eldsjäl från Kärra KIF Istvan Hanyecz. Denne
gentleman har i 29 år lagt ned hur mycket arbete som helst i
föreningen. Minst 25 000 timmar. Helt gratis. Trots alla motgångarna som funnits i livet för istvan har han kämpat på i ur
och skur. Nu tar det slut och snart flyttar han hem till sitt hemland Ungern. Det är tunga besked för Kärra KIF.
Missa inte läsningen och inte heller att stödja Istvan för det
fantastiska arbete han lagt ned som eldsjäl och med tanke på
hans tuffa livsöde genom att swisha en slant på: 0733-108654
Till sist
SPELEXPERTERNA. Tro det eller ej. Vi har fått in några vinster. Chocken sitter i ännu och det kommer att ta tid innan
livet blir normalt igen…Inga större pengar, men vi underskattar aldrig att få in några kronor. Hur små eller stora de än är.
Det visar sig att det är Harry Boy som dragit in vinsterna, vilket bevisar att vi experter nu är överflödiga.… Harry är på väg
att ta över efter oss.. Vi behöver inte längre fundera på att ta
ut vilka hästar som ska vinna. Harry gör det jobbet. Bättre än
så blir det inte.
LEIF MARTINSSON
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HÄRLIGA

HÖSTFYND

Ves

MEDLEMS-

KLIPP!

10k/st
MAX 3 ST/MEDLEM.

FÄRSKOST

Philadelphia. Välj mellan olika sorter. 175-200 g.
Jfr-pris 50-57:14/kg.

3 FÖR

59k

1 KG

59)=
/st

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/MEDLEM.

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

KYCKLINGBRÖSTFILÉ

Löfbergs/Coop/Zoegas/Classic. Välj mellan olika sorter och rostningar. Classic: gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas.
Löfbergs: gäller ej Fair. Zoegas: gäller ej Hazienda, Estanzia. 450-500 g. Jfr-pris 39-33-43:70/kg.

Sverige/Guldfågeln. Fryst. 1000 g.

Tillhör du en riskgrupp,
ta hjälp att handla hem mat.

Monsterburgare
Receptet hittar du
på coop.se

Bli en Hemmahjälte
och rädda liv.
BLANDFÄRS

500 G

49)=
K

20k

/ask

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

BLANDFÄRS

RÖDA DRUVOR I ASK

Sverige/Coop. 50/50 nöt/fläsk. Fetthalt 15-20%. Ca 1000 g.

Italien. Klass 1. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg.

Anmäl dig på godhjalp.se
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Drogförsäljning i Kärra
Det är ingen nyhet att småttingar i 14-17
års ålder och självklart äldre säljs droger
öppet i Kärra / på torget under det ljusa
timmarna på dygnet. Jag förstår att ungdomarna inte vågar konfrontera jämnåriga
personer och vilket dem inte heller skall
göra, men när VUXNA personer bara går
förbi och låtsas som att det REGNAR, blir
jag både ledsen och orolig, man behöver
inte göra något en vars gripande, man kan
agera på många olika sätt genom att till exempel störa ut dem genom att visa att man
ser dem, ringa polisen, skolan och lämna
signalement etc et.
Allt är bättre än att inte göra någonting.
Och framförallt ger det ett bra signalvärde
till ungdomarna att vi inte accepterar kriminella i Kärra.
BEKYMRAD KÄRRABO

… och i Lillekärr Norra
Det pågår, troligen droghandel, alldeles
utanför där jag och många andra bor i Lillekärr Norra. Platsen är vid förskolan, snett
emot tennisbanan. På kvällstid kommer det en
terrängmoped och kör några varv runt i området, för att sedan stanna till vid platsen som
jag beskrev och då dyker det upp ungdomar,
som jag uppskattar, är runt 12-15 år, och vad
jag förstår så köper de droger av mopedisten/langaren.
Det är bedrövligt att det får ske och varför
inget görs åt det. Vet polisen om det?
BOENDE I LILLEKÄRR NORRA

Kvarterspoliser! Ja, tack
Klockren krönika i Backa/Kärra Lokaltidning i senaste numret om att sätta in kvarterspoliser i stadsdelarna. Kvarterspoliser är helt
rätt steg att ta. När våldet, rånen, narkotikaförsäljning ökar markant i var och varannan
stadsdel så är just ökad polisnärvaro ett effektivt medel att sätta in för att skapa trygghet
och få bort detta.
OTRYGG INVÅNARE

Självscanning Ica Kärra

Bra intiativ av Ica i Kärra
Håkan Bredinge

Trygghetsspalten
 Åter efter en veckas semester. Trots att jag under veckan läst
och agerat i ett 40-tal mejl är det nästan lika många som ska gås
igenom när jag landat bakom skärmen. Tragiskt är att jag måste
läsa om alla allvarliga händelser som skett den senaste tiden.
Om jag börjar med brottet med dödlig utgång i Backa kan jag inte yttra mig
överhuvud taget. Jag vet inte mycket mer
är det som ni själva kan läsa i medierna. Och
hade jag haft annan kunskap så är jag naturligtvis förhindrad att gå ut med den. Jag är
inte ägare av den informationen och därmed
inte rätt person att sprida den.
Vi kan samtidigt läsa om att det sker grova våldsbrott i andra stadsdelar. Vi jobbar
intensivt med dessa brott. Då kan det tyvärr
bli så att andra mindre prioriterade brottsutredningar och förebyggande arbete får stå
tillbaka.
Narkotikahandel i Kärra
Det kommer en del frågor kring misstänkt
narkotikahandel i Kärra. Det är helt klart
viktigt att tipsen kommer till oss och stadsdelen. Det går bra att ringa 114 14 och lämna information. Den landar hos oss här på
Hisingen.
Att bara sprida den på sociala medier kan
ibland tjäna ett gott syfte men vi vill gärna
ha informationen rätt väg för att kunna göra
en rättvis bedömning och framför allt kunna
värdera. Antalet anmälda personrån i Kärra
är under året sex och inget har skett sedan
i maj.
21 anmälda narkotikabrott
När det gäller antalet narkotikabrott så har
vi gjort 21 anmälningar under 2020.
Vi måste göra en aktiv handling för det
ska bli en anmälan gjord och det sker antingen efter att någon tar kontakt med oss
eller att vi vid till exempel ett stopp av fordon fattar misstanke om narkotikabrott.
Den efterföljande reaktionen rent juridiskt
är att personen oftast får en dagsbot. Min
känsla är att en person som är inne i denna
form av brottslighet kommer att fortsätta i
samma fåra. Det innebär att hen troligtvis är
samma person som ni kommer att se igen.
Det viktiga är att hen vill göra en förändring
av livsföringen, annars är det ett ekorrhjul
som är svårt att ta sig ur. Med detta sagt, så
är det inte ovanligt att vi agerar mot samma
återkommande personer.

Backa Folkets Hus

Sorgligt med Backa
Folkets hus
Väldigt tråkigt att läsa om att verksamheterna upphör i vårt kära Backa Folkets hus.
Har varit där så många gånger i olika sammanhang. Tycker det är bedrövligt att den
ena efter det andra monteras ned. Det borde
istället var tvärtom att man öppnar upp för
mer verksamheter.
BESVIKEN STAMGÄST
I BACKA FOLKETS HUS,
JOHAN

Kennet Johansson

Motivera för att söka hjälp
Vi samarbetar både med socialtjänsten och
stadsdelens personal för att motivera dessa
personer att antingen söka hjälp eller ännu

Mycket bra att vår Ica butik i Kärra börjat
med självscanning. Handlar där då och då
när jag kommer med bussen vid femtiden på
vardagar och innan har det alltid varit ganska långa kassaköer. Nu slipper man det och
scannar in sina varor själv. Perfekt tycker jag.
ANNA I KÄRRA

Gåsen är bäst
Så glad att restaurang Gåsen i Backa har öppnat
igen. Alltid god mat och trevlig personal samt gäster.
ANNE

bättre att aldrig hamna där. Men som sagt vi
vill ha in tips både på platser och tidpunkter,
och om möjligt så konkreta uppgifter som
möjligt.
Kvarterspolisens vara eller inte
vara
Synpunkterna på kvarterspolisernas varande
eller icke varande är återkommande bland
kommentarerna och frågorna. Närvarande
poliser i den form som fanns förr kommer
förmodligen inte att införas igen. Jag kan
ha fel i min spådom men i skrivande stund
finns inte detta som ett alternativ. Dels
finns inte den personella resursen dels är det
oklart om det har någon verkan på brottsligheten. Glöm inte heller att verkligheten
och brottsligheten ser annorlunda i dag än
för 30 år sedan.
Att det kan kännas tryggt i vissa situationer kan jag förstå och det är en del i vågskålen, men i det stora hela så hade det behövts genomföras en gedigen forskning för
att komma fram till en genomtänkt lösning.
Vi får inte gå bara på känsla eller grunda beslut av nostalgiska skäl.
Vuxenvandring
När det gäller vuxenvandring så har stadsdelen tagit beslut om att premiera föreningar
som vill göra en insats. Norra Hisingen betalar 500 kronor per tillfälle till dem som vill
vandra kvällstid. Flera intressenter har redan
satt igång och det skapar trygghet i området,
och föreningarna får en slant till kassan som
kan användas i den egna verksamheten.
Jag känner inte till några incidenter där
någon vandrare har råkat ut för något våld
riktat mot sig, men jag vill trycka på att det
gäller att vara klar över uppdraget och agera
så att det blir en bra upplevelse. Många vuxna ute i områdena borgar för att skapa en
trygg och lugn miljö.
Ansvarig för vuxenvandringar på Norra
Hisingen är Anders Torvaldsen. Intresserade
föreningar kan kontakta honom på: anders.
torvaldsen@norrahisingen.goteborg.se
HÅKAN BREDINGE, KOMMUNPOLIS
NORRA HISINGEN
KENNET JOHANSSON, TRYGGHETSSAMORDNARE NORRA HISINGEN

Trygghetsboende byggs i Backa. Illustration: Botrygg.

Bygg fler
Trygghetsboende
Läste i lokaltidningen om att det byggs ett
trygghetsboende intill Selma Lagerlöfs Torg.
Det tror jag är en modell som är perfekt för
många äldre. Hoppas att det byggs fler
trygghetsboende för intresset bland oss äldre
är stort, kan jag lova.
75-ÅRING I BACKA

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

& CATERING
VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
Vår goda frukostbuffé serveras mån–fre mellan 08.00–
10.30 (från 49:-). På fredagar finns stekfrukost för 55:(stekt pot., falukorv, bacon, stekt ägg, kaffe & juice) Nyhet!
Dagens lunch serveras mån-sön 11.00–16.30 för 89:(medlem 84:-).Vår populära helgbuffé (11-16.30) är
tillbaka i ny tappning. Ät så mycket du vill för 110:-.
Beställ från vår stora Cateringmeny där
du hittar läckra alternativ från 135:- per portion.
Information på coopforum-goteborg.gastrogate.com
eller 010–741 59 88

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

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

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

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

Marieholmstunneln öppnas vid årsskiftet
 2014 satte trafikverket i
marken till nya Marieholmstunneln och nu är det bara
några månader kvar tills öppningen. För dig som bilist blir
det nya vägar och körmönster.

Hanna Närhi, projektingenjör,
ger några tips på vägen
Hanna, alla undrar vilken dag vi
öppnar tunneln. När öppnar vi?
– Vi öppnar vid årsskiftet. Det exakta
datumet är inte helt spikat ännu, men
om en månad kommer vi kunna släppa
det.

Varför kör Rosa express
med tomma bussar från
Nordstan till Klareberg
Jag arbetar natt på Sahlgrenska och för att ta mig hem för
att sova så åker jag 16 bussen till Nordstan och därifrån Rosa
express till Klareberg och sedan ett byte till till Gerrebacka.
När jag står på Nordstans hållplats så har jag lagt märke till
att varannan Rosa express som kommer från Billdal växlar om
till “ej i trafik”. Detta betyder att jag då får vänta till nästa
Rosa som kör till Klareberg. Jag har tagit bussnumret på de
bussar som har ändrat till “ej i trafik” i Nordstan och när jag
väl kommit till Klareberg så står alltid den bussen jag sett som
körde tom och ej i trafik i Klareberg. Jag har nyligen pratat
med en busschaufför som jag såg ändra bussen till “ej i trafik”
i Nordstan och som jag sedan mötte när jag kom fram till
Klareberg. Jag pratade då med chauffören och hen bekräftade
att varannan Rosa express kör tom och ej i trafik från Nordstan
till Klareberg. I Klareberg återgår bussen sedan till trafik efter
att chauffören har tagit rast i Klareberg.
Mitt önskemål och klagomål är att den bussen som ändå kör
tom från Nordstan till Klareberg ska bli en direktbuss som kör
den sträckan och inte stannar på någon annan hållplats. Bussen
kör ändå den sträckan och då kan lika väl passagerare vara med.
Det kan inte ses som rast för chauffören att köra en tom buss
i och med att hen ändå kör bussen. På morgonen har de ändå
en direktbuss från Klareberg till Hjalmar Brantingsplatsen, då
borde den bussen som ändå kör Nordstan till Klareberg även
kunna ha det som direktlinje. Ur en miljösynpunkt är det inte
acceptabelt att köra varannan buss utan passagerare. Västtrafik
har själva lagt upp på sin Facebooksida den 23 september att
det är bra för klimatet att åka med dem. Men hur bidrar de
till klimatet när de kör varannan tur ej i trafik. Ur Covid-19
synpunkt är det inte heller lämpligt att folk ska trängas på de
bussarna som åker när det lika väl hade kunnat spridas ut om
samtliga turer körde i trafik till Klareberg
UNDERBETALD UNDERSKÖTERSKA PÅ SAHLGRENSKA,
MED EN LÖN PÅ 27 500 KRONOR EFTER
40 ÅRS ARBETE INOM VÅRDEN.

Västtrafik svarar:

Tack för din insändare och tankar kring Rosa express.
Orsaken till att Rosa express kör mellan Nordstan och Klareberg med skyltning ”Ej i trafik” under vissa tider på dygnet
är att det inte finns behov av så täta turer till Klareberg då
eftersom resandet på den sträckan är lågt. Däremot behövs
bussen vid Klareberg där den påbörjar nya turer. Vi strävar
efter att inte behöva köra med tomma bussar, men ibland är
det nödvändigt för att få ihop planeringen.
Vi uppskattar ditt förslag om att göra om det till en direktbuss till Klareberg. Men vi tror det skulle innebära en viss förvirring för resenärer som vill åka till mellanliggande hållplatser
som då istället skulle passeras och att man tvingas åka hela
vägen till ändhållplatsen.
Eftersom vi är delvis skattefinansierade försöker vi alltid använda våra resurser på bästa sätt och köra trafik där den gör
mest nytta för flest människor. Att planera trafiken så optimalt
som möjligt är därför viktigt.
Har du tankar eller synpunkter hur vi kan förbättra trafiken är
du alltid välkommen att kontakta vår kundservice. De nås på
telefon 0771-41 43 00 eller via hemsida eller chatt.
HENRIK KJELLBERG, VÄSTTRAFIK
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Vad har du för tips till alla bilister
när Marieholmstunneln öppnar?
– Kör försiktigt och följ skyltarna. Det
är en helt ny förbindelse som vi öppnar,
med två nya trafikplatser och en ny tunnel. Det kommer att ta lite tid innan vi

alla har vant oss vid de nya vägarna och
hur vi ska köra.
Hanna Närhi, projektingenjör.
Marieholmstunneln eller Tingstadstunneln? Hur vet man vilken tunnel
man ska välja?
– Ja, det kan ju vara lite svårt så här i
början. Jag skulle uppmana bilisterna att
ta en extra titt på skyltarna, så att de hittar den absolut smidigaste vägen för just
dem. Det handlar ju om vart man kommer ifrån och vart man är på väg. Kommer du exempelvis körande från E20
Partille och ska mot Lundbyleden, då
tar du Marieholmstunneln. Vi har bra
bilder på vår webbsida om detta, så där
tycker jag man ska gå in och kika.
Blir det trängselskatt i tunneln?
– Ja, det blir det.
Vad ser du mest fram emot?
– När vi öppnar såklart, vi kommer
att underlätta för flera tusentals människor varje dag. Jag ser även fram emot

firandet av att hela förbindelsen är klar,
där alla, även du som läser det här, kan
vara med och fira tillsammans med oss.
Det blir ett digitalt event, så håll utkik
för mer information på vår webbsida.
Till sist Hanna, vad gör vi just nu
inne i tunneln och vid trafikplatserna?
– Inredningen inne i tunneln är så
gott som på plats. Vi har målat linjer och
satt upp skyltar och fläktar. Den tid som
är kvar slutför vi våra installationsarbeten samtidigt som vi gör tester i tunneln
och utbildar trafikövervakare, personal
hos räddningstjänsten med flera. Vid
E6:an mellan Tingstad och Bäckebol har
vi öppnat den nya gång- och cykelbanan
och vi är nu i slutskedet i bygget av den
nya bullerskyddskärmen mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet. I slutet
av oktober är vi helt klara med bullerskyddsskärmen.
WWW.TRAFIKVERKET.SE

Bullerskyddsskärm mellan Tingstad
och Bäckebol nästan färdigbyggd
Marieholmstunneln är nästan redo
att öppna för trafik, och längs E6 på Hisingen pågår arbetet med att få bullerskyddsskärmen på plats mellan Tingstad
och Bäckebol. Ett arbete som blir klart i
slutet av oktober.
Inom ramarna för projektet Marieholmsförbindelsen ingår att förstärka
bullerskyddet för fastigheterna i Backa,
på väster sida om E6-motorvägen.

Johan Larsson, projektledare
– I enskilda fall gör vi även fastighetsnära åtgärder där vi byter fönsterglas och
friskluftsventiler i husen. Men för att

förbättra boendemiljön för hela stadsdelen så bygger vi en fyra till fem meter hög bullerskyddsskärm i slänten ned
mot E6, säger Johan Larsson, projektledare på Trafikverket.
Ett arbete har också gjorts för att bevara träden i slänten:
– Vi har ansträngt oss för att spara
trädridån och har anlitat arborister när
vi behövt ta ner grenar som har varit i
vägen vid montaget av bullerskyddsskärmarna. Vi kommer att plantera gröna
klätterväxter – murgröna och vildvin –
längs med skärmen ut mot E6 som förhoppningsvis gör att skärmen smälter in
fint mot trädridån.

Helt klara i slutet av oktober
Vid Tingstad och Backadal är bullerskyddsskärmen på plats, även om en del
växtplantering och städning återstår. Nu
går arbetet vidare, enligt plan:
– Jobbet går bra, och vi ser ut att bli
klara i tid med sista bullerskyddsskärmen som byggs mellan Backadalsmotet
och Bäckebolsmotet. I våras hade vi vissa leveransproblem, på grund av covid19-pandemin, men nu har vi säkrat upp
och får våra leveranser i tid. Så montaget
fortgår och vi kommer att bli helt klara
i slutet av oktober, avslutar Johan Larsson.
WWW.TRAFIKVERKET.SE

E6 Tingstadsmotet
Nu är Tingstadsmotet färdigt. Motet
öppnas fullt ut när Marieholmstunneln
öppnar för trafik, och det blir vid årsskiftet 2020/2021.
En ny trafikplats har byggts vid Tingstad på Hisingen, med nya anslutningar

från Marieholmstunneln till E6 norr ut
och Lundbyleden väster ut. Anslutningen mot E6 norr ut har byggts som tråg
och anslutningen mot Lundbyleden väster ut har byggts som två nya högbroar
ca 350m långa. Den gamla bron över E6

har rivits och vi ersatt den med en ny bro
som är anpassad till den nya trafikplatsen. Det har även byggt anslutningar till
det lokala gatunätet.
WWW.TRAFIKVETKET.SE

Klarebergmotet trafiksäkerhet hoppas bli klar till årskiftet
 Trafikverket håller på att knyta ihop Kärravägen och Ellesbovägen med en lokal gata,
parallellt med Klarebergsvägen. Det görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på Klarebergsvägen.
Trafiksäkerheten är låg på Klarebergsvägen mellan korsningarna med
Kärravägen och Ellesbovägen. Framförallt har det inträffat incidenter när
fordon svängt vänster mot Hisingsleden/Norrleden i korsningen mellan
Klarebergsvägen och Kärravägen.
När trängselskatten infördes ökade
trafikmängden på Hisingsleden, och
det försämrar trafiksäkerheten på Kla-

rebergsvägen ytterligare.
Det är anledningen till att trafikverket bygger en lokal gata som knyter
ihop Kärravägen och Ellesbovägen
för att den lokala trafiken inte ska
behöva åka ut på Klarebergsvägen.
Vägen kommer att gå parallellt med
Klarebergsvägen. På det sättet förbättrar vi trafiksäkerheten och ökar
framkomligheten för både persontra-

fik och näringslivets transporter.
Projektet är en del av Västsvenska
paketet och utförs i samråd med Göteborgs stad.
Målsättningen är att allt ska vara
klart till årskiftet.
B/K

NYHET

PARIS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

17.990:-

SVENSKAHEM.SE
(834:-/mån*)

ORD.PRIS 23.990:-

VÄRLDSPREMIÄR HOS SVENSKA HEM

NOGA UTVALT

Välkommen in och ta del av designklassiker, nyheter
och unika kvalitetsmöbler, endast hos Svenska Hem.

FOCUS FÅTÖLJ

FOCUS SNURRFÅTÖLJ

INKL. FOTPALL

15.995:ORD. PRIS 24.960:-

INKL. FOTPALL
(747:-/mån*)

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

ORD. PRIS 26.010:-

(790:-/mån*)

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

16.990:-

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

Mån - Fred: 10 - 18
Lördag: 10 - 16
Söndag: 11 - 16

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

TELEFON

0303-24 54 90

Gäller t o m 5/10 2020 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 000 kr
betalar du 486 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period (lägsta är 300
kr/mån). Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 30 kr/månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (januari 2020). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.

8

TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE

OKTOBER 2020

Förändringsprojekt pågår och planeras i Backa, Kärra och Tuve

Brunnsbo kan bli ny
knutpunkt på Norra Hisingen
 På Norra Hisingen pågår och i dag flera stora förändringsprojekt runt Tuve och Backa. Samtidigt planeras det för framtiden i Kärra och
Brunnsbo. Områden med stora utvecklingsmöjligheter.
- Brunnsbo är kanske det mest spännande området i stadsdelen tycker jag. Det kan i framtiden bli en knutpunkt för hela området, säger
Bengt Nilsen, stadsplanerare på Norra Hisingen.
Vi fick en pratstund med Bengt Nilsen
och ställde frågor om hur Norra Hisingen
har utvecklats, vilka projekt som pågår i dag
och vad som planeras för framtiden. Men vi
började med frågan om vad en stadsplanerare egentligen gör? Och om läget i dag är
annorlunda än för 20 år sedan?

uppfattning. Men förändringen ligger långt
fram i tiden, omkring tio år skulle jag tro.
Selma Lagerlöfs Torg
Vid Selma Lagerlöfs torg i Backa byggs
ett helt nytt torg som skall inrymma cirka
800 bostäder, ett parkstråk, ett torgstråk
med småaffärer, ett nytt stadsdelshus och
ett större handelshus. Litteraturgatan, som
tidigare nästan höll motorvägsstandard,
smalnas av till en mer stadsmässig gata och
man bygger ut stråk på bägge sidor av gatan
på de boendes villkor. På tal om förändrad
stadsbyggnadsinriktning är denna planering
på flera sätt raka motsatsen till den utbyggnad som skedde på 1960-och 70-talen då
man fokuserade på att kunna förflytta sig
snabbt med bil och där gående och cyklister
fick underordna sig detta trafikslag, idag gör
man tvärtom. Tidsmässigt skall torget vara
färdigställt runt 2023.

Vad gör en stadsplanerare?
Som stadsplanerare arbetar man för
att planera och bygga hållbara städer. Det
handlar inte bara om bostäder, vilket man
kanske kan tro, utan också om infrastrukturfrågor, vägar, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, mötesplatser som till exempel
torg och idrottsplatser.
Som stadsplanerare i en stadsdelsförvaltning har vi uppdraget att bevaka den sociala dimensionen av de projekt som pågår
i Norra Hisingen. Det betyder att vi skall
fokusera på att det som byggs och planeras
blir bra för de som bor i ett område, till exempel att det blir lätt att röra sig mellan olika områden, att det upplevs som tryggt, att
man kan gå och cykla i hög utsträckning,
och att det byggs både hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus så att vi skapar förutsättningar för att det blir en blandning av
olika människor, ålder och bakgrund.
Tänker ni annorlunda i dag än för till
exempel 20 år sedan?
Ja. Till att börja med byggdes få nya bostäder för 20 år sedan i sviterna av den ekonomiska krisen i mitten av 90-talet. Det
fanns ett överskott på bostäder och lägenhetskomplex i förorterna revs på sina håll,
främst i östra Göteborg, eftersom de stod
tomma och outhyrda. Befolkningsökningen var låg och Göteborg hade börjat byta
kostym från sin övergripande identitet som
industri- och arbetarstad till en kunskapsoch evenemangstad. Men runt 2009-2010
började det hända saker i samband med att
den nya Översiktsplanen togs fram. I dag
har vi ett helt annat tryck i exploateringen
och politiska målsättningar om ett högt antal färdigställda bostäder varje år eftersom
Göteborg har en kraftig befolkningstillväxt.
Många vill flytta till Göteborg för att studera eller arbeta inte minst inom mer kunskapsintensiva branscher.
I dag handlar det om att i första hand
komplettera redan befintlig bebyggelse som
det heter med stadsutvecklingstermer och
inte exploatera nya områden som ligger
längre utanför staden.
Nämn planering och pågående projekt
och när de ska vara klara?
Det pågår många projekt på flera olika
platser i stadsdelen men just nu är projekttrycket som högst i Backa, Brunnsbo och
Tuve. De befinner sig dock på lite olika stadier tids- och planeringsmässigt.
Brunnsbo
Ett område som fortfarande är inne i ett
tidigt skede och där man börjat titta på utvecklingsmöjligheter och behov är Brunnsbo. Det är ett område som i princip ser li-

Kärra
Planering för utveckling av Kärra har
startat. Den är ännu på diskussionsstadiet.
Norra Hisingens stadsdelsförvaltningar arbetar också för att bjuda in till medborgardialoger inom ramen för projektet. Vi vet
att det finns många intresserade Kärrabor
som har givande synpunkter om sin närmiljö som vi vill fånga upp.
I planerna finns tanken om att fler hyresrätter ska byggas. I dag finns inte det i
Kärra. Planen innehåller också förslag på
fler mötesplatser inom området och en förädling av befintliga.
Tanken är att göra en förtätning av bebyggelsen inom ramen för områdets struktur i dag. En arkitektfirma har tittat på
förutsättningarna. Nybyggnationen ska linjeras med dagens för ett enhetligt utseende.
Det går att se att Kärra har en inflyttning av
äldre personer.
Beslut om framtida planen tas 2022. Under vår/vintern 2021 sker ett så kallat samråd. Hösten samma år görs en granskning.

Bengt Nilsen, stadsplanerare på Norra Hisingen. Bild: Annika Bjerstaf.

kadant ut sedan det byggdes ut i mitten av
1960-talet, ett av de första så kallade miljonprogramsområdena i Norra Hisingen.
Brunnsbo är ett jätteintressant område med
stora behov men också med många möjligheter. Fågelvägen är avståndet mellan
Brunnsbo och Operan lika långt som mellan Operan och Götaplatsen, vilket man
kanske inte kan tro. Skälen till det är att
områdena innanför vallgraven hänger ihop
i stråk medan Brunnsbo omgärdas av trafikleder och ett stort industriområde. Det
skapar också mentala avstånd. I Brunnsbo
behöver vi utveckla det gröna och gärna

bygga bostadsrätter, eftersom det saknas
helt i området. Den nya pendeltågstationen
på Hisingen kommer att hamna i Brunnsbo. Det kommer utveckla området till en
knutpunkt. Eventuellt blir det också kontorsverksamhet på de ytor som man inte
kan bygga bostäder bo. Närheten till det
nya Backaplan med all den utveckling som
kommer att ske där och i framtiden kommer kanske detta område att upplevas som
en del av stan. I framtiden upplevas kanske
denna helhet som en del av stan. Kanske
är Brunnsboområdet det mest spännande
området i Norra Hisingen enligt min egen

Tuve
I Tuve fortsätter utbyggnaden i det centrala stråket, längs Gunnestorpsvägen. Det
blir en bra förlängning av det som byggts
vid torget. Man tar bort de gamla gångtunnlarna som var lågt utnyttjade och som
många gånger uppfattades som otrygga.
Man kommer nu att passera över Gunnestorpsvägen istället. En ny förskola byggs
också i detta projekt liksom en stor mängd
nya bostäder, cirka 350. Det är en stor exploatering på en ganska liten yta. Det här
projektet är en del av stadens jubileumssatsning där 7 000 bostäder utöver det som redan var planerat, ska stå färdiga och inflyttningsklara till 2021.
ANNIKA BJERSTAF ,
KOMMUNIKATÖR GÖTEBORG STAD NORRA HISINGEN KOMMUNIKATION OCH
DIGITALISERING

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

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

PASSA PÅ!

Ta hand om ditt leende!
•
•
•

Borsta med fluortandkräm 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

Toast med kaffe
eller dricka

35 kr

Fikabullar + kaffe

35 kr

99:-

Kärra

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

* Erbjudandet gäller på ICA Supermarket
Kärra tom x/xx 2020. Vi reserverar oss
för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

Tel. 574030
Allhelgonahelgen
öppet lör-sön 10-15

CANDY
de ska va gott o leva

ÖPPETT:

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

Välkomna!

Vi sponsrar

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

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

z

Veckans
erbjudande

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Välkommen!

Set, Eva-Lena och Lena

KÄRRA

KÖK & BAR

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

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com
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Notiser

Trygghets möte i Kärra
Tisdagen den 3 november kl 18-20 i Kärraskolans matsal kan
du träffa dina politiker i Norra Hisingen för samtal om trygghet.
Ett utmärkt tillfälle för dig som bor du eller vistas i Kärra .
Maxantal 50 personer på grund av covid-19.
B/K

Busslussen i Kärra
Det har lagts ny asfalt vid busslussen i Kärra. Anledningen var
att vägytan och buss slussgropen blivit sliten Asfalten har nu
täckts över buss slussgropen vilket gör att det är fritt fram för
bilar att köra igenom slussen. Trots att skyltarna säger att inga
bilar får passera. Enligt uppgifter som Backa/Kärra Lokaltidning har så kommer det att öppnas upp för en buss slussgropen igen. Vilket innebär att gropen är bredare än spårvidden
på en vanlig personbil, men lagom bred för att en buss ska
kunna köra över gropen utan problem.
B/K

OKTOBER 2020

Vid årsskiftet försvinner
Göteborgs stadsdelsförvaltningar
 Verksamheterna för göteborgarna finns kvar som vanligt
Efter nyår kommer Göteborgs Stad inte längre ha några stadsdelsförvaltningar. I stället införs sex nya förvaltningar – bland
dem fyra socialförvaltningar. Åsa Jahnsson, som nyligen tillträtt som huvudprojektledare för Göteborgs Stads stora omorganisation. ”Vi följer tidsplanen och planerar att gå i mål som
tänkt”, säger hon.
Göteborgs Stad har haft stadsdelsförvaltningar sedan 1990
men från årsskiftet kommer staden att vara organiserad på ett
annat sätt. Beslutet togs i november förra året och projektet
som ska genomföra förändringen håller nu ett högt tempo.
Förutom stadsdelsförvaltningarna avslutas också social resursförvaltning.
– Direkt efter årsskiftet tror jag inte att göteborgaren märker
så stor skillnad. Har man till exempel kontakt med en särskild
socialsekreterare eller handläggare kommer man fortsätta ha
det även efter årsskiftet. Det är organisationsskisserna på mer
övergripande nivå som ritas om – verksamheterna för göteborgarna finns kvar som vanligt, säger Åsa Jahnsson.
Men det finns en del konkreta saker som kommer att märkas, berättar Åsa Jahnsson. Skyltar på en del lokaler kommer till exempel att
bytas, och den som har kontakt med Göteborgs Stad via e-post kommer i vissa fall märka att medarbetarna har nya e-postadresser.
– Däremot kommer medarbetarna i staden att behålla sina
telefonnummer.
Följer tidplanen
Åsa Jahnsson är ny huvudprojektledare för omorganisationen sedan början av september, men har även tidigare ingått
i projektledningen. Hon berättar att arbetet flyter på bra och
att den tidsplan som finns följs. Under det som återstår av året
handlar det om att förbereda för en uppstart, planera för flytt
för förvaltningsledningar och stödfunktioner och att anpassa
digitala tjänster.
– Det är inte nu vi utvecklar verksamheten. Det gör man
när allt kommit på plats. Vi säkerställer att alla medarbetare
kommer med och har en organisatorisk tillhörighet. Arbetet

handlar också om att alla handlingar ska tas om hand och flyttas över på ett bra sätt.
Nya områdeskontor
I stället för stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning kommer Göteborgs Stad att få sex nya fackförvaltningar.
De är förvaltningen äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och fyra socialförvaltningar – Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst
– Socialförvaltningarna kommer att vara våra stadsområden
som utgår från två till tre av de nuvarande stadsdelarna, säger Åsa
Jahnsson. De kommer att ha ett samordningsansvar för frågor
inom sina regioner såsom folkhälsa, trygghet, krisstöd med mera.
Nu förbereds för nya huvudkontor och områdeskontor.
– Det handlar inte om några nya lokaler utan vi flyttar helt
enkelt om verksamhet till våra befintliga lokaler. För viss personal
– chefer och stödfunktioner – kommer omorganisationen innebära att man behöver byta arbetsplats. Men för den stora massan
av Göteborgs Stads medarbetare – på äldreboenden, daglig verksamhet med mera – innebär omorganisationen ingen förändring.
Ska leda till ökad likvärdighet
Från 2021 kommer äldreomsorgen, som tidigare hanterats av varje stadsdelsförvaltning, skötas av en förvaltning som
blickar ut över hela staden. Likadant gäller för förvaltningen
för funktionsstöd.
– Syftet med omorganisationen är ökad likvärdighet i staden och en mer effektiv välfärd. Oavsett var man bor i Göteborg ska man få ett likvärdigt mottagande, säger Åsa Jahnsson.
Befintliga fackförvaltningar som ansvarar för frågor för hela
staden, till exempel idrott- och föreningsförvaltningen och
fastighetskontoret, kommer att fungera precis som tidigare.
www.vartgoteborg.se
B/K

Dags att
ställa om
Bli medlem på
www.naturskyddsforeningen.se

Även små
annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson,
0733–48 72 14

Restaurang Gåsen.

Restaurang Kärrahus.

Restaurang Gåsen
har öppnat igen

och även restaurang
Kärrahus

Det blev en härlig nypremiär på restaurang Gåsen, efter en
längre tids stängning på grund av pandemin.
Alla gäster är välkomna men så här i början marknadsför
sig restaurangen främst mot äldre som får chans till god mat
och socialt umgänge på ett covid-anpassat sätt.
Restaurangen är öppen alla dagar. Vardagar 11-14.30
och på helgerna 11.30-13.30. Dagligen serveras två rätter
samt dessert. Det går också utmärkt att köpa med sig maten
som take-away.

Från och med 1 oktober öppnade restaurang Kärrahus igen,
efter en tids stängning på grund av pandemin, och de riktar
sig då mot äldre i första hand.
Restaurang Kärrahus serverar dagens lunch varje dag med
två alternativa rätter samt en varierande salladsbuffé. Restaurangen är öppen för allmänhet, de boende, deras anhöriga,
och personal. Köket lagar också maten till äldreboende i
Kärra. Det finns alltid möjlighet att ta en take-away för den
som önskar.

B/K

B/K

Livslust har startat upp så smått med såväl
gubbröra, flinka fingrar, akvarell, mm.

3 /1 0

• Yoga och Sittgympa startar upp
onsdag 28 oktober kl 9 resp 10.

Sup

• Rummikubb startar upp tisdag 20 okt, kl 10.15.
• Inomhusboule startar upp tisdag 27 okt, kl 10.

• Skivor till kaffet, fredagar kl 10.30. Vid fint väder har vi musik
utomhus och har vi tur kan vi kanske ha det ändå fram till jul :-)
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• Pingis och oljemålning är också på G. Undrar du över något,
ring, eller kom in och prata med oss.
Varmt välkomna till Livslust!

Telefon till Livslust, 031-366 90 97, 031–366 91 70
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Livslust har startat upp!
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Nils Holgerson Pl

ÖPPETTIDER
Alla dagar

7 – 22

89:KLUBBPRIS

hemkop.se

/kg

________________

89:KLUBBPRIS

Priserna gäller
v.43, 2020 med
reservation för ev
slutförsäljning och
tryckfel.

/kg

Färsk laxfilé

Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge,
hel sida, vakuumförpackad, ca 1-1,5kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 43

SKANNA HÄR

Bonjour

FISKHUSET

Nu är vi på plats

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

Lokala avvikelser
kan förekomma.

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

Färsk laxfilé

FRÅN HAV TILL BORD

Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge,
hel sida, vakuumförpackad, ca 1-1,5kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 43

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

KLOCKOR TILL
KANONPRISER!

Vi fyller 50 år!

Salongen fyller 50 år i november och det
firar vi med fina erbjudanden under hela v.45.

GULD KÖPES!

Varmt välkomna önskar vi på Salong Infinity!
Hilda, Sofia, Rickard, Sandra och Barbro

Batteribyte från 80 kr!

presenterar

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

BLOMGÅVAN

Vi har vackra dekorationer,
gravlyktor,
ljus m.m. till Alla Helgons Dag
VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.

Egen
tillverkning,ALLA
så Du
kan beställa
efterARMBANDSUR
egna önskemål.
VI REPARERAR
KLOCKOR
– FRÅN

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

Lörd–Sönd 12–21

031–58 34 84

TILL Alla
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
Lördag 31/10,
helgons
dag, har vi öppet 10-14.
VIVälkomna
UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
till oss! Åsa & Anna

Ord öppettider:
Mån–Fre 10–18, Lör 10–14
blomgavan@hotmail.com

selmalagerlofstorg.se |

FISKHUSET
FRÅN

HAV TILL

BORD

Höstmörker +
fisksoppa = sant
Spana in vår hemsida,
där finns flera recept på
goda soppor och grytor.
Se öppettider, utbud och kontaktuppgifter på

FISKHUSET.SE

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

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

4500 kr

Erbjudandet gäller november ut och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Medtag kupong.
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Kärra KIF:s fantastiske
eldsjäl Istvan Hanyecz ta
Efter 29 år i föreningen flyttar han hem till Ungern
 Det finns hur många fantastiska ideella eldsjälar i vårt land
inom föreningslivet, som gör
skillnad. Kärra KIF:s Istvan Hanyecz är en av dom. Nu tar det dock
det slut. Efter 29 år i föreningen
flyttar Istvan tillbaks till hemlandet Ungern.
- Det känns vemodigt och svårt
att lämna Kärra KIF och alla fantastiska personer som jag arbetat ihop med genom alla år, men
allting har ett slut, säger Istvan.
De kan aldrig nog hyllas. Våra hårt ideella eldsjälar som finns i vårt föreningslivet. Kärra KIF:s Istvan Hanyecz tillhör
en av dom. I 29 år har han, mer eller mindre, vigt sitt liv åt sin älskade förening.
- Av alla ideella eldsjälar så vågar jag påstå att
vi har haft originalet Istvan Hanyecz, och det
är vi oerhört tacksamma för, säger Ulf Jansson
Kärra KIF.
Ulf vill också understryka att det idag finns
en del avlönade eldsjälar i hela landet inom
föreningslivet, men i Istvans fall har föreningen inte fått en enda krona av IOFF eller andra instanser för att kunna ge sin eldsjäl några
kronor för sitt enorma arbete och slit han utfört i så många år.
Tuffa livsöden
Istvan livshistoria är fantastisk, men också tyngd av en rad motgångar. Att han orkat
vara en sådan unik eldsjäl är förvånande med
tanke på alla hans livsöden. Inte nog med att
Istvan dragits med sin polioskada sedan födseln - en förlamning i ena benet - så drabbades
han av cancer 2007/2008 och gick igenom 30
tuffa strålbehandlingar, varav fem var ytterst
svåra.
- Jag mådde riktigt dåligt under den här tiden, men mycket tack vare m4n fru Etelka,
Kärra KIF:s alla ledare och medlemmar, som
stöttade mig lyckades jag besegra sjukdomen.
Utan dom vet jag inte hur det hade gått.
Matchen mot cancern vann Istvan. Det visar vilken fighter han är.
Han är ungersk och svensk medborgare.
Kom till Sverige 1978. Anledningen var att
han och fru Etelka drabbades av flera tunga
händelser i hemlandet. Etelka hade släkt i Sverige och de tog då chansen att flytta hit. Väl
i Sverige fick Istvan jobb på Volvo 1978 där
han blev kvar i många år. 1993 blev han i för-

”

”Det känns självklart
fantastiskt att så många
tycker att jag gjort en del
bra saker under åren”
Istvan Hanyecz

Fakta
“Det svenska föreningslivet är helt unikt i sitt
sätt att vara, i att vara
uppbyggt av ideella
föreningar och med hundratusentals ideella ledare.
Det skulle kosta samhället
runt 30 miljarder kronor
att anställa alla de som
vecka efter vecka arbetar
ideellt inom svensk idrott”
Källa: www.folkspel.se
Istvan i Kärra KIF:s omklädningsrum där han trivs allra bäst.

Istvan fär medalj efter att ha blivit invald i göteborgsfotbollens Hall of Fame.

tid sjukpensionär på grund av den polioskadan han har.
Det var också på Volvo som en arbetskamrat ställde frågan om han vill vara med och
hjälpa till i fotbollsklubben Klareberg/Kärra
IF som den då hette innan det blev Kärra KIF.
- Det tyckte jag lät intressant och hoppade på det
och det har jag aldrig ångrat, säger 73-åringen.
Unik och oersättlig
Kärra KIF:s ledare Ulf Jansson, Jörgen Ahlman, Reine Olofsson finns med när lokaltidningen träffar Istvan i Kärra KIFs klubbstuga,
hans andra hem. De berättar hur mycket han
har gjort för föreningen och betonar att utan
Istvans insatser hade vi fått ytterst svårt att
driva föreningen vidare. Lite skämtsamt säger
de att egentligen får Istvan inte bryta sitt kon-

Istvan tillsammans med en annan eldsjäl
i Kärra KIF: Ulf Jansson.

trakt. Internt har han livstidskontrakt… med
föreningen.
Huvudpersonen själv är ytterst ödmjuk för
berömmet.
- Det känns självklart fantastiskt att de
tycker så och visar på att jag gjort en del bra
saker under åren. Jag har ”gift” mig två gånger. Med Etelka och Kärra KIF.
Han är så tacksam mot alla i föreningen,
inte minst alla ledare och styrelser, barn, ungdomar och seniorer som alltid stöttat mig och
visat tacksamhet och uppskattning.
- Ta bara när Jörgen knackade på hemma
hos mig på juldagen och överlämnade en present från föreningen. Likadant är det med Ulf
och Reine som ständigt finns där. Det värmer
mitt hjärta.
Hyllningarna som 73-åringen fått under
alla år är så välförtjänta. Klubben har stän-

digt visat det. Liksom många andra i och runt
föreningen. Att han är hedersmedlem i föreningen är givet och när Istvan blev invald i Göteborgsfotbollens Hall of Fame 2019 var det
optimalt.
Valencia var en höjdpunkt
Under sin långa karriär i Kärra KIF har han
fått vara med om massor. Minnena är många
men resorna till Valencia måste nämnas. Tack
vare klubben instiftades Istvans utbildningsfond, där ledare i klubben premierades och
fick möjligheter att åka med Istvan och förkovra sig i fotbollens ädla konst. i den spanska storklubben Valencias FC:s ungdomsakademi.
- De resorna glömmer jag aldrig. Att investera och uppmuntra ledarna för våra ungdomslag och seniorlag känns alltid extra bra.
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Öppen kyrka i allhelgonatid

ackar för sig

Välkommen in i kyrkan medan du är
på kyrkogården. Här finns te och kaffe
och möjlighet att tända ljus. Präst eller
diakon finns på plats för samtal om du vill.

”

Hall of Fame medaljen som Istvan fick
te emot 2019.

Vi som var med på resan fick uppleva hur Valencia arbetar med sina ungdomslag. Vi tog
med oss flera viktiga delar från hem till föreningens ledare att jobba med, säger Istvan.
Istvans CV imponerar
Arbetsuppgifter för Istvan i Kärra KIF består av mängder med uppgifter och hur han
hinner med är en gåta. Men det gör han alltid.
Att sätta en titel på vad denne ”ikon” utför är
omöjligt.
Kolla bara här:

• Materialare - Tvättning av kläder, städning. Före och efter matcher och träning.
• Lotteriförsäljning - Sålt mängder med Bingolotter och Sverigelotter för föreningen.
• Hustomte - Alltid på plats i klubbhuset. Alltid med handen utsträckt. Att kaffet ständigt står på när man kommer till
klubbhuset behövs knappast nämnas…
• Lagledare - I flera år i seniorlaget har han funnits med och bidragit på matcher och träningar.
• Fotbollsskolan - Succén med
Kärra KIF:s fotbollsskola har han
en stor del i när den genomförs.
• Inköp av material - Kläder, bollar och allt annat som måste finnas, ser
Istvan till att det inte saknas något.
• Hälsa gästande lag välkomna
och visa dom var de ska byta
om - Många är de gästande lag som
blivit glatt överraskade när Istvan hälsar dem välkomna och visar vad de ska
byta om, bjuder dem på dricka etc.
• Fotograf - Tagit mängder med kort
på alla lagen i Kärra under alla år
på matcher, träningar, och även bidragit med kort till lokaltidningen.
• Populära påskbrasan och minigolfen då den fanns - Även
där var Istvan en nyckelperson

En synnerligen imponerande lista, som kan
göras ännu längre..
- Tror ingen kan toppa den listan, säger Ulf
som tillsammans med styrelsen nu funderar
på vem eller vilka ska lösa alla arbetsuppgifter
som Istvan utfört.
Det det blir ingen lätt uppgift. Och utan

TORSDAG 29 OKTOBER
Tuve kyrka

13.00-18.00

”Av alla fantastiska
ideella eldsjälar så
vågar jag påstå att vi
har haft originalet Istvan
Hanyecz, och det är vi så
oerhört tacksamma för”

FREDAG 30 OKTOBER

Ulf Jansson

LÖRDAG 31 OKTOBER

Rödbo kyrka
Säve kyrka
Backa kyrka
Tuve kyrka
Tuve kyrka
Säve kyrka

10.00-16.00
11.00-17.00
11.00-18.00
13.00-18.00
11.00-17.00
12.00-15.00

att överdriva så lär det krävas mer än en person…
Lagt ned minst 25 000 timmar
Ulf och Jörgen räknade ut att under de 29
år som Istvan arbetat i föreningen har han lagt
ned minst 25 000 timmar, ofta under obekväm
arbetstid. Helt ideellt.
Det är värt hur många applåder som helst.
Tror inte det finns något barn, ungdom,
vuxen, ledare förälder i föreningen som inte vet
vem Istvan är. Och de har bara har gott att säga
om honom.
Istvan är en sann vardagshjälte och en unik
ideell eldsjäl som ser till att hålla föreningen
rullande alla dagar i veckan i ur och skur. Han
och alla andra eldsjälars betydelse för föreningarna och samhället är helt fantastiska. Utan deras insatser så hade samhället stått inför ännu
större svårighet.
Man kan ju hoppas att våra politiker kunde
förstå och lära av alla eldsjälar hur viktiga de
här personer är genom att satsa betydligt mera
resurser och pengar på det så viktiga föreningslivet.
Tyvärr är Istvan och hans kollegor ett sakta
med säkert utdöende släkte inom föreningslivet.
Nu går flytten hem till Ungerns huvudstad
Budapest. Där lär han få mer tid för sina uppskattade dikter som han och frun skriver, om
inte någon ungersk klubb ”värvar” honom…
För Kärra KIF blir inte livet detsamma utan
sin eldsjäl och vardagshjälte.
Personer som Istvan görs nämligen inte längre.
Lokaltidningen, Kärra KIF och mängder
med andra lyfter på hatten och hyllar denne fantastiske eldsjäl och önskar Istvan och frun
Etelka ett stort lycka till i hemlandet Ungern.
De kommer aldrig att glömma dina gigantiska insatser du gjort under alla år i Kärra KIF.
Finns inte en chans.

foto: gustaf hellsing/ikon

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

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

LEIF MARTINSSON

GULD KÖPES!
Visa din uppskattning
Istvan står mitt i ett flyttlass. I dessa
Covid-19 tider så ges det inte möjlighet att ge honom en värdig avslutning.
Vill du ge Istvan uppskattning för att
stödja hans tuffa livsöde och fantastiska arbete som eldsjäl kan du swisha
till: 0733-10 86 54

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.
VI REPARERAR
ALLA GULD,
KLOCKOR
– FRÅN
ARMBANDSUR
VI REPARERAR
SILVER
& BIJOUTERIER.
TILL
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
VI REPARERAR
ALLA
KLOCKOR
– FRÅN ARMBANDSUR
VI REPARERAR
GULD,
SILVER
& BIJOUTERIER.
VITILL
UTFÖR
ÖRONHÅLTAGNING
GOLVUR.
BATTERIBYTE.
VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
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Selmadagen
blev en fullträff
 Selmadagen som genomfördes i början av oktober på
Selma Lagerlöfs Torg blev hur
bra som helst.
Att den här dagen var efterlängtad av
många gick inte att ta miste på. Vädret
var perfekt. Gott om folk på plats och de
trivdes alldeles förträffligt. Här fanns något
för alla åldrar. Alla som var där visade respekt och följde folkhälsomyndigheternas
rekommendationer om covid-19.Höstpyssel, cirkusskola, workshop cirkus unik,
tipspromenad (med fina priser från torgets
handlare), tjurridning, föreningsaktiviteter,
Backa köksträdgård, Backa bibliotek var
bara något av allt som besökarna kunde
ta del av.
Polisen och stadsdelsförvaltningen i
Norra Hisingen var förstås på plats och
pratade trygghetsfrågor med folk, vilket
uppskattades. Egnahemsbolagets visningslokal var öppen och det lockade många,
eftersom de har börjat bygget av ett 10
våningshus med bostadsrätter på torget.
Innebandyföreningen IBF Backadalen passade också på att visa upp sig. I parkstråket var det fullt av aktiviteter.
Det är bara att applådera arrangörerna
Göteborgs Stad, Selma Stad och GöteborgsLokaler för en perfekt Selmadag.
Det här var en dag att minnas.
LEIF MARTINSSON

Förskolebarnen Sol Colliander, Tiffany Habibzadeh och Oliver Örnell visar hur ett spadtag ska tas. (Övriga på bild: Bahar Waysi, förskollärare, Christer Holmström, lokalnämndens ordförande, Karin Pleijel, kommunalråd samt Peter Mossbrant. vd Deromes.

Barnens spadtag ger hopp
om en fossilfri framtid
 På Backa kyrkogata 11 har
bygget av en ny fossilfri förskola
börjat. Under tisdagen hjälpte barnen till med det första spadtaget.
I en vacker liten glänta byggs den nya förskolan,
som minskar utsläppen av klimatpåverkande
växthusgaser med 70 procent. Under ceremonin
visade barnen upp konstverk som de har skapat
för att visa hur de tänker sig sin förskola.
En unik chans
Förskoleförvaltningen påbörjar nu pilotprojektet,
som ska bidra till en minskad klimatpåverkan i
verksamheten och en hållbar framtid för barnen.
— Vi har fått en unik chans att skapa förändring och göra skillnad på riktigt. Det betyder att
vi måste tänka nytt i alla processer, till exempel
ska vi möblera förskolan med återbrukade möbler

så långt som möjligt, jobba för att minska energianvändningen och förebygga avfall, säger Monika
Carlsson, utvecklingsledare Miljö.
Barnen är vår framtid
Malin Hellrönn Theng är rektor för de tre förskolorna på Backa Kyrkogata, som ska flytta in i den nya byggnaden. Förskolorna har
under flera år arbetat med projektet Hållbar
framtid, så den nya klimatsmarta förskolan
känns som ett naturligt steg, tycker Malin.
— Att man har valt att bygga just en förskola som den första fossilfria byggnaden
känns positivt och hoppfullt, barnen är vår
framtid! Vi har ett spännande arbete framför
oss när vi bland annat ska fylla förskolan med
lek- och lärmaterial som ger så lite avtryck
som möjligt på miljön, säger Malin.
B/K
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LADDA INFÖR

HÖSTEN
PÅ BÄCKEBOL CENTER

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

Kom och prata
trygghet i Kärra
med oss!
Du som bor eller vistas i Kärra – vi vill
veta mer om hur du upplever området.
Välkommen att träffa dina politiker
för samtal.
Maxantal 50 personer på grund av covid-19.
Dag: Tisdag 3 november
Tid:

kl. 18–20

Plats: Kärraskolans matsal

Norra Hisingen
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Backatorp IF trygghetsvandringar

Backa-Brunnsbo
tryggt på dagen –
men inte på kvällen
 Backa-Brunnsbo är ett
tryggt område på dagtid. Men
på kvällstid ökar otryggheten i
vissa delar av området. Det var
en gemensam synpunkt som
kom fram när Norra Hisingens
nämnd- och stadsdelsförvaltning bjöd till dialogmöte om
trygghet. Deltagarna efterlyste
också mer diskussioner om
tryggheten – i olika forum.
Uppslutningen var god. Till dialogmötet
på Selma Lagerlöfs center den 29 september
kom 26 invånare, varav 16 var ungdomar.
Deltagarna fick möta politiker från Norra
Hisingens stadsdelsnämnd, medarbetare
från stadsdelsförvaltningen och kommunpolisen.
Efter en introduktion och belysning av läget i stadsdelen delades deltagarna in i diskussionsgrupper ledda av en politiker och en
person från stadsdelsförvaltningen.

Dialogen hölls runt två frågor:
1. Hur skulle du säga att det är att bo
och vistas i Backa i dag?
2. Vad bör förvaltningen göra mer av
eller annorlunda för ett tryggare Backa?

 Det har varit lite stökigt i
Backataorp och Skogome på sista tiden. Därför har Backatorps
IF gjort ett avtal med fältassistenterna i Backa samt Norra Hisingen och startar upp trygghetsvandringar.
I slutet av september började Backatorp
IF kvällsvandring i området runt Skogome /
Backatorp under fredagar och lördagar. Föräldrar till barn i klubbens lag är främst de som
deltar.
Varje grupp är det minst 3 personer. De har
gula västar, skall synas, observera, men ingriper inte. Vi har telefon nummer varje helg till
den fältassistent som jobbar om vi behöver
rådfråga eller få hjälp i nått ärende ( de rör sig
nere runt torget).
- Vi är så här långt jättenöjda med gensvaret och engagemanget vi fått. Från alla föräldrar, samt andra personer som hört av sig, Leif
Larsson ordförande i Backatorps IF.
Vid varje vandring får klubben ett litet välbehövligt bidrag från Göteborgs Stad.
- Bidraget betyder en del, men lika viktigt
är det att vuxna med sina synliga gula västar
sprider en trygghet i de områden som vi vandrar i och gör en samhällsinsats, säger Leif.
Det finns många fördelar med att nattvandra. Man får motion, har ett social umgänge
och samtidigt sprider en känsla av trygghet.

Hur länge kommer ni att fortsätta nattvandra?
- Så länge intresset är så stort som det är.
Jag hoppas absolut att det blir ett bra tag till.
Som de som gör trygghetsvandringarna själva säger: Om alla gör något så behöver inte en göra allt.

Vill du också vara med och vandra kontakta: Jonas på js@vda.se
LEIF MARTINSSON

Just kring området som helhet tyckte de
flesta att det är tryggt på dagtid. Men att
vissa platser och företeelser gör att kvällarna känns mer otrygga. Backa Röd med
Backavallen och Brunnsboskolan pekades
ut som två av de platserna. Även kring Selma Lagerlöfs torg upplevs vissa platser som
mer otrygga på kvällarna. Det är bland
annat vid fruktaffären, Gåsagången och
Backa kyrkogata.

Gäng med mopeder

Att det samlas gäng med mopeder och
störande mopedåkning togs också upp.
Det fanns även iakttagelser kring försäljning
av narkotika inom området på kvällstid.
Några av deltagarna hade också reagerat på den polishelikopter som nästan
dagligen patrullerar över området. En person meddelade till och med att den ökade
känslan av otrygghet, främst när man hör
den sent på kvällen.

Backa har stor potential

På den positiva sidan för området är att
flera tyckte att det håller på att bli riktigt fint
runt Selma Lagerlöfs torg. Det skapar en förväntan på tryggare område på sikt. Också
att det finns en stor potential i Backa. Här
finns en bra sammanhållning – många känner varandra.

Fler aktiviteter för unga

När det gäller förslag på vad som kan
göras för att skapa ett tryggare Backa kom
en hel del tankar. Det kom fram önskan om
fler aktiviteter för unga. Gärna fler fritidsgårdar. Polisen och politikerna kan prata med
föräldrar och berätta om vad som händer
– stötta föräldrar när så behövs. Fler vuxna
som rör sig ute på kvällarna kan också ge
ökad trygghet. Till exempel med fler trygghetsvandringar.
Skolan och att involvera den framhölls
också som ett bra forum där man kan prata
trygghet.
Dialogerna med deltagarna kommer nu
att ligga till grund för fortsatta tankar kring
hur trygghetsarbetet i stadsdelen kan utvecklas och förfinas.
Nästa medborgardialog om trygghet är
för Kärra den 3 november.
B/K

Jesper Nydén försäljningschef Frontbilar här vid Cupra Formentor.

Frontbilar på Tagene lanserar CUPRA Formentor
 Bilföretaget Frontbilar på Tagenevägen växer. I anläggningen
på Tagenevägen finns bilförsäljning avn SEAT, CUPRA, Peugeot
& Citroën, Peugeot transportbilar, begagnade bilar, samt verkstad. Nu har de också öppnat en
CUPRA dedikerad del.
- SEAT hallen får en del som blir helt
CUPRA-dedikerad i och med CUPRAs starka
satsning med flera nya modeller, säger Jesper
Nydén försäljningschef.
Försäljningschefen tror stenhårt på CUPRA
tillskottet och 1 november har de invigning
för CUPRA Formentor.
Cupra Formentor är en SUV Coupé och
en kraftfull bil designad med framtidens tekning. Formentor kommer att lanseras i flera
olika motoralternativ och kommer även som
Plug-in hybrid 2021. Först ut är 310hk bensinmotor. Bilen har det mesta man kan öns-

ka sig. Det är en prestandabil med all tänkbar
teknik.
- Man får mycket bil för pengarna. Kundupplevelsen är stor, säger Jesper, som är övertygad om att CUPRA Formentor blir en
storsäljare. Den går att privatleasa och köpa
till förmånliga erbjudanden. Eller att få som
tjänstebil.
- Inom tjänstebilsektorn finns alla möjligheter att vi växa. Vi erbjuder kunderna en
komplett bil med all tänkbar utrustning som
är mycket prisvärd.
Tidigare har de lanserat Cupra Ateca som
blev en succé. På gång är också Nya CUPRA
Leon som likt dess föregångare kommer att
finnas i två modeller, halv och helkombi.
Med tillskottet CUPRA Hisingen i Göteborg står Frontbilar på Tagenevägen väl rustade inför framtiden.
- Vi känner att vi med CUPRA har ett
ännu starkare koncept, med flera bilmärken
och modeller, som kommer att tilltala kunderna, säger Jesper.
LEIF MARTINSSON

Selma Lagerlöfs Center
nominerad i Design S
Selma Lagerlöfs Center är nominerat i anrika Design S – Swedish Design Awards 2020.
Nomineringen är i kategorin Inredningsarkitektur. Huset är byggt med fokus på återbruk
- materialmässigt och möbelmässigt. 92 procent av inredningen är av återvunnet material.
Vinnaren presenteras i Svensk Forms decembernummer. Juryn är handplockad av Svensk
Form.
Läs mer på: https://design-s.se/.../nominerade-inredningsarkitektur.../
B/K
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Säljstart
i vinter!
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Allt och lite till
Brf Dunungen, Selma Stad

En helt ny verklighet växer fram i Selma Stad. Ett levande
kvarter med rikligt serviceutbud – lika nära natur som
stadspuls. Här kan du leva en bekvämare vardag i nybyggd
lägenhet. Inhandla fredagsbuketten utanför dörren.
Se en teaterföreställning på det nybyggda kulturhuset.
Smita ner till konditoriet och handla surdegsfrallorna i
pyjamas. Eller varför inte duka upp söndagsmiddagen på
balkongen? Här finns allt. Och lite till.
Försäljningen startar i vinter. Anmäl intresse och gå med i
Riksbyggen Förtur på riksbyggen.se/dunungen
Nyfiken?
Kontakta säljare Margareta Josefsson för mer information
033-20 25 63, margareta.josefsson@riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och
förbättrar rummen du bor och arbetar i,
med fokus på en hållbar framtid.

Leon
Nya SEAT

e-HYBRID

Nya Leon Sportstourer
1.4 e-HYBRID FR 204 hk DSG
Privatleasing fr. 3.695:-/mån**
Pris fr. 339.900:(Klimatbonus ej inräknat i pris)

I samarbete med

Fri hemmaladdning med 100 % förnybar el i tre år!
Genom vårt nära samarbete med Skellefteå Kraft kan du samtidigt
som du köper din Nya SEAT Leon e-HYBRID enkelt teckna avtal med
Skellefteå Kraft och därmed få fri hemmaladdning i tre år.***

Utrustad med bl.a.: FR-paket, 10” skärm,
navigationsssytem, SEAT Connect gen3,
parkeringssensorer bak & parkeringsvärmare.

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3.000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först).
Bränsleför- brukning och CO2-utsläpp ej fastställda. Värdena är indikativa och beräknas individuellt för varje bil. Räckvidd el ca 60 km. Miljöklass EU6. ** SEAT Privatleasing 36 mån. baseras
på 1000 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2020). Möjlighet att utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage
debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser. ***Genom att teckna avtal med Skellefteå Kraft senast 2020-12-31
får du tre års fri hemmaladdning med 100 % förnybar el, ett schablonbelopp per månad räknat på hemmaladdning för 1350 mils körning per år i tre år dras av direkt från din elräkning.
****Läs om laddboxerbjudandet på: www.seat.se/shopping- tools/bilerbjudande/nya-leon-sportstourer-e-HYBRID.html

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

Missa inte våra
verkstadserbjudanden!

20% rabatt

på SEAT service / reparationer / tillbehör / reservdelar
Gäller bokningar oktober 2020.
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KYRKOSPALTEN

Jag vill tacka
livet…

Tack! Tack för hjälpen! Tack ska du ha!
Ordet tack är ett litet ord som gör skillnad. Ibland är vi kanske lite väl sparsamma med att använda det. Kanske tar vi
andra människors hjälp och omsorg för
given. Att säga tack visar att vi ser och
uppskattar det som andra människor gör
för oss.
Nu har det blivit höst. Luften är hög
och klar. Åkrarna ligger i nyplöjda fåror,
tystnaden och kylan breder ut sig över
markerna. Hösten är en härlig tid av vila,
tystnad och reflexion. Det är också en tid
av färg, form och fantasi. Naturen bjuder på en symfoni av färger, former, dofter och smaker. Torgstånden är fyllda av
blommor, frukt och grönsaker i alla former och färger och det doftar jord från
potatis och morötter. Nu får vi lägga upp
ett litet förråd inför vintern och lagra lite
av sommaren på burk. Kanske har du
skördat något som du lagt i frysen inför
kommande vinter. Så här års summerar
vi odlingsåret. Vad som blev bra och vad
som inte blev bra. Kanske har du redan
börjat planera vad du ska odla nästa år.
Du och jag har mycket att vara tacksamma över och att tacka för. En del saker är så självklara att vi kanske inte ens
tänker på det. Solen som skiner, att vi har
mat på bordet och någonstans att bo och
att vi får leva i ett fritt land. Vi får tacka
Gud som ger oss livet och allt det vackra.
En del människor har gröna fingrar
och de verkar lyckas med allt som de odlar. Ibland undrar jag hur de bär sig åt och
vad som är hemligheten. Jag tror att det är
omsorg. Att hela tiden finnas där – vattna,
rensa och gödsla. Att se till att växterna
har det bra och ge dem vatten och kärlek. Vi människor behöver också omsorg
också kärlek. Då kan vi växa och blomma
som de personligheter vi är och visa vår
inre skönhet.
Nu på hösten lyser nypon och rönnbär som röda pärlor i solskenet. Du och
jag har nog också pärlor av händelser och
goda minnen i våra liv. Minnen som ger
värme och positiv energi och som föder
tacksamhet. Dessa minnen får vi bevara
i våra hjärtan och vara rädda om. Vi får
tacka livet som ger oss så mycket. Våra liv
är olika och vi har kommit olika långt på
livets väg. Men, vi är inte ensamma. Gud
är hela tiden med och lovar att finnas där
alla dagar – oavsett vad som händer i våra
liv.
Allt gott önskar jag dig!
BRITTA STRANDROTH
PRÄST I TUVE-SÄVE FÖRSAMLING

Lokala nyheter
Det händer nära dig!

Visionsbild Litteraturgatan . Bil: Okidoki arkitekter.

Litteraturgatan
blir stadsgata
 Nu närmar det sig startdatum för byggnationen av Litteraturgatan som utförs av trafikkontoret. Starten för omvandlingen till stadsgata blir under slutet av oktober eller början av november 2020.
Målet är att binda samman Litteraturgatan
med den redan ombyggda delen av gatan som
sträcker sig mot Selma Lagerlöfs torg. Där det
i dag redan finns samma utformning som nu
ska byggas söder ut, med kollektivtrafikkörfält
i mitten, nya gång och cykelbanor samt cirkulationsplatser.
Projektet arbetar med att skapa ny utformning av Litteraturgatan med kollektivtrafikkörfält i mitten, nya gång- och cykelbanor på
Litteraturgatan samt två cirkulationsplatser.
Busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen byggs om.
Annat arbete som pågår samtidigt är ledningsarbeten som ska säkerställa försörjningen av nya fastigheter som byggs på västra sidan av Litteraturgatan.
”När vi börjar bygga kommer vi främst
beröra området kring Backa Kyrkogata och
Backadalsgatan där vi kommer arbeta under cirka ett år.”

Hållplats flyttas tillfälligt
– När vi börjar bygga kommer vi främst
beröra området kring Backa Kyrkogata och
Backadalsgatan där vi kommer arbeta under
cirka ett år, säger Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret.
Ombyggnationen kommer att påverka
framkomligheten och kollektivtrafiken. Under byggetapp 1 kommer hållplatsen Backa
Kyrkogata att flyttas tillfälligt och information om detta kommer finnas genom Västtrafik och vid hållplatsen.
Film som berättar hur du tar dig
fram
Trafikkontoret har i början av oktober
skickat ut vykort till de boende och verksamheter som finns nära Litteraturgatan där de får
kännedom om projektet.
– I vanliga fall hade vi haft informationsträffar ute på plats och träffat berörda men i

och med den pågående pandemin har vi inte
kunnat säkerställa en sådan träff med max 50
personer och därmed blir informationen mer
digital. Vi har därför tagit fram en film med
information om projektet och påverkan på
framkomlighet utifrån olika trafikslag, säger
Rune Andersson.
”Vi har tagit fram en film med information om projektet och påverkan på framkomlighet utifrån olika trafikslag.”
Känner man sig fundersam och behöver
mer information finns även material på Göteborgs Stads e-tjänst Plan- och byggprojekt. Det går också bra att kontakta projektet
via trafikkontoret eller Kontaktcenter.
www.stadsutveckling.goteborg.se
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Nyfiken på Autism?
te

i t
 Lk
al
Lo

lt.se

oka

LiteL

Välkommen till vår hemsida
www.autism.se

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

Livslust
Digitala Tematräffar varannan
måndag kl. 10. Ojämna veckor.
Teatergruppen måndagar kl. 16
Flinka Fingrar tisdagar kl. 10
Rummikubb tisdagar kl. 10.15
Inomhusboule tisdagar kl. 10
Yoga kl. 9 och 10.
Sittgympa onsdagar start
21 oktober. För dig som betalade
för vårens kurs.
Gubbröra varje torsdag kl. 10 inne
på Livslust.
Skivor till Kaffet fredagar kl. 10.30
när vi inte kan ha musikuppträdande
ute.
Musikuppträdande fredagar under
hösten kl. 10.30 vid bra väder. Ute på
Franska Skafferiets terrass.
Alla inomhusaktiviteter är för max
tio personer. Anmälan till
031-366 90 97, 031-3669170.

Mötesplats Tuve
Plats: Mötesplats Tuve,
Tuve torg 5

Plats: Folkvisegatan 14
Musikcafé, måndagar kl. 12–14
Samtal, god fika och musik från
Speldags konserter på nätet.
Rörelseglädje, tisdagar kl. 10–11
Träna smidighet, kondition, balans
efter dina möjligheter. Ledig klädsel
och vattenflaska.
Bingo, tisdagar kl. 12–14
Fem kronor brickan, jämna pengar,
ta med penna.
Quiz, fredagar kl. 11–13
Samtal, god fika och frågesport.
Anmälan senast måndag innan.
Till samtliga aktiviteter gäller
begränsat antal platser. Anmäl på
telefon 031-366 91 45
Rummikub, torsdagar kl. 14–16
Under öppet hus på MBB, träffas ett
gäng för att spela. Nybörjare eller
van – alla är välkomna. Mer info och
anmälan till Katharina, 0762-29 31 31

Mötesplats Kärra

Rörelseglädje som
kombinerar styrka,
kondition och balans
Dag och tid: fredagar
Pass 1. kl. 9.30–10.30
Pass 2. kl. 11–12

Sitt Yoga – gratis yogapass som hjälper dig att
komma i balans
Dag och tid: fredagar kl. 12.30–13.30
Föranmälan till samtliga aktiviteter
krävs och görs till Mötesplats Tuve
på 031-366 80 21.
Vänligen notera att vi har ett
maxantal på tio personer.

Samtalspromenad
Vill du följa med på en promenad i
ditt närområde där vi har samtal om
allt mellan himmel och jord? Längd,
fart och tid anpassar vi efter ditt
behov. Anmälan till:
Susanna 031-366 97 73,
Anhörigkonsulent
Monika 031-366 97 15,
Äldresamordnare

Mötesplats
Backa Brunsbo

Råd och stöd
Stöd till dig som förälder

Backa bibliotek

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

Öppet: Måndag kl. 10–19, tisdag

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

Anhörigstöd

Vi fortsätter träffas utomhus och
öppnar försiktigt för några aktiviteter.
På måndagar erbjuder vi Rörelseglädje, en kostnadsfri träning inomhus. På torsdagar är det åter dags
för en efterlängtad quiz med vinster.
Alla tisdagar oavsett väder står
volontärerna Anita och Lena utanför
träffpunkten redo att leda hälsopromenader runt Kärraområdet.
Missa inte möjligheten!

Vi erbjuder information, vägledning,
gruppsamtal och stödsamtal.
Kontakt: 031–366 97 73
susanna.engqvist@norrahisingen.
goteborg.se

För mer information och anmälan
kontakta Mötesplats Kärra
031-366 97 15

Öppettider:
Måndag kl. 10–12 och 13–16
Tisdad kl. 13–16
Onsdag kl. 10–12 och 13–16
Torsdag kl. 10–12 och 14–16
Fredag stängt
Kontakt: 031-366 80 07 eller
medborgarkontoret@norrahisingen.

Digitala tematräffar
på alla mötesplatser
Vi hjälper dig att bli bättre
på din smarta mobil
Mer information finner du på
Göteborgs kalendarium. Anmälan till
Helena, kulturpedagog Livslust
031-366 82 74.

Bibliotek

Medborgarkontoret
Medborgarkontoret Norra Hisingen
finns på Selma Lagerlöfs Center. Här
får du aktuell information om vad
som är på gång i stadsdelen just nu.

goteborg.se

Äldrekonsulent/
volontärsamornare
Torsdag 19 november kl. 10–16
Äldrekonsulent/volontärsamordnare
finns på plats och berättar om
hälsofrämjande aktiviteter.

kl. 10–17, onsdag, torsdag kl. 10–19,
fredag kl. 10–17, lördag kl. 11–15,
söndag stängt

Barn och unga
Makerspace-Halloween
Höstlovet vecka 44
Höstlovspyssel för barn och unga
Måndag–fredag, kl. 15–17

Vuxna
Digital bokcirkel på Facebook
Vi läser Bomullsängeln av Susanna
Alakoski. Låter det kul? Gå med i
gruppen på vår Facebooksida.

Kärra bibliotek
Öppet: Måndag kl. 10–19, tisdag
kl. 10–17, onsdag kl. 10–16, torsdag
kl. 10–19, fredag kl. 10–16

Läslov 26–30 oktober
Låna hem en läskig rysare och läs
högt tillsammans i höstrusket.

Tuve bibliotek
Öppet: Måndag, torsdag kl. 10–19,
tisdag, onsdag kl. 10–17, fredag kl. 10–15

Magikaos på biblioteket
28 oktober kl. 14.00–16.00
Är du mellan nio och 13 år? Var med
i ett tvåtimmars Harry Potter-inspirerat rollspel arrangerat av Lajvbyrån
Du kan anmäla dig på biblioteket
eller mejla tuve.bibliotek@kultur.
goteborg.se.

Minns du Gunnar Wiklund?
Torsdag 19 november kl. 15.
Yvonne Mårtensson med gitarrkomp
av Tomas Markusson spelar. Max
45 pers. Föranmälan till biblioteket.
Telefon 031-366 80 50

Fixartjänst på
Norra Hisingen
Fallförebyggande service för dig
över 67 år för din egen säkerhet. Till
exempel hjälp med att sätta upp
gardiner eller att byta glödlampor.
Tjänsten är avgiftsfri, men du får
själv stå för eventuella materielkostnader. Ring Thomas på
031-366 97 60 så kan han svara på
om han kan hjälpa till.

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

Norra Hisingen
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Kärra HF:s Viktor Höghielm svarade för en strak
insats mot Lindesberg.

10 mål av Olivia Sahlin Kärra HF.

Olle Lindblom i Backa HK imponerade i andra halvek
mot HP Alingsås.

Backa körde över Alingsås
Storseger blev det för Backa HK:s herrar när de mer eller
mindre körde över HP Alingsås på bortaplan och vann med
30-19. Backa kopplade greppet på Alingsås under senare
delen av första halvlek. I den andra halvlek tar det 7 minuter
innan Backa gör mål, men sedan ramlade målen in kontinuerligt och då hängde inte Alingsås med.
Nyförvärvet Jonas Jansen blev matchens lirare och målvakten Olle Lindblom imponerade med bara 7 insläppta och 2
mål i andra halvlek.

OKTOBER 2020

Stark insats av Kärra HF:s damer

... och av herrarna

Kärras damer hämtade sig snabbt från förlusten mot Hallby. I
lördags väntade bortamatch mot Eslöv och där visade Kärra
direkt från start att de tänkte åka hem från Skåne med en
vinst i bagaget. Så blev det och segersiffrorna skrevs till 3426. Kärra var helt enkelt bäst och Eslöv hade inte mycket att
hämta. Åsa Björklund, Olivia Sahlin, Vanja Andersson och
Maja Lindström stack ut lite extra i Kärra, men hela laget
förtjänar beröm.
Fredagen den 23 oktober väntar ny match då Kärra får
besök av OV Helsingborg hemma i Lillekärrshallen.
Målgörare Kärra HF: Olivia Sahlin 10, Emmie Svensson
5, Vanja Andersson 4, Maja Lindström 4, Matilda Hjälmedala
4, Ebba Hansen 3, Ida Reinholdsson 2 och Lina Barksten 2.

Lindesberg rivstartade matchen och ledde efter drygt 20 minuter stort, innan Kärra fick ordning på spelet. I halvtid var
ställningen 13-12 till bortalaget. I andra halvlek visade Kärra
klass och vinner till slut med 29-25. Mycket tack vare ett bra
försvarspel, samt sylvassa kontringar. I Kärra ska Goran Bajkula, Simon Torbjörnsson och Victor Högihelm nämnas. Den
trion förtjänar lite extra beröm.
Nästa match för Kärra spelas mot HIF Karlskrona (b) 23
oktober.
Målgörare Kärra HF: Simon Källström 8, Simon Torbjörnsson 7, Viktor Höghielm 4, Daniel Strandberg 3, Marcus
Grüner 2, Emil Hodzic 2, Isak Boström 1, Jonathan Berg 1
och Leonard Gegai 1.

B/K

B/K
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Nesrine Mani i Backa HK var en av segerorganisatörerna mot Särökometerna.

... och damerna vann
mot Särökometerna
Det bjöds på en riktigt bra handbollsmatch mellan Backa
HK.s damer och Särökometerna i Arena Skälltorp, där hemmalaget visade sig vara starkast och vann med 26-20.
Första halvlek startar Backa bra. Försvarsspelet fungerar
och de kommer till bra lägen, men har lite svårt att få bollen i
mål. Särökometerna går till halvtidsvila med 10-9.
I andra halvlek tar Backa över kommandot i matchen. Anfallsspelet är bättre och bollarna börjar trilla in, samt att försvarsspelet tillsammans med ett mycket stabilt målvaktsspel blir
avgörande. Det räckte gott till en stabil vinst.
B/K

Jonathan Carlsbogård - fostrad i Kärra HF - är uttagen till landslagstruppen.

Jonathan Carlsbogård
uttagen i landslagtruppen
 Plantskolan Kärra HF levererar igen.
Kärra HF fostrade Jonathan Carlsbogård är uttagen till
landslagtruppen som ska representera Sverige under EMkvalmatcherna mot Kosvo och Rumäninen.

Jonathan började sin handbollskarriär i Kärra HF - har därefter spelat i RIK är nu proffs i TBV Lemgo Lippe bundesliga
i Tyskland.
Kärra HF, Backa/Kärra Lokaltidning och många, många
andra önskar Jonathan lycka till.
B/K

Nu är ID.3 här.
Provkör en ny era.

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

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

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

Bilab i Kungälv AB | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE
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Innebandy seniorer
Division 1 Backadalens damer

Föll med 8-2 mot Partille i senaste matchen. Sandra Hugosson svarade för båda tröstmålen.

Division 1 Kärra IB:s damer

Målrikt var det när Kärra mötte Kungälv som vann
med 10-5. Målskyttar Kärra: Kajsa Alte 3, Tina
Chanat och Agnes Lindblom.

Division 2 - Backadalens herrar

Det blev en tung förlust för Backadalen i helgen.
Guldheden såg ut att gå mot en stensäker seger.
Ledning med 6-2 efter två perioder. I den tredje
gör Backadalen tre raka mål och går upp till 6-5
som också blev också slutresultat.

Målskyttar Backadalen: Jonatan Hartman 2, Emil
Johannesson, William Jansson och Ellioth Tilly.

Division 3 - Kärra IBK

Bortamatchen mot Lindome slutade med förlust för
Kärra 7-5. Målskyttar för Kärra: Sebastian Dahlbom 2, Viktor Kostadinski, Martin Zupanic och
Lukas Lindberg.

Division 5 - Hisingskärra IBK och
Kärra IBK

Hisingskärra vann med 13-5 mot Floda i senaste
matchen medan Kärra spelade 9-9 mot Mölndal.
B/K

Norden Cup
2020 ställs in
Kärra HF:s styrelse har i samråd med Norden Cup ledningen fattatt beslutet att ställa
in Norden Cup 2020.
Skälet är ju som alla förstår pandemi situationen och flera faktorer runt den som gör att vi
tvingas fatta detta mycket tråkiga beslut.
Med stor ödmjukhet och med mycket stor
besvikelse måste vi alltså meddela att Norden
Cup 2020 kommer att ställas in.

Silvermedaljer för Kärra/Klarebergs IF F07

Silver för Kärra KIF:s F07 i Quality Cup

Kärra HF Styrelse/Norden Cup ledningen
B/K

Backa HK:s F16 vidare till steg 3 i USM.

En toppenprestation svarade Kärra KIF:s duktiga flickor 07 för när de plockade hem silvermedaljer i Quality Cup i Trollhättan/Vänersborg. De här tjejerna spelade fin fotboll hela
vägen i cupen och föll på mållinjen i finalen
mot Åsa IF med 1-0. Men att få med sig en
en silvermedalj och en en målskillnad på 24-6
imponerar.
Tränare Jon Stockhaus:
Det är en helt fantastisk grupp tjejer som

verkligen är superduktiga. Inte bara duktiga
på planen utan även stora föredömen utanför
planen. Stor glädje till sin idrott och en vilja
att hela tiden utvecklas.
Så oerhört stolt över dem alla och det är en
ren lycka att få vara med att hjälpa dem att
bli ännu bättre fotbollsspelare och människor.
Respekten dem emellan är fantastisk och det
är verkligen ett lag som tar hand om varandra
i viljan att utvecklas.
B/K

PASSA PÅ ATT TVÄTTA SJÄLV
INNAN PRISHÖJNING 2021!

SJÄLVTVÄTT
SJÄLVTVÄTT

Kärra HF:s F16 till steg 3 i USM efter gruppseger.

Det här ingår:

4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
Det här ingår:
EGEN
UPPVÄRMD
HALL
4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG
4 HÖGTRYCKSTVÄTT
HÖGTRYCKSTVÄTT 4
TRYCKLUFT 4
EL
✓
✓ TRYCKLUFT
✓ EL
4 DAMMSUGARE
4 VÄRME
4 STEGE
4 VATTENSLANG
✓ DAMMSUGARE
✓ STEGE
✓ VATTENSLANG

0,5 tim. 99:0,5 tim. 99:-

0,5 tim. 99:- 1 tim. 175:- 1,5 ti
0,5 tim. 99:- 1 tim. 175:- 1,5 ti
1 tim. 175:- 1,5 tim. 250:- 2 tim. 300:HUSBIL,
HUSVAGN
1 tim. 175:- BIL,1,5
tim.
250:- 2 tim. 300:maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

Boka tid
online
på3,45
www.variantbil.se
BIL, HUSBIL,
HUSVAGN
maxhöjd
3,45
m •• maxbredd
3,40 m
m •• maxlängd
maxlängd 10
10 m
m
maxhöjd
m
3,40
BOKA
ONLINE
/ maxbredd
DROP
IN
Boka tid online på www.variantbil.se
Guld i Bästcupen blev det för Kärra IBK:s flickor 07/08

Fina insatser av Kärra IBK:s
ungdomslag i Bästcupen
Tre av Kärra IBK:s ungdomslag skördade
framgångar när deltog i Bästkustcupen.
Det slutade med ett guld, ett silver & ett
brons.
F-07/08 gick hela vägen och vann över Pixbo Wallenstam i finalen med 5-1.

P-07 gick till final, men föll mot Pixbo
Wallenstam med 1-4.
P-06 kom till semifinal, men förlorade mot
Växjö Ibk Ungdom med 1-2.
B/K

HUSBIL
HUSVAGNBILAR BILAR
BIL K
BÖILPAERS KÖPES

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

KÖPES

VARIANTBIL
VARIANTBIL

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

Varuhuset för
hela familjen!

99
KR/ST

MÖSSA MED TOFFS

Seger. Svensktillverkad 100% akryl.

Värm dig i kylan

10
KR/ST

799

Vinterkylan tränger sig på. Håll
dig varm i vinter med snygga och
värmande vinterplagg för dam, herr
och barn.

KR/ST

Rek pris 999 kr

JACKA

Only. Rekommenderat pris 999 kr

MAGIC GLOVES

Walking. Barnstorlek 5-8 år och vuxenstorlek onesize. 85%
akryl. 15% Elastan.

99

99

KR/ST

SKINNHANDSKAR

Äkta skinn.

KR/ST

STICKAD MÖSSA

Seger. 100% akryl. Svensktillverkad.

39

90
KR
/ST

MÖSSA

Suve. 100% akryl. Onesize.

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se

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

79

90
KR
/ST

HALSDUK

Produkt. 100% akryl. Onesize.

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

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

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

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

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

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

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

