40% PÅ ALLA KLARA GLAS OCH
TRANSITIONS FRÅN RAY-BAN
*Gäller glas från Ray-Ban vid köp av kompletta glasögon t.o.m. 31 dec 2021. Går ej att kombinera med andra rabatter.

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

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

KÄRRA CENTRUM
ENGAGERAR LÄSARNA

BACKA HEMBYGDSGÅRD
EN VIKTIG MÖTESPLATS

GUN LÄMNAR LIVSLUST
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INGER OCH MORGAN TACKSAMMA • BINGOLOTTO FIRAR 30 ÅR I TV4

Handla

LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!

på

Tel. 0705-60 63 06

hemmaplan!

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

fi

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Folk har börjat leva upp igen
Årstiderna är speciella. Det gäller att njuta av dom. Inte alltid
så lätt när regnet, blåsten och mörkret finns där, som den alltid
gör nu på hösten. Man får bita ihop helt enkelt och försöka anpassa sig. Klart enklare nu när pandemins restriktioner släppt
är det i varje fall. Folk har börjat leva upp igen. Ett tydligt bevis för det fick jag i helgen när jag besökte stadens centrum.
Mängder med folk var där och handeln blomstrade. Det var
underbart att se att allt börjar bli lite normalt igen.
I skrivande stund är det bara drygt två månader till jul och
därefter väntar ett nytt år. Det är också något att längta till.
I det här numret bjuder lokaltidningen på ett reportage
om en kvinna som alltid ser möjligheterna. Gun Mattsson.
Hon har fram tills nu drivit populära Livslust, som är en social
mötesplats för seniorer med inriktning på kultur och hälsa.
Främst för de boende i Backa, Kärra och Tuve. Under 14 år har
Gun haft ansvaret för Livslust och sett till att våra seniorerna
fått ned ohälsotalet, att de fått aktivera sig och vara med i
sociala sammanhang. Applåder för det.
Nu tackar Gun för sig och är på väg mot nya utmaningar
och möjligheter. Missa inte reportaget om Gun på sidorna 1011.

Backa Hembygdsförening är en viktig mötesplats. På Lärje Albogård träffas medlemmarna då och då. För att att underhålla
huset som de äger, för att förvalta historien om Backa, för att
umgås. Har ni inte varit där så gör ett besök. Du är alltid välkommen.
Selmadagen på Selma Lagerlöfs Torg i början av oktober hade
otur med vädret, men de lyckades bra ändå. Många var på plats
och här fanns massor av aktiviteter för stora och små. Så viktigt
att de här torgdagarna finns.
Att Kärra Centrum behöver en rejäl upprustning är solklart. I
förra numret berättade lokaltidningen om att det finns byggplaner som ska ut på samråd nästa år. Frågan engagerar såklart
de boende i stadsdelen. Tidningen har fått in många en drös
insändare och delger er några på sidan 4.
Till sist: Ständigt kommer det frågor från läsarna om spelexperterna har lagt ned. Ni kan vara lugna. De finns kvar. Pandemin
har gjort att sammankomsterna inte fungerat, men spelat har
vi gjort. Förlorat har vi gjort. Vunnit har vi inte gjort... Själv

Öppen kyrka i allhelgonatid
I samband med allhelgonahelgen är flera av
våra kyrkor öppna. Här kan du få en kopp
kaffe och det finns möjlighet att tända ljus.

Gun Mattsson

har jag tackat för mig efter ett antal år i det här glada gänget,
med mängder av vinnarskallar...
Anledningen: Tja det började bli lite “tjötigt” för mig att ständigt dra in alla vinsterna själv ... Att ha försörjt... de här experterna under så lång tid räcker nu för min del.
Trevlig läsning så ses vi november igen.
LEIF MARTINSSON

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

TORSDAG 4 NOVEMBER
Tuve kyrka

13.00-17.00

FREDAG 5 NOVEMBER
Backa kyrka
Rödbo kyrka
Säve kyrka
Tuve kyrka

11.00-17.30
11.00-16.00
11.00-17.00
11.00-17.00

LÖRDAG 6 NOVEMBER
Säve kyrka
Tuve kyrka

13.30-16.00
11.00-17.00

GULD KÖPES!

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

foto: gustaf hellsing/ikon

www.svenskakyrkan.se/backapastorat
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Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14
Tel. 031-57 50 39

Per Rosenberg
per@tidningenbk.se
Mob. 0704-27 44 48
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 21/10–24/10

Bäckebol

KLIPPET!

39)=
/kg
MAX1 ST/HUSHÅLL.

HUSHÅLLSOST

Arla. 17-26%. Ca 2,2 kg.

Mu
D@n
bju r:

Mu
D@n
bju r:

14)=
/hg

39)=
/st
GRILLAD KYCKLING
Sverige.

SVARTRÖKTA SKINKA

Sverige/Bröderna Nilsson. Jfr-pris 149:-/kg.

Ves

MEDLEMSKLIPP

59)=
/kg
MAX 2 ST/MEDLEM

FLÄSKYTTERFILÉ

Sverige/Nybergs Deli. Färsk. I bit. Ca 1 kg.

10k/st

59)=
/st

MEDLEMSPRIS

MEDLEMSPRIS
MAX 2 ST/MEDLEM.

KYCKLINGBRÖSTFILÉ

Sverige/Guldfågeln. Fryst. 1 kg.

MAX 2 ST/MEDLEM.

MEDLEMSPRIS

PIZZAKIT
Coop. Kyld. Innehåller deg och tomatsås. 600 g.

4

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

OKTOBER 2021

Insändare

Kennet Johansson och Håkan Bredinge.

Trygghetspalten Hisingen
Dubbdäcken väntar
Nu blir det snart vinter och förhoppningsvis lite snö och
kyla så att vi slipper slask. Dubbdäcken kan man sätta på
bilen om man så behagar, men allra minst ett par vinterdäck
OM det uppstår vinterväglag. Detta gäller från och med 1
december. Du får lov att använda dubbdäck från och med
1 oktober. Man skulle kunna säga att du kan köra på sommardäck hela vintern om du undviker vinterväglag. Kanske
inte att rekommendera då sommardäcken inte riktigt är utformade för kylan. Alla regler står att finna på nätet. Inte så
krångligt som det låter, bara att hålla isär dubb och vinterdäck och förstå innebörden av vinterväglag. Böter på 1200
kronor om man inte har vinterdäck kan bli följden om regelverket inte följs.
Mann greps i Kärra med “vapen”
Händelsen i Kärra för någon vecka sedan som slutade med
att vi grep en man har engagerat många. Vad det kommer
att landa i för brottsrubricering vet jag inte. Man kan tänka
sig allt från ringa stöld, grov stöld eller rån. Allt beror på i
vilket syfte gärningsmannen begick sitt brott och med vilket våld eller hot om våld som användes. Om han hade och
kanske till och med visade ett tillhygge kan man tänka sig
att vi kan landa i ett rån. Kan inte åklagaren styrka att så har
varit fallet är det inte oviktigt hur stort värde det tillgripna
betingade, om det är något tillgripet. Det kan säkert bli ett
rån även han inte visat något tillhygge, men däremot hotat
med våld. Det skall dessutom matchas ihop med de utsagor
som de utsatta personernas, som upplevde och utsattes för
händelsen.
Som ni märker är det många om och men som skall bakas
ihop till en helhet, som sedan skall läggas fram till rätten
att ta beslut om i skuldfrågan. Kom ihåg att åklagaren har
bevisbördan. Så att dagsläget sia om utgången kan eller vill
jag inte, och kommer jag ihåg skall jag återkoppla när eventuell dom har fallit. Straffet för ringa stöld börjar på böter.
Stöld har ett max straff på två års fängelse och rån sträcker
sig från ett till sex år i fängelse. Många saker skall dessutom
vägas in när det gäller straffmätningen, så svaret från mig
är svävande.
Vi skall inte förringa eller förstärka de rykten som florerar kring de eventuella vapen som mannen bar med sig eller kanske ha visat men det alltid bäst att hålla sig till fakta
och vänta på dessa. För övrigt är det av betydelse vilken typ
av ”vapen” man bär med sig. En kniv kan enligt vissa vara
ett vapen men i juridisk mening landar man i ett brott mot
knivlagen medan ett skjutvapen hissar upp det till vapenbrott.
Poliserna ska bli fler
Jag har inte riktigt koll på hur det ser ut med påfyllningen
av nya poliser, vare sig i landet eller i vårt Lokalpolisområde.
Det är ingen tvekan om att vi skall bli fler, men när vet jag
inte. Man måste dock i debatten hålla isär begreppen polisanställda och poliser, båda behövs men arbetsuppgifterna är
oftast vitt skilda.
Förebyggande arbete i Backa
Polisen, tillsammans med Staden jobbar intensivt med att
sjösätta arbetet Backa. Poseidon som fastighetsbolag har tillsammans med Staden (socialförvaltningen) tagit ett grepp
om att göra rätt och många insatser i det lokala arbetet.
Alla måste förstå, bidra och dela den lägesbild som vi tillsammans läger fram för att kunna göra en förändring till
det positiva.
Vi delar uppfattningen om utvecklingen i samhället långt
ifrån enbart är en fråga för Polisen utan framför allt det viktiga förebyggande arbetet ät det många som har ett stort
ansvar i. Vi som arbetar med dessa frågor sitter inne med
fakta och kunskap som måste få komma till utlopp i något
positivt. Som jag skrev i början av inlägget skall vi inte tro
eller agera inför rykten. Människor och vardagen är allt för
viktig för att inte tas på helhjärtat allvar.
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Bedrövlig syn.

När ska folk skärpa sig med sitt skräp
Än en gång mötte jag den här synen på återvinningstationen
i Kärra intill Lillekärrshallen. Skräp som bara ställts vind för
våg. Skräp som inte ska slängas överhuvudtaget där, placeras
titt som tätt intill stationerna. Vad är ni för folk som håller på

med det här. Förstår ni inte vad som ska slängas och inte ska
slängas? Hoppas ni blir tagna på bar gärning, för det kommer
ni att bli någon dag.

Saknar toaletter

stor byråkratisk instans, långt ifrån folket. Jag bara undrar vart
vi medborgare ska vända oss nu. Har försökt ringa men dels är
det svårt att komma fram och sedan vet man inte vem man ska
tala med eller vem som ansvarar för vad. Stadsdelshuset i Backa
är också en gåta, för där är oftast stängt, delvis på grund av
pandemin. Är inte huset till för medborgarna? Det var mycket
enklare när det var Norra Hisingen. Då visste man vilka som
ansvarade för olika delar.
Gör om och gör rätt Göteborgs Stad.

Varför finns det inga toaletter för oss kunder som besöker Selma Lagerlöfs Torg. Borde inte det vara självklart i ett centrum.
Skulle önska att det byggdes mer toaletter nu när torget växer.
TROGEN OCH NÖDIG BESÖKARE

Har Göteborgs stad glömt folket?
Tidigare fanns det förvaltningar i stadsdelar, där Norra Hisingen var en av dem. Det var lätt att få tag på folk på förvaltningen. Sedan en tid tillbaks har de förvaltningarna upphört och
nu vet man inte vart man ska vända sig. Nu känns det som en

SPF Seniorerna BackaKärra
4 november kl 11 månadsmöte på Lärje Albogård. Gerd Riccius berättar om franska kungens älskarinnor.
B/K

Inflyttning till nybyggda vård- och
omsorgsboenden
I december står ett nybyggt vård- och omsorgsboende vid Sel-

EVA I KÄRRA

BESVIKEN MEDBORGARE

ma Lagerlöfs Torg klart för inflyttning för hyresgästerna på
Backahus, som tomställs för att rivas.
Ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende nära Selma Lagerlöfs Torg står redo för inflyttning i januari. Här kommer det
att finnas såväl permanentplatser som korttidsplatser.
Kulturnämnden hanterar just nu inlämnade namnförslag
för båda husen. Nya Backahus föreslås få namnet Dunfins
Vård- och omsorgsboende och det andra Silvergruvans Vårdoch omsorgsboende. Namnen har sitt ursprung i Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson och är också namnen på
gatorna där boendena ligger.
B/K

Yxman gripen för rån i butik
 En man greps för ett rån i en butik i Kärra centrum . Där ska han ha stulit med sig två burkar folköl. Enligt polisen hade mannen en yxa och en aggressiv hund i sällskap
Det var på den 5 oktober som en busschaufför såg en man med
en yxa i sin ryggsäck nära Kärra centrum. Polisen larmades till
platsen.
Kort efter, klockan 17.37, larmades polisen till ett rån i en
butik – en man ska då ha varit inne i butiken och hotat personalen.
Han fick med sig två burkar folköl och försvann från butiken. Polisen började leta efter den misstänkte mannen och fick
veta att han fanns vid en busshållplats i närheten. Vittnen på
platsen säger att han står och hugger med yxan i marken.

– Vi var i närheten och var snabbt på plats med fyra patruller. Situationen var ganska hotfull, mannen hade en okopplad,
aggressiv kamphund med sig och det var inte helt lätt att komma nära honom, säger Stefan Gustafsson, presstalesperson vid
polisen till Göteborgs Posten.
En större insats för att gripa mannen planerades – men behövde aldrig sättas i verket. Kort efter greps mannen misstänkt
för väpnat rån.
Ingen person ska ha skadats under rånet eller insatsen.
B/K

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH

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

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

Färdigmat att njuta!

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

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

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

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

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

Ladda hem
broschyr: Du kan även
rikta din mobils kamera
mot qr-koden för att ladda
ner vår cateringmeny som
pdf eller knappa in länken i
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Hyresrätter
och P-däck längs
Litteraturgatan
 Omvandlingen i Selma stad fortsätter med ännu fler bostäder längs
Litteraturgatan. Nu är bygget av kvarter 9 med hyresrätter och p-däck
igång. Det blir 42 ljusa lägenheter med härlig innergård att umgås på.
Insändare

Kärra Centrum
engagerar många
 Flera insändare har kommit in till Backa/Kärra Lokaltidning om
Kärra Centrum och de eventuella byggplaner som finns. Frågan engagerar och här delger vi några av läsarnas synpunkter.

Måste hända något med Kärra
Centrum
Äntligen kanske det händer något med
Kärra Centrum. Förhoppningarna steg när
jag läste i lokaltidningen Backa/Kärra om
att det finns byggplaner i Kärra Centrum.
Detaljplanen som ska ut på samråd 2022
ska bli intressant att se vad den innehåller.
Jag hoppas att det är bra saker som ska byggas. Samt att det blir en riktig uppfräschning totalt på torget, som är fruktansvärt slitet. Det kan inte finnas många lokala torg i
Göteborgs som ser ut som vårt. Under flera
år har det inte hänt någonting. Vi är många
boende i Kärra som behöver ett fräscht lokalt torg med ett bra utbud av butiker. Det
saknas idag. När det gäller den eventuella
byggnationen så hoppas jag för egen del att
det inte blir nya hyreslägenheter. Det finns,
om jag minns rätt, ett fåtal hyresrätter i Kärra och det räcker. Vårt centrum behövs verkligen få en ordentlig ansiktslyftning så att
det blir attraktivt för de boende, handlarna
och andra som arbetar där, men även för utomstående. Vi är många som väntar på att
ett “nytt Kärra Centrum”
GRANNE MED TORGET

Byggplaner i Kärra - inte en dag för sent
Har bott i Kärra i snart 30 år och Kärra
Centrum har sett likadant ut under hela tiden. Grått och trist. Göteborgs Stad har inte
ansträngt sig särskilt mycket när det gäller centrumet. Nu ser man att hos grannarna i Backa
byggs det som aldrig förr med ett helt nytt stort
modernt torg Selma Lagerlöfs Torg och en massa bostäder. Det är jättekul, för dem som bor i
Backa och för dem som vill flytta i Backa. Tycker att vi Kärra hamnat helt i skymundan i utvecklingen Det är inte ok. Får verkligen hoppas
att byggplanen som är på gång i Kärra nu blir
verklighet.
KÄRRABO SEDAN 80-TALET

Dags att rusta upp centrumet
Förra gången Kärra Centrum var på tapeten
var för snart 10 år sedan och då fanns det långtgående planer på en stor utbyggnad av torget.
Men den blev inte av. Vet inte varför. Nu tänds
hoppet igen i och med att det finns byggplaner. Betänk att torget byggdes 1978. Det har
gått över 40 år och det är klart att det måste ske
en utveckling även i Kärra. Ser verkligen fram
emot de nya planerna.
HOPPFULL BOENDE I KÄRRA

I kvarter 9 mellan Markurellgatan och Litteraturgatan byggs parkeringsdäck med 42
hyresrätter ovanpå. Lägenheterna kommer
vara genomgående med ljusinsläpp från två
håll och ha en härlig innergård med plats
att umgås på. Inflyttning planeras till sommaren 2023 och intresserade söker lägenheterna via Boplats.
Med hjälp av entreprenören Tuve Bygg
bygger Framtiden Byggutveckling för Poseidon. Garaget och parkeringsplatserna som
låg på platsen har tömts, rivits och markarbeten har gjorts för den pålning som pågår
nu. Pålningen pågår i ca 4 veckor klockan
7-17 under vardagar.
Just nu pågår byggnation i tre av de to-

OKTOBER 2021

talt 11 kvarteren som ska byggas längs Litteraturgatan. I kvarter 5 och 9 byggs två pdäck med totalt 62 hyresrätter ovanpå som
kommer hyras ut via Boplats och ägas och
förvaltas av Poseidon. Hyresrätterna ligger
ovanpå p-däcken med fin utsikt och härliga innergårdar att umgås på. I kvarter 11
närmast Selma Lagerlöfs Torg byggs 60 bostadsrätter med gårdskänsla av Egnahemsbolaget. Det blir 1-4 rum och kök med uteplatser eller balkonger och inflyttning är
planerad 2023.
WWW.SELMASTAD.SE

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

HISINGS BACKA - MÅRBACKAGATAN 2

HISINGS BACKA - GAMLA BÖNEREDSVÄGEN 26C

HISINGS KÄRRA - SVARVSTENSVÄGEN 12

1 rok, BOAREA: 42,7 kvm, AVGIFT: 3 013kr/mån
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

2 rok, BOAREA: 72 kvm, AVGIFT: 4 458kr/mån
Mäklare: Yusuf Onur | Tel: 0708-23 82 00

4 rok, BOAREA: 96 kvm, AVGIFT: 5 675kr/mån
Mäklare: Alexandra Jacobsson | Tel: 0708-76 16 27

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

HISINGS BACKA - BÖRSÅSGATAN 39

HISINGS BACKA - PLOCKEROTEGATAN 289

HISINGS BACKA - POETGATAN 42

4 rok, BOAREA: 135 kvm
Mäklare: Johan Pålsson | Tel: 0708-23 82 12

3 rok, BOAREA: 77,4 kvm, AVGIFT: 5 280kr/mån
Mäklare: Lina Gustafsson | Tel: 0733-23 82 51

5 rok, BOAREA: 148 kvm
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

HISINGS BACKA - MAJTORPSGATAN 19

HISINGS BACKA - GAMLA BÄLLSKÄRSGATAN 27A

TUVE - ARVESGÄRDE 24

6 rok, BOAREA: 137 kvm
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79

1 rok, BOAREA: 35 kvm, AVGIFT: 2 107kr/mån
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79

1 rok, BOAREA: 81,5 kvm, AVGIFT: 5 316kr/mån
Mäklare: Andrea Larsson | Tel: 0729-61 60 70

HISINGEN | Wieselgrensplatsen 23 | 031-23 82 00 | ERIKSBERG | Eriksbergstorget 9 | 031-761 60 70
www.svenskfast.se/hisingen
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Inger och Morgan
tacksamt invalda
i Hall of Fame
Föreningspersoner tillika eldsjälar finns där i
ur och skur och bär föreningslivet runt om i
vårt land. Ett par av dem, som vigt halva livet
åt sin förening Kärra KIF, är Inger och Morgan Kindmark. Nyligen blev de välförtjänt invalda i Göteborgsfotbollens Hall of Fame.
Via tidningen kommer de här med ett tack.
Tusen tusen tack för vår fantastiska utmär-

kelse i Göteborgsfotbollens Hall of Fame. Vi
är så oerhört glada, superstolta och hedrade.
Alla åren i Kärra KIF har bara varit roliga och
givande, vi har dessutom fått vänner för livet.
TACK!
INGER OCH MORGAN KINDMARK

Föreningen Kul-Turen
Kulturen står i centrum säger föreningen KulTuren och vill genom den sprida livslust och
livsglädje.
En ny förening startade för ca ett år sen
och nu har dom haft årsmöte och ca 55
medlemmar kom .och det var ett väldigt uppslutet och förväntansfullt möte. I söndags fick
dom sin 100 medlem. Föreningen Kul-Turen
kommer att satsa på Kultur i alla dess former
och erbjuda sina medlemmar både veckoaktiviteter och uftykter och uppträdande i olika
former och i första hand på Hisingen
Alla är välkomna! Kontakta ordförande

BO NÄRA STAN OCH NÄRA NATUREN
I Brf Bohus Ängar i Ytterby får du det bästa av två världar när det nya området Nordtag växer fram. På några minuter
kör du in till Kungälv med affärer och alla praktiska bekvämligheter och från Ytterby pendlar du bekvämt till Göteborg.
Nu har vi byggstartat vår andra etapp med 80 lägenheter i varierande storlekar och planlösningar fördelade på 5 hus.
Samtliga med antingen uteplats och balkong. Här får man ett bekymmersfritt boende i ett lugnt och naturnära område.
Priser i projektet från 2 145 000 kr och det är inflyttningsklart kvartal 1 2023.
Varmt välkommen på tomtvisning den 28/10 kl. 16-17. Anmäl dig till våra mäklare på Bjurfors Göteborg.
Pernilla Tilly Meijer 031-733 20 27 pernilla.t.meijer@bjurfors.se Lisa Wessberg 031-761 79 55 lisa.wessberg@bjurfors.se

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

Dan Johansson 070-6973686 för mer info.
De har redan kört igång med några aktiviteter...
• Dansinspirerad träning
• Kul-kör
• Söndagsvandringar
• Stick Virka och sy av Flitiga händer
• Fredagsträffar
Och fler blir det nästa år.
Vi välkomnar nya medlemmar och tar tacksamt emot ideer och förslag på aktiviteter.
B/K

No tricks.
Just treats.
Vi har laddat för 100 % halloween även i år.
Eller vad sägs om den här godispåsen?

Vågar du?

En specialskriven teaterföreställning
för barn. I samarbete med Kungälvs
Kulturskola.

Hur många Skallar?
Gissa hur många godis-Skallar vi klistrat
upp & vinn ett presentkort på 2 000 kr
på Hemmakväll.

Dagens Treat

Tjugo finfina erbjudanden från våra
butiker och restauranger. In och kika
i vårt Instagramflöde för att ta del av
erbjudandena.

mys & rys

Halloweenjakten
En rolig digital skattjakt i centret där
du kan vinna presentkort på 800 kr.
En vinnare dras varje vecka under
Halloween-perioden!

Treat with friends

Tävla om middag, shopping och treats
tillsammans med tre vänner – värt ca
5 000 kr.
Ett Kongahälla Center på det allra bästa
halloween-humöret väntar på dig.
För mer info, följ oss på Insta, FB och vår
hemsida.
kongahallacenter
KongaHallacenter
kongahallacenter.se

Högläsning av sagor för de minsta.
I samarbete med Kungälvs Bibliotek.

No tricks. Just treats.
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Livslust Gun Mattsson tackar för sig

Gun lämnar Livslust
med flaggan i topp
 I över 14 år har Gun Mattsson varit den drivande kraften för Livslust, med den äran. Livslust är en social mötesplats för seniorer med inriktning på kultur och hälsa. Man kan lugnt säga att Livslust med Gun har varit oerhört framgångsrikt. Nu har hon tackat för sig, vilket är en stor
förlust för många äldre som besökt Livslust i många år. Och aldrig mått bättre.
- Det känns konstigt och det är en stor saknad att sluta om
jag ska vara ärlig. Jag känner att Livslust haft sådan betydelse
för så många och att jag bidragit med det på ett bra sätt. Nu
har det blivit mycket svårare att fortsätta den linjen när verksamheten gått över till Äldre Vård och Omsorgsförvaltningen
och bara skall gälla 65 plus. Det är en stor anledning till att
jag slutat.
- Samtidigt ser jag nu nya möjligheter och jag kommer att
dyka upp både här och där i olika sammanhang. Det är en
tjusning att vara fri och göra det jag gillar och brinner för.
Att vara till glädje och nytta för andra och dela gemenskap är
ju ändå den största glädjen. Jag vill ändå önska verksamheten
lycka till i fortsättningen och hoppas jag har sått frö till att få
en verksamhet som vågar ta ut svängarna.
Lokaltidningen träffar Gun i hennes hemtrevliga villa i
Säve en oktoberdag. Det blev en härlig pratstund med den
nyblivna senioren. Hon har så mycket intressant att berätta
från tiden med Livslust. Två timmar rann iväg och först i slu-

tet kom Gun på att kaffet med det hembakade brödet skulle
dukas fram.
Få personer har varit med om så mycket som Gun. Och vilken positiv energi hon sprider. Det är en stor anledning till att
Livslust varit en succé från dag ett.
Mycket har förändrats
När Norra Hisingen var en egen stadsdel, med Backa, Kärra
och Tuve fram till förra året, var Livslust ett givet och synnerligen starkt koncept för seniorer i stadsdelen. Från och med i
år har de organiserats om igen och då hamnar Livslust i Äldre
Vård och Omsorgsförvaltningen.
- Det har blivit krångligare att driva Livslust på det sätt som
tidigare med flera beslutsfattare som inte alltid är så nära verksamheten när besluten ska fattas. Jag tycker det är mer byråkratisk och mycket mer fokus på dokumentation och administrationsarbete nu och organisationsförändringar gör det
inte enklare. Tid för själva verksamhet blir lidande. Dessutom

anser jag att Livslust ska tillhöra Kulturförvaltningen. Politikers beslut jan 2019 att Livslust skall vara kvar i sin nuvarande
form och organisation gäller inte längre enligt tjänstemännen.
Allt detta som blivit är en stor anledning till att jag slutat.
Att Gun haft lika många chefsbyten som arbetsår varav 4
senaste åren, har inte heller varit optimalt.
Målet var att få ned ohälsotalet bland de
äldre
Gun anställdes november 2007 och fick uppdraget av stadsdelen att få ned ohälsotalet bland seniorer och då bestämde hon sig för att utgå från senaste forskningen om hjärnan och framförallt det åldrande hjärnan där livslust, social
samvaro, musik, fysiska aktivitet, hjärngympa och att väcka
nyfikenheten och lekfullheten till liv, det är dom viktigaste
ingredienserna.
Gun satte upp en handlingsplan som hon presenterade för

OKTOBER 2021
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Ev av många resor som Livslust gjort var till Norge
och Tromsö.

Föreläsningarna och arrangemangen har dragit
storpublik.

Gun, som vi känner henne. Full med Livslust.

Fakta:
Namn: Gun Mattsson
Ålder: 65 år
Bor: Säve
Familj: Man med utflugna barn.
Fritidsintresse: Fjällvandring, skidåkning, cykla,
trädgård, inredning, föredrag, musikuppträdande. KULTUR med mera.
Maträtt: Viltkött, gärna älg och hjortkött.
Resmål: Botswana, Svalbard, Tanzania,
Japan,Korea, svenska fjällen, med flera.
Passa på att komma till Guns tack- och
farvälkalas på Selma Lagerlöfs Center.
Måndag Den 25 oktober kl 14-17. Drop in .
Anmälan gärna till receptionen 031-366 90 20
Trion Towa Carson, Siw Malmqvist och Ann-Louise
Hansson har besökt Livslust.

för stadsdelsnämnden och fick grönt ljus. Det har sedan följande år följts upp av nämnden och alla har varit eniga om
fortsättning.
- Målet var att öka aktiviteterna, att bli fler volontärer, mer
generösa öppettider samt få ner ohälsotalet.
Rekordökning av besökare och deltagare
Handlingsplanen gjorde susen och på två år ökade besöksantalet till 12 000 besökare per år, vilket innebar att det var
många som fick röra på sig fysiskt, samt att de var med på
olika lustfyllda aktiviteter och fick stimulans. Innan pandemin slog till så hade de cirka 30 000 deltagare per år. En
fantastisk siffra.
Livslust betydelse förstärks också av en studie som Pär
Larsson student vid Psykologiska institutionen i Göteborg
gjort över Livslust som bland annat visar att 31% av besökarna deltog i i fysik aktivitet. Det har i sin tur betytt att
ohälsotalet gått ner ordentligt. Sammanfattningsvis visade
utvärderingen att Livslust bidrar med ökad gemenskap och
fysisk aktivitet. En förklaring till detta kan vara att man erbjuder lustfyllda aktiviteter som bidrar till att människor deltar i ett brett utbud av aktiviteter som ger fysisk och mental
stimulans.
Ord och siffror som talar för sig själva.
En annan viktig faktor är att Livslust har inte belastat förvaltningen ekonomiskt, utan de har i alla år haft kostnadstäckning för verksamheten.
- Pengarna vi fått in via aktiviteter, föreläsningar har täckt
alla kostnader för alla aktiviteter vilket känns extra bra.
Gun har varit en nyckelspelare
Livslust är ett koncept som förenar nytta med nöje. Både
inomhus och utomhus. Engagemang, kunskap, vilja och att
låta hjärtat vara med kännetecknar Guns arbete på Livslust.
Hon är en stark bidragande orsak till att det fungerat så
bra.
Den här levnadsglada kvinnan som alltid ser möjligheterna har gjort underverk med Livslust och seniorerna.
- Jag känner mig oerhört stolt att varit med och bidragit

Det bjuds på Kaffe, Tårta, Musik och BIldkavalkad från åren som varit..

till att våra äldre fått vettiga och meningsfulla alternativ med
Livslust som gör att de mår bättre och fått ett mer socialt liv.
Att som äldre, många gånger ensamma, få bli sedda, vara
delaktiga är så viktigt.
Livslust med Gun och hennes duktiga volontärer fick
igång de äldre att vara med på olika aktiviteter istället för
att inte göra något alls. Men även hennes kollegor vill hon
lyfta fram.
De äldre fick ett socialt sammanhang. Utbudet på Livslust program har varit imponerande i alla år. Här har funnits
allt från att spela pingis, boule, tipspromenader, vandringar,
resor till att lära sig laga mat och inte minst intressanta föreläsningar och arrangemang.
Jan Eliasson charmade alla
Föreläsningarna och arrangemangen har dragit storpublik
med namn som bland annat Lill Lindfors, Amelia Adamo,
Jan Eliasson, Helen Sjöholm, Pia Sundhage, Björn Ranelid och trion Towa Carson, Siw Malmqvist och Ann-Louise
Hansson.
Listan kan göras hur lång som helst. Även många lokala
förmågor har uppträtt och föreläst.
- Alla som besökt Livslust har verkligen bjudit på sig själva och varit otroligt uppskattade av alla besökarna.
Drömgästen var att få Björn Skifs till Livslust.
- Björn ville gärna komma men tyvärr har inte almanackan för han passat in.
Självklart finns det flera favoriter som besökt livslust som
Gun har ett extra gott om ögat. Hon vill egentligen inte
nämna någon före den andra, men till slut kryper det fram.
- Jan Eliasson kan man inte annat än tycka om extra
mycket.
Han är otroligt generös, sympatisk humoristisk (född
i Göteborg), och han charmade verkligen alla som var på
plats när han besökte oss.
Inte minst alla damer i publiken...
GöteborgsLokaler har varit viktig
Gun har haft ett otroligt bra samarbete med GöteborgsLo-

Här Gun med en av sina favoritgäster som besökt
Livslust Jan Eliasson.

kaler, som bland annat förvaltar Selma Lagerlöfs Torg, genom alla år.
- De har verkligen ställt upp på Livslust, stöttat och bidragit på alla sätt och det är jag oerhört tacksam för. GöteborgsLokalers Kathleen Hane och Jonas Lisell vill jag verkligen ge beröm.
Jag fick världens finaste och största blombukett i förra
veckan i orange-cerise-rött mina älsklingsfärger av dem och
det värmde så gott och jag blev så rörd.
Inga fritidsproblem
Hur tiden som senior nu ska fördrivas är det minsta problemet. Tro inte att det blir ett stilla, lugnt liv. Den här 65-åriga
damen har en energi och livslust som få andra. Mellan raderna förstår man att Gun redan har något annat på gång,
även om hon inte vill avslöja något förrän allt är klart. Men
tiden utvisar det. Det blir mycket kultur och hon har redan
gått med som medlem på St Jörgen och STF och Föreningen Kul-Turen och mer skall det bli.
Det hon gjort med Livslust är en otroligt stark och viktig
resa.
Hon har bidragit med att de äldre fått vara aktiva och
mått bättre.
Hon har sett till att ohälsotalet gått ned bland de äldre.
Guns insatser är värd hur många applåder som helst.
Det är vi många som kan skriva under på.
Guns Motto i livet har hon hämtat från John Dewey
” Att vara lekfull och seriös på samma gång är fullt möjligt
och definierar det ideala mentala tillståndet”
Vad kunde passa bättre in på Gun?
Gun vill, via lokaltidningen, passa på att tacka alla
underbara deltagare, besökare, volontärer för 14 fantastiska
år.
Passningen skickar vi tillbaka med orden:
Det är vi som ska tacka dig för allt du bidragit med.
LEIF MARTINSSON
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KYRKOSPALTEN

Dagar fyllda av
fest och glädje
 Åt du en kanelbulle den 4 oktober? Besökte du en kyrka på
Tacksägelsedagen och tackade Gud för alla grödor som jorden
ger? Har du firat födelsedag ännu i år? Kommer du uppmärksamma FN-dagen den 24:e oktober?

Lyckad Selmadag
Vädret var inte på bästa humör när hösten firades in på Selma Lagerlöfs Torg med Selmadagen. Trots det var det gott om folk på plats
och de fick ta del av alla aktiviteter som fanns
på plats.
Här fanns bland annat höstpyssel för alla
barn, lyckohjul, Street Games prova - på aktiviteter som frisbee, basket och thaiboxning,

Jag tänker på de dagar i livet som vi fyller med fest och glädje. Några bjuds vi in till genom
vänner och bekanta, andra uppstår spontant som en överraskning, och ytterligare andra är
dagar som återkommer regelbundet, mer eller mindre planerade.
Festdagar, privata eller allmänna, så viktiga de är, och välkomna avbrott i en annars lite
småtråkig vardag. Att ha något att se fram emot, längta till, och kunna njuta av när stunden är inne. För det finns sådant vi kan vara tacksam över och glad för! Jag hoppas att du,
när du läser denna text, för ditt inre liksom skapar en bild av någon fest eller glädjedag
som är viktig för dig och ditt liv. Är det en dag som firas till minne av något? Är det en
dag som signalerar början av något?
Även om fest- och minnesdagar mest handlar om glada saker, finns det några som har
en allvarligare bakgrund. Också döden, avskedet och misslyckandet har sina högtider.
Framför oss finns Allhelgonahelgen, och några veckor därefter Domsöndagarna. Varför
brukar vi säga att vi firar dessa dagar? På vilket sätt kan minnet av en älskad människas
död vara något att se fram emot? Hur kan jag känna tacksamhet över att Gud en gång
kommer ställa mig ansvarig för sådant som jag gjort fel?
Festen och glädjen ligger inte i att någon avhållen vän inte längre finns till, eller att mina
fel och brister lyfts fram i ljuset. Det är i stället att någon har varit levande och i mitt liv fått
betyda mycket. Jag får fira att allt det som blev fel och som jag ångrar, kan förlåtas och omvandlas till värdefull erfarenhet av vad det innebär att vara människa. Just därför är det riktigt
och viktigt att tända ljus på gravar och i minneslunder. Just därför blir det en dag för fest
och glädje när jag vågar erkänna för mig själv eller för någon annan, det dumma jag gjort.
Dagar för fest och glädje är skatter att vårda, vare sig det handlar om att äta en bulle
eller manifestera att kärleken är störst av allt!
CECILIA HELLSTRÖM, PRÄST I BACKA PASTORAT

böcker från biblioteket som man fynda, ansiktsmålning, scouterna, höstharen & humlan
bjöd på frukt, föreningsaktiviteter och mycket
mer.
Till detta så hade butikerna öppet och det
fanns utställare på plats.

Foto: Selma Lagerlöfs Torg.

B/K

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

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

KÄRRA
CENTRUM

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

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

12 - 21
12 - 20

Dagens lunch serveras
mellan 11 - 15 måndag till fredag.
Arigato!

Kärra Café
och Konditori

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

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

Lördag
Söndag

Lasagne med sallad

79 kr

Äpplepaj med vaniljsås

37 kr

99:-

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

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

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

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

Tel. 574030
Vi har fyllt butiken med dekorationer,
gravlyktor, gravljus och annat inför
Alla Helgons Dag.

CANDY
de ska va gott o leva

ÖPPETT:

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

Välkomna! Marie och Sofia med personal!
Öppet mån-fre 10-18 • lör 10-15 • sön 7 nov 10-15

Vi sponsrar

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

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

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam

Ny rätt varje vecka!

VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

KÄRRA

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

KÖK & BAR

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Bingolotto firar 30 år i TV4
 Lördag 23 oktober är det dags
för årets största höstfest. BingoLotto fyller 30 år och har sedan
starten genererat 17 miljarder
till svenskt föreningsliv. Det ska
självklart firas.
19 oktober 1991 skrevs det historia. Leif
”Loket” Olsson ledde premiären av BingoLotto i TV4 från Gårda i Göteborg. 30 år senare kan vi konstatera att programmet lever
vidare i allra högsta grad.
Lördag 23 oktober 2021 – i ett tre och en
halv timme långt födelsedagskalas – blir det
såväl nostalgi som nutid i ett folkkärt program som varit till glädje för många.
Inte enbart de 1 000 nya miljonärer som
blivit till.
Eller de över 6 620 bilar som gått ut till
lyckliga vinnare.
Det kanske viktigaste av allt är dock programmets betydelse för föreningslivet i vårt
land. Sedan starten för 30 år sedan har klubbar och organisationer tjänat 17 miljarder på
att sälja Folkspels lotter.
Hans Sahlin, vd på Folkspel:
– Det är med en oerhörd stolthet vi lyfter
fram den siffran. För oss är det föreningsliv
vi representerar och finns till för den största
samhällsnytta vi har i vårt land och vi vet att
de pengar som klubbar och organisationer
tjänat genom åren gör skillnad. Då vi är en
ideell organisation utan privata aktörer med
ekonomiska intressen, kan vi låta hela överskottet gå tillbaka, säger Hans Sahlin, vd på
Folkspel, och fortsätter:
– Vi finns också till som en vän i veckan
varje söndag, eller någon att fira tillsammans
på nyår, påsk och midsommarafton och som
Sveriges kanske viktigaste mötesplats dagen
före julafton.
30-årsfesten kommer att präglas av 1991.
Inte minst musikaliskt.
Carola framför ”Fångad av en stormvind”,
låten som vann Eurovision det aktuella året.
Eric Gadd finns på plats för att bjuda på
sin hit från då, ”Do you believe in me”.
Christer Sjögren, Vikingarna och ”Kramgoa låtar” ger oss ”Höga berg och djupa hav”.  
Det blir spel och spänning under ledning
av Lotta Engberg och Stefan Odelberg. Exempelvis kommer 30 miljonvinster att lottas ut.
Och naturligtvis är samtliga programledare under programmets 30 år inbjudna till
festen.
Programledare genom åren:
• Leif ”Loket” Olsson 1991–1999, 2004.

Foto: Folkspel.

• Gunde Svan, 2004–2005.
• Rickard Olsson, 2005–
2008, 2018–2020.
• Lotta Engberg, 2008–2011,
2017–2018, 2020–
• Jan Bylund, 2011–2013.
• Marie Serneholt, 2013–2014.
• Ingvar Oldsberg, 2014–2017.
• Agneta Sjödin, 2017–2018.
• Stefan Odelberg, 2020–

Tänk att…
…antal resor runt jorden i Bingolottens
längd uppgår till sju varv. …eller om man
så vill, drygt 14 000 fullstora fotbollsplaner
täcks av bingolotter.
…Uppesittaren, 23 december varje år sedan 2016, ingår i Nordiska museets samling
över svenska traditioner. …Stadsmuseet valde – i samband med Göteborgs 400-årsfirande – ut en inplastad bingolott som en av nio
ting att förknippa med stadens historia.
WWW.FOLKSPEL.SE

• Lasse Kronér, 1999–2004.
Foto: Folkspel.

Bosse berättar om sin cancer och hanteringen av den
Min frisör påvisade att jag hade några
märken i pannan och ett på halsen och hon
tyckte att jag skulle gå till läkare och få det
undersökt. När jag var på vårdcentralen, så
undersökte han mig och jag visade även några andra märken på kroppen som jag funderade över, däribland ett litet märke på
vänster överarm som kändes lite konstigt.
Läkaren tycket inte det var något speciellt
utan sade att “det är sådant man får räkna
med när man blir äldre”.
Märkena i pannan och på halsen sprayade
han med frysspray. Efter ett halvår gick jag
tillbaka till distriktssköterskan med märket
på halsen som inte ville läka sig och hon tit-

tade på det och bytte omslag på märket. Vi
fick tips om en duktig hudläkare i Sävedalen
som vi ringde till och bokade tid.
När vi kom till hudläkaren visade jag märket på halsen och det tog han sig an direkt
och skar rent runt märket.Innan han började med arbetet undrade läkaren om det var
något mer jag hade och då sade jag att jag
har ett märke på armen som känns lite konstigt, men din kollega på vårdcentralen säger
att det inte är något med det. När hudläkaren fick se märket tittade han strängt på mig
och sa: “och detta hade du inte tänkt visa
mig” Jag svarade att vårdcentralen tycket ju
inte det var något. Läkaren sade då att det

ser mycket misstänkt ut. Han skar ut en bit
runt märket på armen som sändes till laboratoriet för undersökning. Han skar även runt
märket på halsen. Det har har inte haft problem med sedan dess.
Laborationstestet på armmärket visade sig
på elakartad malignt melanom. Det blev remiss till Sahlgrenska, dit jag kom och de skar
ut en ännu större bit runt ärret, samt lite av
lymfan, som de var lite oroliga för. Därefter hoppas alla att det skulle vara lugnt.Cirka
6 månader senare upptäckte jag kulor runt
operationsärret och de blev fler och fler. Tog
kontakt med Sahlgrenska hudavdelning igen
och förklarade vad jag upptäckt. Fick tid för

återbesök och de kunde bara konstatera att
det blivit metastaser. Det blev ny operation
i armen. Vid återbesök fick jag reda på att
det bildats metastaser hela tiden och cancern
sitter så djupt att det är ingen ide att operera armen mer. Ska in och genomlysa hela
kroppen nu och därefter blir det cellgiftsbehandling.
Varför förstod inte läkaren på vårdcentralen, att märket såg mycket misstänkt ut och
agerade Då hade jag fått behandling mycket
tidigare. Nu försvann ett halvår.
BOSSE I BACKA

als!

loc

Su

pporta din

Välkommen att handla lokalt
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY | SELMAS OPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

BACKA FÖRSAMLING:
Allhelgona
Backa kyrka öppen
5/11 11.00 – 17.30 för
stillhet, kaffe, samtal och
ljuständning. Välkommen!

SELMAS OPTIK:
2 par progressiva

1 par vita + 1 par Transition
(fotokromatiska) eller solglas

5 980:-

BLOMGÅVAN:
Nu börjar vi skapa
fina dekorationer till
Alla Helgons Dag.
Vi har även lyktor och
ljus. Välkomna!
Åsa & Anna

Prisexemplet gäller index 1.5

2 par enkelslipade

1 par vita + 1 par Transition
(fotokromatiska) eller solglas

2500 :-

Prisexemplet gäller index 1.5

KRONANS APOTEK:

Synundersökning ingår!

20%

Boka: 031-52 35 97 | selmasoptik.se
Ovan erbjudanden gäller t.o.m. 31/10 2021.

på Mitt val kosttillskott
MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

80:-

SALONG INFINITY:
Vi söker en medarbetare
till vårt team.
Hör av dig till
salonginfinity@gmail.com

HEMKÖP:
Pepsi 6-pack
Flera sorter, 6x33cl, jfr-pris 10,10/l +pant

20:-

/st + pant

Gäller vecka 42.

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Fr v: Christina Melin, Göran Ingemarson, Bo Person, Margaretha Johansson och Kaj Lindblad.

Backa Hembygdsförening är en
viktigt mötesplats i stadsdelen
 Ett stenkast från Körkarlens Backa ligger
den vackra anrika Lärje Albogård. Där håller
Backa Hembygdsgård till. Huset togs över i
eget ägande 1998. Föreningen har 277 medlemmar och de siktar på att bli fler.
Lokaltidningen träffar styrelsemedlemmarna Margaretha
Johansson, Christina Melin, Bo Persson, Kaj Lindblad och
Göran Ingemarson en höstdag på Lärje Albogård. Över en
kopp kaffe och goda hembakade bullar, som Bosse fru bakat,
berättar de om föreningen och sitt arbete med underhållet
av huset. Det här personerna brinner för verksamheten med
att förvalta och utveckla byggnaden och historien om Backa.
Huset är i två plan, där det första är en stor samlingsplats
för sammankomster, föreläsningar och här ligger också köket. På andra våningen hittar du ett fantastiskt litet museum
som anknyter till Backas historia. Garanterat väl värt ett besök.
Varje onsdag träffas en del av medlemmar för att underhålla huset.
- Det finns alltid saker att göra här och vi får också mycket
gjort. Ta bara rampen vi byggt, samt att vi öppnat upp med
dubbeldörrar på baksidan så alla ska ha möjlighet att komma
in på hembygdsgården. Det känns jättebra.
Vi ska inte heller glömma att den social biten är viktig när
de träffas. Här möts de i en oerhört trevlig miljö och kan förutom arbetet få “tjöta” av sig en stund.
En ny toalett står högt på önskelista. Den nuvarande är för
liten och speciellt för de som har rullstol är det nu i princip
omöjligt att för dem att använda toaletten.
Intäkterna de får är främst från driftsbidrag, aktivitetsbi-

Medlemmarna är helt naturligt mest äldre, men de jobbar
på att få till sig fler yngre medlemmar.
- Vi hoppas kunna rekrytera lite yngre medlemmar och funderar på hur vi ska nå dem. Dels för att den gruppen ska lära
känna sin hembygd och för att de kan föra historien vidare.
Styrelsen funderar på att ordna en träff för att få nya pensionärer men också att fånga upp nyinflyttade i stadsdelen.
Precis som för många andra satte Pandemin tvärstopp för
verksamheten och de kunde inte ha några aktiviteter alls, som
är så viktigt för föreningen. Men nu har de kunnat öppna upp
igen och följande står närmast på programmet:
• 6 november kl 11.00 - 14.00 Gårdscafé i samband med Allahelgonahelgen.
• 13 november kl 12.00. Ljusstöpning med
Göran Ingemarson. Anmälan krävs.
Lärje Albogård som Backa Hembygdsförening äger.

• 13 december kl 18.00 Luciafirande då Backatorpsskolans elever kommer på besök. Anmälan krävs.

drag, försäljning av Backasnickar’s julgranar där de har en
viss procent på varje såld gran och från gårdscaféet trillar de
också in några kronor.

Granförsäljningen är en stor del på Lärje Albogård och den
startar upp 25 november - 23 december. Då kan man även
köpa hyacinter, amaryllis och gran/tallrisbuntar.
Julcaféet kommer att vara öppet 29-28 november, 3-5, 1012, 17-19 december.
- Både granförsäljningen och caféet drar alltid mycket folk
och är en av årets höjdpunkter.
Att ta sig till Lärje Albogård är enkelt. Antingen via bil, buss
eller flexlinjen som stannar precis utanför.
Så gott folk har ni inte besökt gården så är du välkommen
att göra det.
Ni kommer inte att bli besvikna.

Förvaltar och sprider Backas historia
De här eldsjälarna har mycket intressant att berätta. Den viktigaste uppgiften, förutom att underhålla Lärje Albogården, är
att förvalta och sprida Backas historia vidare i generationer. Så
här långt har de lyckats väl med det. Det mesta är dokumenterat och det finns tre böcker i detalj som berättar historien. Den
senaste som finns att köpa berättar om de nästan alla de gårdar,
torp och affärer som har funnits i Backa under de senaste 200
åren. En mycket intressant och lärorik bok om man vill ta del
av stadsdelen Backas historia.

LEIF MARTINSSON

För mer information: www.hembygd.se/backa

I

av Tuve

Säljstart
november
2021

Kvarteret Tuvebos tredje och sista etapp!

TUVEBO GLASHYTTA
45 bostadsrätter
1-4 rum och kök
33-94 m2
Pris från 1 620 000 kr
Alla lägenheter med balkong
eller takterrass mot söder
Mer information och intresseanmälan

www.kvarterettuvebo.se
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Alexandra Lundström.

Elin Karlsson.

Önnereds första halvlek avgjorde mot Kärra
 Nykomlingarna i SHE Kärra HF:s damer
hade en tuff måndagskväll när de mötte Önnered i ÖHK-hallen.
Hemmalaget satte tonen direkt i matchen som efter en kvart
var mer eller mindre avgjord, trots att Kärra krigade på så

gott de kunde. Önnered gick till halvtidsvila med 19-11. Andra halvleken blev klart bättre från Kärras sida och de gör 16
mål mot Önnereds 14, men det räckte inte utan slutresultatet
skrevs till 33-27 för hemmalaget. Elin Karlsson, Olivia Sahlin
och Alexandra Lundström får lite extra beröm hos ett Kärra
som visade bra moral, trots förlusten.
Målen Kärra: Alexandra Lundström 5, Elin Karlsson 4,

Olivia Sahlin 4, Cecilia Schön 3, Emmie Svensson 3, Emma
Wiksfors 3, Elsa Aling 2, Maja Bernvid 2 och Vanja Andersson.
Nästa match spelas (efter B/K.s pressläggning) mot svenska
mästarna och Champions League laget IK Sävehof hemmá i
Lillekärrshallen på onsdag 20 oktober.
B/K

Äntligen kom första Backa HK damer
poängen för Kärra
HF:s herrar

Backa HK damer i division 3 har spelat en match i seriespelet
mot Kv IK Sport som vann med 22-21. Nästa match spelas på
måndag 25 oktober mot Partille i Skälltorpshallen.

 Det blev en spännande och jämn kamp
matchen igenom när Kärra HF:s herrar knep sin första poäng i årets herrallsvenska mot VästeråsIrsta (b).
Matchen slutade 27-27 och det var rättvist. En starkt bidragande orsak till poängen för Kärra var främst målvaktens
Abdul ”Abdi” Alayyan storspel. Leonard Gegaj och Isak
Karlsson förtjänar också beröm. Matchen var ett fall framåt
för Kärra och nu laddar de inför lördagens match (23/10)
hemma i Lillekärrshallen mot HK Varberg. Dags för första
vinsten?

Kärra HF:s målvakt Abdul ”Abdi” Alayyan svarade
för en stark insats när laget tog poäng mot VästeråsIrsta. Foto: Kärra HF.

Målen Kärra: Hampus Höglund 6, Leonard Gegaj 5, Noa
Zubac 4, Simon Larsson 4, Philip Otterberg 2, Andreas
Skoglund 2, Theodor Heijer 1, Abdul Alayyan 1, Carl Friberg 1 och Martins Gustafsson1.

Backa HK herrar

Backa HK herrar i division 2 har börjat seriespelet med 1 vinst
och en förlust. Segern kom mot IF Helton. Lördag den 23 oktober är det dags för nästa match då de möter HP Alingsås i
Lundbystrand 1.
B/K

Kärra lånar in Theodor
Ett gott samarbete sen tidigare mellan Önnereds HK
och Kärra HF har lett till att Kärra HF får låna lovande
H6:an Theodor Heier. ”Teo” har hittills under säsongen
stått bakom Kärraprodukten Markus Thorbjörn, som visat
kanonform. Debuten var i helgen mot VästeråsIrsta HF.

B/K

Lillan till
Backadalens kansli
IBF Backadalen har fått ett fint tillskott i Lilian Strömberg som
har börjat på föreningens kansli. Hon kommer succesivt ta
över arbetsuppgifter från Stefan Lovén som rör en del administrativa uppgifter som t ex medlemshantering, ekonomi, försäljningsprodukter mm. Lilian kommer också att finnas med
som en av ledarna i Lejonskolan samt vara en kontakt utåt
mot medlemmarna och den som oftast svarar i telefon när ni
kontaktar kansliet.
Lilian har tidigare i år flyttat ner till Göteborg och har de
senaste 10 åren arbetat som kanslist på Ekbackskyrkans Innebandyklubb i Vingåker i närheten av Katrineholm.
Hon kommer i IBF Backadalen att arbeta 50% och påbörjar sin anställning fr o m idag 1 oktober.
Kommentar från föreningens verksamhetsutvecklare Stefan “Pinge” Jungegård:
“- Lilian har kommit in fantastiskt bra under sin praktikperiod och med sin positiva inställning och som den föreningsmänniska hon är så kommer hon att bli en mycket bra
tillgång i föreningens fortsatta utveckling.”
B/K

Ordförande Peter Fritzson hälsar Lilian Strömberg välkommen som anställd i föreningen.

B/K

SE ELITHANDBOLL
I LILLEKÄRRSHALLEN!
Välkommen, vi behöver ert stöd!
Nya matcher på gång, vi har öppnat våra läktare för publik igen och ser fram emot att mötas där.
Spelschema för de närmsta veckorna ser ni nedan.
Hoppas vi ses!

He

am:
D
r
e
h
c
t
a
m
a
mm

9:00
Ons 3/11 kl 1
9:30
Fre 19/11 kl 1

Skuru IK
Höörs HK

H e m m a m at c

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

her Herr:
HK Varberg
Anderstorps SK
LIF Lindesberg

Juniorträning:
Nu har äntligen matcher och träningar startat för våra ungdomspelare. Vi
vill gärna bli fler handbollsspelare så kom ner och testa! Alla är välkomna!
Vi har inga köer samt regionens lägsta medlemsavgifter.
Besök www.karrahf.se för träningstider och se nedan.

Lördagar :
-11
Pojkar 8 år kl 10
-12
Flickor 9 år kl 11
-13
Flickor 8 år kl 12

Kärra HF i samarbete med

Söndagar :
-6 år kl 9-10
Handbollslekis 3
år kl 10-11
Flickor/Pojkar 7
-12
Pojkar 9 år kl 11
år kl 12-13
Flickor/Pojkar 6

www.karrahf.se
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Lokala Fotbollen
Backatorp herrar i division 7
Har haft en tuff säsong. De väntar fortfarande på första vinsten. Senaste matchen blev det förlust mot Solväders med 6-4.
B/K

... och en debutant målade
När Backatorps herrar förlorade helgens match mot Solväders FC fanns en debutant med på planen. Backatorps Emil
De Feo född 2005. Inte nog med debuten han gjorde också
ett fint mål. Grattis till Emil.
B/K
Hisingsbacka FC:s damer B vann hisingsderbyt mot Warta. Foto: Hisingsbacka FC.

Hisingsbackas damer B
division 4

Har blandat och gett så här långt, men i Hisingsderbyt mot
Warta visade de klass. Vinst med 4-1.

Hisingsbacka FC damer division 2

Kärra KIF:s herrar i division 5A

Haft en blytung säsong i årets seriespel som nu är slutspelad,
Noll vinster gör att laget hamnade på näst sista plats.

Har spelat en enkelserie i år, på grund av pandemin. Efter 6
spelade matcher och lika många förluster pekade det mesta
på att Kärra skulle ramla rakt ned till division 6, men de reste
sig på “övertid”. De sista matcherna tog de sig samman och
fick en nytändning, en del beroende på att de plockade in
till rutinerade spelare som tidigare representerat klubben, men
också på en stark moral i laget. Det tillsammans gjorde att de
kunde plocka poäng och därmed säkra kontraktet i femman.
Kärra bygger på lång sikt och de spelare som varit med under årets säsong kommer att växa till nästa års seriespel. Sista
matchen mot United Africa vanns med hela 7-0. Målskyttar
var Gustav Lind 3, Marcus Aggenfjord 2, Daniel Mellbin och
Jesper Konkell.

B/K

B/K

Hisingsbacka herrar division 3
Har det tungt i division 3. Endast en vinst i årets seriespel och
det gör att laget för närvarande är på jumboplatsen. Senaste
matchen mot Kortedala slutade 2-2. Backas målskyttar var
Rayan Dovlatkhan och Milas Baghhen. Nästa match är det
hisingsderby mot Velebit på lördag den 23 oktober hemma
på Backavallen (GRATTS Arena)
B/K

B/K

Backatorps Emil De Feo målade när han debuterade i
A-laget. Foto: Backatorp IF.

med Frontbilar.

SEAT
Betalskydd
ingår 12 mån vid
privatleasing**

Ibiza
Style TSI 95hk

Arona

Pris fr. 180.900:-

Pris fr. 220.900:-

SEAT

SEAT

Privatleasing fr. 1.995:-/mån**/***

Automat
på köpet!

Style TSI 110hk Automat

Privatleasing fr. 2.195:-/mån**/***

***Månadskostnad vid en första förhöjd leasingavgift om 10.000:-. Privatleasingkostnad utan första förhöjd leasingavgift +300:-/mån.
Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). Bl.
körning l/100 km: Ibiza 5,2; Arona 5,4. CO2-utsläpp g/km: Ibiza 118; Arona 123. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. 3000 mil inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken
täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. Garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2021). Möjlighet utöka
miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller t.o.m. 12-12-2021.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

frontbilar.se

Frontbilar är auktoriserad Återförsäljare och Verkstad
av SEAT i Göteborg. Vi underlättar ditt bilägande!

ID.4 GTX.
Elektrifierande fyrhjulsdrift.
Gott om utrymme, lång räckvidd, fyrhjulsdrift och dubbla elmotorer med
blixtrande acceleration – välkommen att boka en elektrisk provkörning.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.
ID.4 GTX. Lease & Care – privatleasing från 5 495 kr/månad
inklusive service och 12 månaders betalskydd.
ID.4 GTX. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,1-20,7 kWh/100 km.
Rekommenderat pris från 572 900 kr. (502 900 kr med klimatbonus). C0₂-utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX. Lease & Care - Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig
ränta baserad på VWFS basränta (sept. 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt 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.

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se

Nya Multivan
Förbeställ den idag
Privatleasing från 4 995 kr/mån*
Företagsleasing från 3 595 kr/mån*

Multivan bränsleförbrukning blandad körning (eHybrid) 1,6–2,0 l/100 km*, CO2-utsläpp 36–40 g/km*. (TDI) 6,2–6,4 l/100 km*, CO2-utsläpp 165–170 g/km* (*preliminära WLTP-värden, med
förbehåll för justering) *Volkswagen Privatleasing (inkl moms) och Volkswagen Företagsleasing (exkl moms), 36 mån, 1.500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta
baserad på VWFS basränta (sep 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Med reservation för ändringar och avvikelser. Prisexempel avser TDI 150. Bilen i bild är extrautrustad.

Bilag Kungälv AB Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303- 620 10
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Telefon 0303-620 00 | www.bilab.se

Team
Transportbilar

från⁸ca*

Helt⁸ny,⁸helt⁸eldriven.⁸
⅞udi⁸Q4⁸e-tron.⁸

5245⁸kr

Business⁸Lease⁸från⁸ca⁸4⅕⅖5⁸kr/mån
Förmånsvärde⁸från⁸ca⁸2⅓01⁸kr/mån

⅞udi⁸Q4⁸45⁸e-tron⁸quattro⁸Proline.⁸Elförbrukning⁸blandad⁸körning⁸1⅖,⅖–1⅕,0⁸kWh/100km.⁸CO2-utsläpp⁸0⁸g/km.⁸Elektrisk⁸räckvidd⁸upp⁸till⁸443–4⅕⅓⁸km⁸enligt⁸WLTP.⁸Den⁸faktiska⁸räckvidden⁸påverkas⁸av⁸ett⁸

flertal⁸faktorer⁸så⁸som⁸körsätt,⁸körförhållanden,⁸uppvärmnings/kylbehov⁸etc.⁸Miljöklass⁸Euro⁸⅓d.⁸Förmånsvärde⁸är⁸beräknat⁸på⁸50%⁸skatt⁸samt⁸enligt⁸skattereglerna⁸1⁸juli⁸2021.⁸För⁸exakt⁸förmånsvärde⁸hänvisas⁸till⁸Skatteverkets⁸hemsida⁸www.skv.se.⁸Business⁸
Lease⅗⁸⅞udi⁸Företagsleasing⁸3⅓⁸mån⁸(exkl⁸moms),⁸1⁸500⁸mil/år,⁸0⁸%⁸särskild⁸leasingavgift,⁸garanterat⁸restvärde,⁸rörlig⁸ränta⁸baserad⁸på⁸VWFS⁸basränta⁸(april⁸juli).⁸Service⁸och⁸försäkring⁸ingår.⁸Uppläggnings-⁸och⁸administrationsavgift⁸tillkommer.⁸Övermil⁸samt⁸
onormalt⁸slitage⁸debiteras⁸utöver⁸leasingavgiften.⁸Månadsbelopp⁸är⁸baserat⁸på⁸att⁸klimatbonus⁸betalats⁸till⁸VWFS⁸och⁸gäller⁸fr.o.m.⁸att⁸sådan⁸betalning⁸skett,⁸se⁸även⁸transportstyrelsen.se.⁸Fullständiga⁸villkor⁸på⁸businesslease.audi.se.⁸Vi⁸reserverar⁸oss⁸för⁸
eventuella⁸ändringar⁸och⁸avvikelser.⁸Varje⁸återförsäljare⁸svarar⁸självständigt⁸för⁸sin⁸egen⁸prissättning.⁸Bilen⁸på⁸bilden⁸är⁸extrautrustad.⁸*Garanterat⁸lägstapris⁸hos⁸auktoriserade⁸⅞udi-återförsäljare⁸för⁸juridiska⁸personer⁸(även⁸enskild⁸firma).

Bilab Kungälv AB
Trollhättevägen 18, Kungälv, 0303-620 00
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Emma och Lisa
Emma och Lisa med på GP´s lista över 50 spännande spelare

När Göteborgs Posten listar 50 spännande lokalinnebandyspelare fanns Emma Sandgren och Lisa Tilly från IBF Backadalens damlag med.
B/K

Jonathan Carlsbogård. Foto: TBV LEMGO

Jonathan Carlsbogård
månadens spelare i Bundesliga
 Framgångarna för Kärrakillen och landslagsmannen Jonathan Carlsbogård fortsätter. Nyligen blev han utsedd till månadens spelare i Bundesliga.
Med 24 mål, 16 assist och fyra bollstölder uppfyllde TBV
Lemgo Lippes niometare sifferkraven. Jonathan Carlsbogård
hade dessutom supportrarna på sin sida och har korats till
”Månadens spelare” i Bundesliga.
Grunden för spelarpriset är den statistiska rankingen enligt
Handball Performance Index (motsvarar MEP i Sverige). Den
slutgiltiga valet får dock fansen göra med sju kandidater.
Bundesligas konton i sociala medier presenterar vinnaren

med 35,9 procent av rösterna. Carlsbogård avfärdade till exempel Flensburgmålvakten Kevin Möller (22,5 procent) och
Christoph Steinert i Erlangen som ligger tvåa i Skytteligan.
Ytterligare en fjäder i hatten för vänsternian, Carlsbogård
knep det individuella MEP-priset när hans Lemgo tog hem
cupen i början av juni. Säsongen 2021/22 har startat lika starkt
för landslagsspelarens del.

Kärra Dragons
FC vann guld
Kärra Dragons FC vann en inbjudningscup i Kristinehamn för
U14 fotboll 24. Med lag som IFK Norrköping, Helsingborg
IF, Örgryte, Gais, Hammarby. En stark prestation. Förutom
vinsten leder de också serien för Pojkar U14 svår.
B/K

B/K

Backa HK har
fått ny styrelse
Backa HK har fått en ny styrelse. Foto: Backa HK.

© Tiu Similä

EGEN UPPVÄRMD HALL

Rädda
späckhuggaren

Även små
annonser
syns!

4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
4 DAMMSUGARE 4 STEGE 4 VATTENSLANG
WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Bli Späckhuggarfadder på
wwf.se/spackhuggarfadder

Boka din:

Leif Martinsson,
0708–48 72 14
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Bilar köpes!

VARIANT BIL
BILAR & SLÄP

Tagenevägen 9 • Tel. 031-57 11 40 • info@variantbil.se • www.variantbil.se
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Foto: Backatorp IF.

Backatorp IF hakar på
trenden med Halloween
Kärra HF:s flickor 14 vidare i USM. Foto: www.karrahf.se

Kärra HF:s F14 vann
gruppen i USM-debuten
Debuten i USM F14 gick hur bra som helst för Kärra HF:s
flickor 14 när de vann sina 3 matcher mot HK Country, Kvibergs HK och BK Heid Röd och vann sin grupp. Hatten av för
de här duktiga tjejerna.

Söndagen den 31 oktober 17-19 bjuder Backatorp IF in alla
till spökpromenad ALLA som vill är välkomna att deltaga på
vår spökpromenad runt fotbollsplanen i Lillhagsparken, vi bjuder alla på fika och har fina priser på våra tävlingar som vi
anordnar. Kanske blir det även lite BUS ELLER GODIS. Att deltaga på promenaden är gratisPromenaden kommer vara mer
mysig än läskig, det kommer finnas lite mer spindlar än vanligt
samt något spöke och häxa men fokus kommer vara att även
de små kan deltaga. Vi kommer ha pris till bästutklädda samt
lite annat jippo runt om kring. Leta fram häxhatten och kom
förbi och fika med oss medans de yngre går poängpromenad
runt vår upplysta plan.
B/K

Matcherna spelades 9-10 okt i Sandeklevshallen.
Nu väntar steg 2 den 27-28:e november och förhoppningvis
steg 3 5-6:e februari och steg 4 19-20:e mars.
B/K

Jonathan Mårtensson matchens spelare i Backadalen.

Innebandy

Backa HK:s flickor 14 vidare i USM. Foto: Backa HK.

... och Backas F14 vann
också sin grupp i USM

Fyra raka vinster blev facit för Backa HK:s flickor 14 i USM
steg 1. Imponerande insats av de här duktiga tjejerna. Det betyder att de är klara för steg 2 i USM.
B/K

Backadalens damer division 1 har startat division 1 på bästa
sätt med tre raka vinster. Den senaste mot Guldheden med
7-2. Emma Blomgren och Elin Hagström bidrog starkt med
två mål vardera.
Backadalen herrar division 2 bjöd på en sanslös målfest i helgen när de vann med 18-1 mot Guldheden. Det var spel mot
ett mål. Värt att nämna lite extra är matchens spelare Jonathan
Mårtensson som med sina 8 poäng (5+3) hade en grym dag
och även Jonathan Hartmanns urläckra solomål i den tredje
perioden var en höjdpunkt i den här målrika tillställningen.
Kärra IBK damer division 1 har startat seriespelet tungt. Tre
raka förluster. Senast mot Burås IK som vann stort med 10-2.
Tröstmålade för Kärra gjorde Kajsa Alte och Erica Karlsson.
Kärra IBK herrar division 3 har så här långt en oavgjord och
en förlust som kom mot Lindome som vann med 6-5. Kalle
Hugossons två mål räckte inte hela vägen där.
Kärra IBK division 5 väntar ännu på sin första vinst. Så här
långt en oavgjord och två förluster.
Hisings Kärra IBK division 5 har en vinst och en oavgjord så
här långt .
B/K

Välkommen till Sveriges största träningskedja

kom igång
hos oss!

GYMKORT FR.

299:-

INGEN
STID!
BINDNING

/ MÅN

bli medlem
redan idag!

Gruppträning

GYM & KONDITION

wellness online

triggz bonusprogram

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

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

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

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

