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Varmt inifrån
och ut - För alla!
Hösten, regnet och kylan är här. Vi har allt för
att familjen ska hålla sig varm i höst.

Prisvärt
- Året runt!

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

Dagens lunch
Inkl. sallad & kaffe

Reservation för tryckfel och slutförsäljning
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
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KR/ST
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Varuhuset för
hela familjen!
Kolla priset!

29
KR/PAR

3

1
RAGGSOCKOR

30% ull.

från

10

2

KR/PAR

TRÖJA Blend, stl. S-XXL 299 kr
JACKA Cobolt, stl. S-XXL 899 kr
MÖSSA Blend, 169 kr

MAGISKA VANTAR

1

MÖNSTRAD TRÖJA Name It, 239 kr BRUN VÄST Name It, 379 kr

2

BLÅ TOPP Name It, 129 kr ROSA JACKA Name It, 429 kr

3

BYXOR Name It, 189 kr MÖSSA Statewear 129 kr

MÖNSTRADE TIGHTS Name It, 139 kr ROSA MÖSSA Crossbow 89:90 kr
TRÖJA ONLY, 219 kr JACKA ONLY, 649 kr
SVARTA BYXOR Name It, 169 kr MÖSSA ONLY, 99 kr

Bus eller Godis?
Vi har läskigt bra sortiment av halloweenartiklar.
Alltifrån godis till utklädander och smink.
Halloweenartiklar
från

10
KR/ST

Lösgodis

69

90
KR
/KG

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 • Priserna gäller tom 3/10 2021 • Reservation för tryckfel och slutförsäljning

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

DIN LOKALTIDNING I BACKA, KÄRRA – ÅRGÅNG 17, LITELOKALT.SE

te
i
L
 kalt
Lo
lt.se

oka

LiteL

OKTOBER 2022

BACKA / KÄRRA

VÄLKOMMEN TILL HEDIN BIL TAGENE
Vi säljer och servar följande märken:

Matfestivalen
i Bäckebol Center
Kärra HF
Bingobäst i Väst
Kul-Turens
aktiviteter i höst
LANDSLAGETS JENNY CARLSON FRÅN
KÄRRA OM SITT LIV I FRANKRIKE

BILD: VISUALISERING FRÅN VISUALISERA

FOTO: CECILE VIGOUROUX
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SELMA GÅRD MED
KVARTERSKÄNSLA

din

Handla

på

hemmaplan!
VÅRA TJÄNSTER
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Dödsbostädning
Kontorstädning
Fönsterputs
Industristädning
Trappstädning

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

! @karracentrum | www.karracentrum.com

KÄRRA HEMSTÄD

LILLEKÄRR NORRA 78 - 425 34 HISINGS KÄRRA

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

fi

RING OSS PÅ

031 - 27 89 98

om oss
Vi är det lilla företaget med det stora drivet. För oss är
miljön viktig och därför använder vi miljövänliga
produkter i vårt arbete. Vi vill på så sett skona vår miljö
och vår stad. Välkommen att kontakta oss.

besök oss på www.karrahemstad.se · mejla oss på info@karrahemstad.se
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Halv special - lokal världsklass.

Klassikern halv special – ett säkert kort

HALV SPECIAL är en favorit alla dagar i veckan. Ett tag för
många år sedan levde jag mer eller mindre på halv special
under en längre tid. En grillad med bröd, äkta potatismos,
västkustsallad och en stockholmare (ja, alltså en pucko)... är
oslagbart. Kanske är det överflödigt att nämna var den ska inhandlas, men det ska självklart vara på Oves Gatukök i Sävedalen. Lyckan var fullständig häromveckan då undertecknad
fyllde år och fick av min kära sambo önska mig en festmåltid
var som helst i stan. Behövde inte tänka särskilt länge... Det
blev som ni förstår Oves Gatukök. Sällan har jag varit så glad
över att fira en födelsedag som denna.
Att dagen sedan rundades av med en fotbollsmatch på puben Paddington’s var kronan på verket.
Bättre än så blir det.

IDROTT OCH FÖRENINGSLIVET hamnade återigen i skuggan när
nya regeringen presenterades. Likt tidigare regering blev det
ingen idrottsminister den här gången heller. Återigen slängs
den så viktiga idrottsrörelsen in under ett annat ministerblock,
vilket garanterat gör att idrottsfrågorna kommer att skötas
med vänster hand. Så har det varit tidigare och nu händer det
igen. Föga överraskande.
Att politikerna inte förstår sambandet mellan samhället, integration och idrott är rent ut av sagt beklämmande. Satsningen på idrotten och föreningslivet är, enligt nyckeln till att barn
och ungdomar får möjligheter till vettiga fritidsysselsättningar.
Har politikerna missat det helt? Har de inte egna barn som är
med i någon förening? Är de aldrig ute bland alla lokala föreningar i vårt land och ser vad det betyder för så många att det
finns föreningar? Ser de inte alla de ideella ledarna som finns

där i ur och skur? Ser de inte glädjen hos så många utövare som
finns inom idrotten? Nej, tydligen inte. Nu kör de in pengar
till Riksidrottsförbundet och hoppas att det ska räcka för att
lösa “allt” inom idrotten. Det räcker inte på långa vägar.
Hur vore det om de stannade upp och förstår att här finns
stora vinster att hämta. Med exempelvis att bygga flera idrottshallar, utomhusplaner med mera. Med att kraftigt stötta alla
föreningar i driften. Med typ hyror, el och vatten, att ge resurser till fler ledare som får betalt. Just det sistnämnda är så
viktigt för att idrottsrörelsen det ska fungera överhuvudtaget.
Nej då beslutsfattarna stoppar huvudet i sanden och kör
nonchalant förbi hela idrottsrörelsen. Skamligt enligt mig eftersom det handlar om våra barn och ungdomars framtid!
I det här numret finns det som alltid gott om lokal läsning
från Backa och Kärra:
VÅRDSPALTEN är en nyhet som vi välkomnar till lokaltidningen. Från och med detta nummer så kommer vi att ha en spalt
där vårdcentralen Närhälsan i Backa informerar om viktiga
frågor om det mesta som rör vården och vårdcentralen. Missa
inte heller mittuppslaget där det finns utmärkt information
från Närhälsans vårdcentral.
SÖTA MOA I KÄRRA heter de nya ägarna till konditoriet i Kärra. Här finns ett stort utbud av det mesta och specialiteten är
figurtårtorna. Missa inte ett besök där.
EGNAHEMSBOLAGET bygger Selma Gård med en kvarterskäns-

la som är påtaglig. Lokaltidningen gick på visning och och fick
en bra känsla direkt.
JENNY CARLSON är en av våra nya landslagsstjärnor i handboll. Jenny startade i plantskolan Kärra HF och trots tuffa skador har hon aldrig gett upp. Belöningen är landslagsspel och
proffsspel i Frankrike. Lokaltidningen har fått en pratstund
med Jenny.
BACKATORPS 06 kan vara stolta som varit med om mycket
framgångar i så många år. Nu upplöses den här fina årgången.
Bara att applådera spelare, ledare och föreningen Backatorp IF.
KÄRRA HF är en av alla fantastiska föreningar vi har i Backa
och Kärra. I dagarna blev det klart att de är bäst i Väst på att
sälja Bingolotter. Märk väl utan att föreningen har säljkrav.
Det är värt många applåder och många sköna slantar som plöjs
in i verksamheten.
TILL SIST. BK Häcken, Hisingens stolthet. De är på väg att
vinna allsvenskan. Precis som Backa/Kärra Lokaltidning förutspådde redan i våras. Två matcher återstår efter B/K:s pressläggning. Minst en poäng till så blir det guldfirande på Hisingen. Undertecknad har sett flera matcher på Bravida Arena
och har blivit djupt imponerad av de gulsvarta. Varje gång. Vi
håller alla tummarna som finns för att Hisngen och Häcken
ska få ett välförtjänt guld.
Trevlig läsning
LEIF MARTINSSON

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
Ansvarig utgivare

Grafisk form

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

skickas till: per@tidningenbk.se
(max 15 MB)

Varje månad (undantaget juli)

Tryck

Annons/Marknad

Borås Tidning Tryckeri AB

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra

Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14

Distribution

Mob. 0708-48 72 14
redaktion@tidningenbk.se

Redaktion
Julia Gustavsson, Skribent
Olof Lidh, Skribent

Annonsmaterial

Martinsson Säljmedia

Utgivning
Adress

Hemsida

www.litelokalt.se

AKTUELLA

ERBJUDANDEN

26/10–30/10
Bäckebol

SUPERVECKA
Ve!"s

MEDLEMSKLIPP

FLÄSKFILÉ

59)=
/kg
MEDLEMSPRIS

25kS

MAX 3 ST/MEDLEM

FÄRSK FLÄSKFILÉ

Danmark/Danish Crown. Kyld. Vakuumförpackad.
Märkt med Animal Welfare. Ca 590 g.

NÄSBYGROVA/NÄSBYLJUSA

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

2 FÖR

25k
MEDLEMSPRIS

MAX 3 KG/MEDLEM

LÖSVIKTSGODIS

49)=
/kg
MEDLEMSPRIS

PÄRON
CONFERENCE

Nederländerna. Klass 1.

19)=
/kg

MAX 1 KÖP/MEDLEM

FÄRSKOST

Philadelphia. Välj mellan olika sorter.
150-200 g. Jfr-pris 62:50-83:33/kg.

MEDLEMSPRIS

!
N
E
E
W
O
L
L
A
H
Y
P
HAP
2 FÖR

69k
MEDLEMSPRIS
MAX 1 KÖP/MEDLEM

KAFFE

Löfbergs. Välj mellan olika sorter och rostningar.
Gäller ej Eko, Fairtrade, FIKA eller Colombia Brazil.
450 g. Jfr-pris 76:67/kg.
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Insändare

Trygghetsspalten
Backa och Kärra
Nu är vi mitt uppe i hösten. Arbetet i den så kallade linjen
innebär att vi dagligen åker på de larm som akut kommer till
oss. Larmen landar oftast in via vår ledningscentral. När ni
ringer till oss och får prata med en operatör får det till följd
att operatören värderar det ni berättar. Larmet bedöms i tre
olika kategorier. Det kan vara en nödvändighet att vi rycker
ut akut och med en gång. Det kan också bli att vi tar det så
fort det är möjligt dvs när det passar in i den övriga floran av
larm. Det kan även rendera att vi lägger det som ett arbete
som får en lägre prioritet men skall ändå effektueras, men när
det är möjligt. Man kan säga att det är lite som att besöka
akuten på ett sjukhus. Enkelt uttryck kan man översätta det
med att en hjärtinfarkt går in först och direkt, men en lättare
åkomma får ställa sig i en kö beroende på vad det gäller. Det
innebär, att om det ett allvarligt brott kan ni räkna med att
det kommer en patrull omgående, men kan få vänta ibland
länge eller längre om det är något som kan avvakta.
Operatörens arbete kan jag inte speciellt bra, men jag
kan tänka att det kan vara rätt stressande och jobbigt att
inte bevilja en polispatrull utifrån det som berättas för dem.
Men prioriteringen måste göras.
Vi är en myndighet, vilket innebär att vi har ett gemensamt
ansvar över ytan och i grunden inte är fredade till ett speciellt
område t ex Hisingen. Det är inte ovanligt att vi stöttar i andra områden och att vi får hjälp av andra, med detta sagt även
hundenheter, helikopter eller Insatsstyrkan. Men genom att
vi i utgångspunkt är lokala, har vi naturligtvis bäst kunskap
om lokala förhållanden och således en bra personkännedom.
Hisingen och Öckerö kommun är vårt område och vi har
ingen direkt knytning till någon speciell stadsdel, även om
det enligt lägesbilden krävs att vi gemensamt fokuserar på ett
antal ställen eller platser och för den delen individer.
Vi på Hisingen är till numerären någonstans mellan 200–250
anställda, med basen i uniformerad personal, men även med
utredare och några civilt anställda. Jag har ingen aning om huruvida detta kan komma att förändras med tanke på ny regering. Men det finns ju sedan tidigare en inriktning om förstärkning och så länge inget annat sägs, så är det dumt att spekulera.
Ser vi till Hisingen har det under året t o m september anmälts
14 300 brott vilket är en minskning från 16 500 under samma period förra året. Jämför vi med 2020, så hade vi en siffra på 18 500
stycken. En otrygghetskänsla kan man aldrig ta ignorera, men sett
till denna statistik har det skett en rätt stabil minskning. Minskningen i gamla Norra Hisingen är omkring 500 anmälda brott.
En annan siffra som brukar vara intressant är antalet inbrott i
bostad som skett. Samma minskande trend kan meddelas gällande Hisingen; År 2022—291 stycken, 2021—405 stycken och
2020—664 stycken. Glädjande, men väl medveten om att det
kan förändras. Alla år är för övrigt t o m september, så att vi inte
blandar de berömda kärnfrukterna. I vårt område har inbrotten
minskat från 90 stycken under år 2020 till 45 under 2022.
Om man läser i media får man känsla av att väldigt mycket
är i fritt fall, därför är det viktigt att vara noga med att tänka
kritiskt och ta in flera olika källor till information. Med detta
sagt finns det definitivt brottsområden som är mer än bekymmersamma, tex det grova våldet som just nu utspelas, inte
bara i storstadsområdena utan har tagit sig uttryck även i andra delar av vårt land. Men systemet som vi går efter, kräver
inte bara att vi vet vem som begått ett brott, utan det är åklagarens uppgift att kunna bevisa sitt påstående.
Glöm inte att planera för vinter eller dubbdäck. Ni får sätta på dubbdäck från och med den 1 oktober. När vi passerar
1 december är det ett krav på vinterdäck vid vinterväglag.
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Angående hög asfaltskant i Kärra
För en tid sedan asfalterades gång/cykelvägen som går från
“Solhaga” ner till Norra Ligården i Hisings Kärra.Men som
framgår av bifogade bilder var det inte så bra gjort.Dels tycks
det nya asfaltslagret vara synnerligen tjockt, men framförallt
har man inte stagat upp asfaltskanten efteråt med jord/grus
eller nåt annat lämpligt stödmaterial.

Klantigt!
Detta har som synes av bifogade bilder lett till att vägbanan
har gett sig med sprickor som måhända till vintern blir ännu
bredare efter snö/regn som fryser.

Trafiken på
Litteraturgatan
ett problem

Trevligt med nya konditoriet

Lite trött börjar jag bli på alla bilar, bussar, lastbilar som ska
fram längs Litteraturgatan. Det har hållit på så i ett par år
snart i samband med all byggnation i området som pågår.
Tänker på miljön och alla utsläpp det för med sig. Även allt
buller som hörs ständigt. Är inte emot att det byggs, men någon ansvarig borde tänkt på oss boende som drabbas varje
vardag av detta.

Så glad jag blev vid mitt besök på det nya konditoriet i Kärra
Centrum. Vilka fina tårtor de har och vad trevlig personal det
var. Glad att ni finns i centrumet. Ni behövs.
EVA

Dagens ros
Vill jag ge Bäckebol Center som ordnar så mycket fina evenemang. Senast var jag där och besökt matfestivalen. Det
var en fröjd att få ta del av de utländska rätterna. Fortsätt
gärna med liknande evenemang. Vill också passa på att berömma Coop Kök & Cafés med sin goda mat.

BOR PÅ SÄGENGATAN

ANDERS I BACKADALEN

Elcykel inhandlad
Tack för ett intressant reportage i Backa/Kärra Tidningen
om damerna som elcyklade till arbetet i Backa. Kunde inte
släppa tanken och provade därför på. Det var det bästa
jag gjort på länge, så nu har jag skaffat mig en egen elcykel och börjat cykla både till och från mitt arbete, men även
på på fritiden.
KERSTIN I BACKA

ELcykel är populär.

KÖK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

RING KÖKET DIREKT: 010–741 59 88

CATERING AV JULBORD

& JULTALLRIKAR
Nu närmar sig julen med stormsteg, så låt oss hjälpa ert företag/förening med julmat.Vi
har julbord eller jultallrik som ni kommer och hämtar hos oss, alternativt att vi kör
den till er med hjälp av Bring för ett självkostnadspris. Ring om prisuppgift.
• Vi börjar den 26 nov och sista dagen är på julaftons förmiddag.
• Beställningen ska vara inne senast 4 vardagar innan ni ska ha julcateringen.
• Vid frågor om allergier eller övrigt hör gärna av er till oss på telefon 010-741 59 88
Önskar ni något annat än julmat så har vi övriga cateringmenyer på:
https://coopforum-goteborg.gastrogate.com/
Väl mött önskar personalen på Coop Kök & Café Bäckebol!

Klassiskt
Klassiskt småvarmt
småvarmt
89:-/portion
50:-/portion

Klassiskt kallt
179:-/portion
Klassiskt kallt
•149:-/portion
Löksill
• Senapssill
L
••Västkustsill
•
S
• Ägghalva
med räkor och majonnäs
•
V
• Kallrökt
lax med hovmästarsås
Ä julskinka
  
••Griljerad

• Julkorv K  

• Rökt
kalkonbröst
•
G  J
• Rödbetssallad
R  O
••Senap
K
• Jul
EdamerR S
•
J
E
K G
• Kvibille
Gräddädel
V


• Vörtbröd & smör

Vid
hör
Vid frågor
frågor om
om allergier
allergier eller
eller övrigt
övrigt hör
gärna
av
er
så
hjälper
vi
er!
gärna av er så hjälper vi er!
Beställning:
för för
bufféer
är 6 personBeställning:Minimibeställning
Minimibeställning
bufféer
är 6
er,
vi
reserverar
oss
för
ev.
pris
&
sortimentsförändringar.
personer, vi reserverar oss för ev. pris & sortiVi
lagar även mat till din
bröllop
dop.
mentsförändringar.
Vi firmafest,
lagar ävenditt
mat
till dineller
firmafest, ditt bröllop eller dop.
Kom in i restaurangen och gör din beställning eller
ring
010-741 59 och
88, du
maila eller
Komköket
in i restaurangen
görkan
dinockså
beställning

•• Köttbullar
K   R
•• Revbensspjäll
P
•• Prinskorv
J 
•• Janssons
frestelse
(P 50:     
• Rödkål
     . Ö
N      99:- )

Klassisk
Klassisk dessert
dessert
25:-/portion
15:- /portion

•• Ris
Rála
Malta
Mmed
hallonsås

• (P 15:-      
    . Ö N
      29:- 

backebol.restc@coopvast.se
beställa
via
ring köket 010-741 59 88, du eller
kan också
maila
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider:
Måndag till fredag: Frukost
och
Café 8-19, Köket
11-17.30.
Öppettider:
Vardagar
08.00–19.00 • Helger
Lördag-söndag:
Café
8-18,
köket
08.00–18.00 • Köket stänger
3011–17.30.
min innan.
Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café
Väl mött önskar Personalen på
Bäckebol!
Coop Kök & Café Bäckebol!

Scanna
QR-koden:
Annat än
julmat?
Du
kan
även
Du kan även rikta
rikta din
din
mobils
kamera
mot qr-kodmobils kamera mot
qr-koden
attner
komma
en för att för
ladda
vår
direkt
till
vår
hemsida.
cateringmeny som pdf
eller knappa in länken i din
webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Under Selmadagen var det många aktiviteter för små som stora.

Selmadagen bjöd på
en härlig familjefest
Det blev en härlig familjefest på Selma Lagerlöfs Torg med Selmadagen, den 1 oktober. Man kan lugnt säga att hösten firades in. Arrangörerna hade som vanligt fått ihop ett starkt och
innehållsrikt program som tilltalade alla, små som stora. För de
yngsta fanns det bland annat ett höstligt tälttema med dekor
där man kunde göra textilmålningar på pennskrin, ansiktsmålning och torgorientering. Två skulpturer invigdes också, “En
orolig kompis” och “En krävande kompis” och de ska stå mellan Fiskhuset och Hemköp. Skulpturerna, som bland annat
innehåller bland annat återvunnet material som fått ny skepnad, är skapade av konstnären Max Ockborn som även var på
plats under invigningen.
Föreningar, bland annat Backatorp IF, var på torget och visade upp sina verksamheter. Kommunpolisen Håkan Bredinge
och trygghetssamordnarna från “Trygg i Norra Hisingen” var
med och informerade om trygghetsarbetet i stadsdelen. Selma
Lagerlöfs Center hade öppet hus med rundvandring. Selma
stad från framtidens Byggutveckling fanns där, liksom Trafikkontoret, Riksbyggen och Familjebostäder som hade aktiviteter som utgick från Gåsagången.
Det här var en dag att minnas för alla som besökte Selmadagen och det trevliga torget Selma Lagerlöfs Torg.
LEIF MARTINSSON

Det bjöds på ett fantastiskt fikabord under invigningen.

Konstnären Max Ockborn.

Lyckad invigning av
Ukrainaboendet i Kärra
Förra veckan var det invigning av boendet för Ukrainaflyktingar som finns i Kärra. Det hade planerats mycket för
att det skulle bli en minnesvärd dag. Och det blev det sannerligen. En bakgrupp bakade blandande ukrainska tårtor
och kakor. Beställning av tårtor i Ukrainas (och Sveriges
färger) kom från konditoriet Söta Moa på Kärra CentrumUtöver tårtorna så var fikabordet fyllt till bredden. Skolköket
leverade maten.
Många var på plats. Allt ifrån Kärra KIF:s fotbollsförening, ledningen på Räddningsmissionen, Kärra Kyrka,
Folkuniversitetet, Integrationscentrum och representanter
från staden, Stadsmissionen och flera andra. Det sjöngs
allsång med dragspel och gitarr till några Beatles låtar,
samt att det dansades.
- Det var en glad och uppslupen känsla i boendet och
alla var så nöjda, säger samordnaren Jennie Jungersten
som arbetar för Räddningsmissionen.
Det här blev en dag att minnas för alla som var på plats.
och främst för de flyktingarna från Ukraina som bor på
boendet.

Backatorp IF var på plats.

LEIF MARTINSSON

14 oktober till 6 november
Vågar du besöka våra
fyra selfierum?

Vad väger
pumpan?

Ett olöst mord, pumpor,
fladdermöss och en cell
väntar på dig.

Chans att vinna 3 000 kr att
handla för på Kongahälla Center.

Pumpa up the jam!

Bli ansiktsmålad!

Årets rysligaste och
mysigaste dansgolv för både
små gäster och gastar.

Gör verklighet av din (mar)dröm
inför Halloweenkalaset hos oss.

Tider och info hittar du
på kongahallacenter.se eller
via QR-koden här

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
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Moa och hennes man Shahin, i bakgrunden, är nya ägare till Söta Moa.

Söta Moa tar plats i Kärra Centrum
 För snart en månad sedan
blev det klart nya nya ägare efter
Kärra Café & Konditori och de
som tar över är Söta Moa. Med i
stora delar samma koncept.
- Vi kände de tidigare ägarna och
när de skulle sälja kändes det
helt rätt att slå till, säger Moa
och hennes man Shahin.
En given och trevlig mötesplats i Kärra Centrum
är konditoriet som nu Söta Moa tar över. Här
samlas flera stammisar varje dag för en stunds social samvaro. Samtidigt som de njuter ev en god
fika. Andra kommer in för att handla något av
allt det goda som erbjuds.
- Det är inspirerande att kunna erbjuda alla Kärrabor och andra allt som har vi i vårt stora sortiment,
där det mesta är bakat av oss själva, säger Moa.
Söta Moa har en specialitet och det är figurtårtorna, som är en smakupplevlese.
- De är fantastiskt vackra och goda. och är
väldigt populära. Vi bakar och säljer naturligtvis
andra tårtor också. Likaså har vi goda baguetter.
Förutom tårtorna så finns det allt ifrån bullar till bakelser. En nyhet är att de ska börja med
dagens lunch, med rätter som spagetti, pasta, sallader och inte minst soppor låter lockande alla
dagar i veckan. Lite längre fram är det tänkt att
frukost också ska finnas.
- Lunchen tror vi är helt rätt. Vi märker redan
att kunderna frågar efter just luncher att köpa
med sig.
Moa och hennes man har gott om erfarenhet i
branschen och trivs efter bara en månad alldeles
förträffligt i Kärra Centrum.
- Vi tror på de trevliga Kärraborna, samt att vi
kommer även försöka nå företag som finns i och
omkring Kärra,. Totalt finns det ett stort kundområde för oss, säger Moa.
De har öppet alla dagar, även på söndagar.
Söta Moa har alla förutsättningar för att bli en
given mötesplats i Kärra Centrum.
Med alla sina goda bakverk.
Med sina fina figurtårtor.
Med en fräsch dagens lunch
LEIF MARTINSSON

kal t!

H

andla lo

Supporta dina locals och handla lokalt!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
VIKTORIA CAFÉ & KONDITORI | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | AFRODITE BEAUTY | ALLOPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

ALLOPTIK:
Progressiva glasögon

Soppabas

1 000:- rabatt

55:-/burk

Synundersökning ingår. Antireflex ingår.
Erbjudandet gäller 1 par glasögon/person
t.o.m. 11/11 2022.

FISKHUSET:

Just nu från 3285:Bågar från 295:-

Helt färdig att använda
som soppa, eller att reda och
använda som skaldjurssås.

AFRODITE BEAUTY /
SELMAS NAILS:
Nytt set från

300 :-

Tidsbokning: 079 - 304 89 28
bokadirekt.se/afroditebeauty

Tel. 031-52 35 97
www.alloptik.se

SALONG INFINITY:

Vi har öppet mån, tis,
tors, fre 9 – 18, ons 9 – 19,
lör 8 – 13

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte

KRONANS APOTEK:
Bjud på ett leende!

BLOMGÅVAN:

Vi har öppet
mån – fre 10 – 18,
lör 10 – 14

30%

på Colgate 26/10 – 29/11

Välkommen in till oss!

från

90:-

HEMKÖP:

Halloweenpumpa
Sverige, klass 1

10:-/st

VIKTORIA CAFÉ
& KONDITORI:

Gäller vecka 38.

BACKA KYRKA:

Vi minns de som lämnat oss!

Välkommen till Backa kyrka och
kyrkogård under allhelgonahelgen.
Fredag 4 /11 öppen kyrka kl. 12 – 16,
lördag 5/11 mässa kl. 11 och sedan
öppet till kl. 15.30.

Välkommen in till oss på
en god frukost, lättare lunch
eller en avkopplande fika!
Mån – fre 9 – 18, lör – sön 10 – 16
Tel. 031-52 51 18

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Selma Gård. Bilden är visualiseringar från Visualisera.

Selma Gård – en oas
i småskalig stadsmiljö
 Selma stad växer så det knakar. Ett nytt torg är på plats. Flera
nya bostäder är färdigbyggda
och inflyttade. Och fler byggs nu
längs Litteraturgatan och är snart
inflyttningsklara. Ett kvarter är
Selma Gård som Egnahemsbolaget bygger och försäljningen har
precis startat.
- Selma Gård har ett lugnt läge nära torget.
Här får du både grönska och stadsliv i närheten
och lägenheterna passar ung som äldre, säger
Linnéa Jagersjö Rosell, marknadskoordinator.
Bostäderna Selma Gård kommer att bli
som en egen liten oas i Hisings Backa. Och
det ökar så klart intresset för att bo här.
- Intresset vid förtursförsäljningen har varit bra trots det lite tuffare marknadsläget. De
flesta som kom på förtursvisningen är personer från närområdet, vilket är kul och det
visar på att man trivs och vill bo kvar i sitt
område, Jessica Larsson, säljare på Egnahemsbolaget.Bra standard rakt igenom på lägenheterna
Lägenheterna som byggs är 60 st bostadsrätter. Från 1-4 rum och kök och ett prisläge
därefter.
Lokaltidningen fick möjlighet att kika på
en visningslägenhet på 2 rum och kök om 60
kvm och blev imponerad. Här finns alla bekvämligheter som man behöver. Ljusa färger
och naturliga material genomsyrar hela lägenheten som är välplanerad med en öppen
planlösning. En bra standard rakt igenom.
Fullt utrustat kök och ett modernt helkaklat
badrum. Stor balkong eller uteplats till varje
lägenhet ingår. Det finns också hiss i varje
trapphus.
Man får en riktigt bra känsla vid ett besök.

Fakta Selma Gård
Antal bostäder: 60 lägenheter.
Upplåtelseform: Bostadsrätt.
Antal rum i bostäder: 1–4
rum och kök.
Storlek på bostäder: 36–94
kvadratmeter.
Antal våningar: Ett loftgångshus med två våningar och ett
lamellhus med fyra respektive sju
våningar.
Parkering: 33 parkeringsplatser i ett garage cirka 400 meter
från husen. Parkeringskostnad
tillkommer.
Planerad inflyttning:
Från sommaren 2023.

Jessica Larsson och Linnéa Jagersjö Rosell från Egnahemsbolaget.

- Det är de signalerna vi fått hittills av kunderna som varit här och just känsla är vad vi
vill förmedla när de kommer på en visning,
säger Jessica.
En levande stadsdel
Bostäderna i Bostadsrättsföreningen Selma
Gård byggs med låg miljöpåverkan, god inomhusmiljön och hållbara material.
- Vi följer Göteborgs Stads program för
miljöanpassat byggande i alla våra projekt, säger Linnéa.
I kvarteret finns en stor gård som ger en
småskalighet runt om. Gården kommer att
bli en given mötesplats för de boende. Inte
minst för barnen. Gården bjuder på grönska
i soligt läge.

Bostäderna är uppdelade på två hus med
olika karaktär och höjd.
- Husens taklandskap varierar i höjd, vilket skapar en känsla av variation. Husen ut
mot Litteraturgatan är fyra till sju våningar
och huset mot Backadalsgatan med sina två
våningsplan skapar en radhuskänsla, lägenheterna i markplan har en lite större uteplats, säger Jessica.
Omgivningen i och runt Selma Gård är ett
stort plus. Naturen finns alldeles intill, men
ändå är det bara några få steg till Selma Lagerlöfs Torg som har det mesta man kan önska sig.
- I närheten finns det också gott om förskolor, grundskolor och bussförbindelser, för att
inte tala om den positiva omvandlingen som
Hisings Backa genomgår. Selma stad växer

fram och blir en modern ny stadsdel och en
plats med liv, säger Linnéa.
På frågan om varför man bör köpa en lägenhet på Selma Gård svarar de så här:
Linnéa:
- Lägenheterna har en bra standard och
man får mycket för pengarna när man köper en nyproducerad bostadsrätt. Dessutom
är gården väldigt charmig och trevlig. Här får
man det bästa av två världar: grönskan på gården och närhet till naturen, men också till Selma Lagerlöfs Torg och utbudet som finns där.
Jessica:
- Småskaligheten med kvarterskänsla i
stadsmiljö är fantastisk. Det blir som ett “rum
i rummet”. Myskänslan att bo så här är också
ett stort plus.
En rad starka argument för att du ska bli en
av Selma Gårds nya bostadsinnehavare.
LEIF MARTINSSON

KÄRRA
CENTRUM

Vad kan vi göra för dig?
Scanna QR-koden för att
boka ett kostnadsfritt
prova-på-pass eller kontakta
oss för ett möte.

Flexibel

Vi önskar alla
en trevlig höst!

FRISKVÅRD & HÄLSA

- TRÄNING - hot YOGA/yoga - MASSAGE - Viktkontroll -

Ta del av Katos uppdaterade hemsida
med läckra bilder på alla våra menyer.
Gå in på www.katosushi.se
Ps. Dagens lunch serveras som vanligt och på
kvällen full meny med fullständiga rättigheter!

Kambensfredag!

Gäller 26/10-6/11 2022

Färska & varma!

15k

!

Vi är den nya ledningen (Söta Moa Café) som
började jobba den första oktober. Vi försöker
introducera nya tårtor och bakelser och vi
vill erbjuda nya smaker till er, kära grannar,
utöver de tidigare baguetterna.

Välkommen!
Vi erbjuder råd och vård för alla, barn
som vuxna. Allt för att du ska vara frisk
i munnen hela livet.
Folktandvården Kärra – 010-441 81 70

Vårt café har en varm och intim miljö som
ska kännas som ditt hem, och vi vill att dina
åsikter ska göra vårt café bättre.
Dessutom har vi öppet alla dagar i veckan.
Välkommen till Söta Moa!

1395
/hg

/st

Potatisgratäng,
Rotfruktsgratäng Peka. 700-800 g.
Gäller ej tryffel. Jfr pris 18:75–21:43/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Grillade kamben Butiksgrillade sous vide. Gäller varje fredag.
Jfr pris 139:50/kg. Max 2 kg/hushåll.
Reservation 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!

Allhelgonahelgen
Vi skapar fina gravdekorationer ända
fram till allhelgonahelgen 5-6 november
då vi har öppet 10-15 lör och sön.
I år kan vi även erbjuda utkörning
till gravplats i Göteborgsområdet.

CANDY, Kärra Centrum 8,tel 031–57 99 88.
Öppet: Mån–Fre 08–21, Lör–Sön 09–21
OBS! från 1 juli – Paketutlämning: Alla dagar 09–19

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

Sc an na
för meny

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

CANDY
de ska va gott o leva

Öppettider:

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

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

z

Kärra Hårteam

Veckans erbjudande

159 kr

VÄLKOMMEN!

Nya rätter varje vecka!

Set, Eva-Lena och Lena

VARMT VÄLKOMNA!
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

Välkommen till
ditt lokala apotek!
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
FLEXIBEL FRISKVÅRD & HÄLSA | APOTEKSGRUPPEN | FOLKTANDVÅRDEN

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Succé för matfestivalen på Bäckebol Center
I början av oktober var det extra festligt när Internationella Food Festival gästade Bäckebol Center.
Här fanns möjligheter att köpa lunch, brunch eller middag och handla med sig hem läckra godsaker från medelhavsköket
och härliga sötsaker från både brittiska som franska köken - för att ta några exempel från från utbudet. Eller som många
besökare gjorde åt lite mexikanskt, spanskt, polskt eller en langos direkt på plats. Utbudet var stort med 18 matvagnar.
Det var gott om folk varje dag och de kunde sitta utomhus eller inomhus och njuta av den goda maten.
LEIF MARTINSSON • FOTO: BÄCKEBOL CENTER

OKTOBER 2022

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

Vi i KÄRRA KIF U15 Damer (2007)
söker fler superengagerade fotbollsspelare!
Vi är tålmodiga tävlingsinriktade tjejer som ständigt vill utveckla vårt
fotbollskunnande.
Tränar gör vi 4–5 gånger i veckan och utmanar varandra bl.a. genom att
ständigt vara 100% fokuserade när vi dragit på oss fotbollskorna.
Resultatmässigt så har det gått riktigt bra de senaste åren, så även i år:
1a i lätt serie & 1a i svår/medel serie.
Inför 2023 års säsong vill vi ta ytterligare ett kliv och spela i Junior
Flickor Division 1.
Här spelar tjejer som är mellan 16–19 år.
För att lyckas med detta så behöver vi förstärka vår spelartrupp som i dag
består av 18st engagerade tjejer.

Är du född år 2005, 2006 eller 2007 och känner att du
verkligen vill lägga manken till och bjuda på dig själv ?
Då önskar vi dig hjärtligt välkommen till våra öppna träningar under
november månad där du kommer att få provträna med oss.
•
•
•

Vi samlas i vårt klubbhus på Burmansgata 3.
Lördagar kl. 10:00.
Träning 10:30-12:00 på Klarebergsvallen konstgräs

Med vänliga hälsningar.
Jon Stockhaus huvudtränare. 0708-65 02 44 jon.stockhaus@gmail.com

VÄLKOMMEN IN I VÅR VISNINGSLÄGENHET
Kom in i vår första visningslägenhet i Brf Bohus Ängar 2!
Ett fantastiskt tillfälle att känna in lägenheten, husen och inte minst det härliga området Nordtag – Ytterby.
Vi erbjuder här ett bekvämt och bekymmersfritt boende som passar alla. Välplanerade lägenheter i varierande storlekar,
alla med generösa uteplatser eller balkonger. Som extra för trivseln uppför vi även en gemensamhetslokal i ett av gårdshusen.
I anslutning till denna lokal bygger vi också ett växthus. Där får du som boende möjlighet till en egen odling.
På tomten kommer det även finnas en pergola samt lekyta för barnen.
Möt våren 2023 i ett nytt boende, i kvartal 1 nästa år kommer husen stå redo för inflyttning!
Har du någon fråga eller boka tid för en visning?
Hör av dig till Lisa på Bjurfors Nyproduktion, 031 – 733 20 28, lisa.wessberg@bjurfors.se

LÄS MER PÅ HOKERUMBYGG.SE/BOHUS-ANGAR-2
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Välkommen till oss.
Vi finns nära dig och din familj genom hela livet. Om du blir
sjuk, skadar dig, eller mår psykiskt dåligt är det oss du först
kontaktar. Vill du förbättra din hälsa står vi redo att stödja dig.

Kvällsöppet
Vi har öppet till 19:30 onsdagar och torsdagar. Det
innebär att du kan besöka oss även kvällstid.
Hälsocoach
Vi erbjuder dig stöd till beteendeförändring och
vägleder dig till hälsosammare levnadsvanor.
Orolig för hudförändringar?
På vår hudmottagning bedömer vi dina
hudförändringar och fryser solskador vid behov.
Sök oss digitalt
Ladda ner appen Närhälsan Online och träffa oss i
mobilen. Behöver du nya recept eller har en fråga till
oss? Skriv till oss i 1177.
Sjuk kväll eller helg?
Hisingen jourcentral tar emot dig som har sjukdom
eller besvär som inte kan vänta tills nästa dag.

Närhälsan Backa vårdcentral och BVC
Rimmaregatan 2, 031–742 73 00
Är du 80 år eller äldre kan du ringa vår äldretelefon 0722–05 48 93
narhalsan.se/backavardcentral

Du möter ett kompetent team.
Specialist i allmänmedicin
Distriktssköterska
Psykolog
Specialist i hudsjukdomar
Hjärtsjuksköterska
Dietist
Äldresköterska
Specialist i sårvård
Hälsocoach
Diabetessköterska

Lista dig hos oss
Välkommen!
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LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!
Tel. 0705-60 63 06

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Även små annonser syns!
Boka din:
Leif Martinsson, 0733–48 72 14

VEM ÄGER SAN
NINGEN?

Fotograf: Momen Faiz, Nur Photo, Bildbyrå: Getty Images (Bilden är manipulerad)

Utan fri press är det
fritt fram för världen
s stora ledare att dik
som de vill. I Rysslan
tera sanningen precis
d faller nu ett mörke
r över allt vad press
journalistik heter. Lä
frihet och oberoende
s mer om vårt arbete
på reportrarutangran
för pressfrihet direkt
ser.se eller stöd kamp
genom att swisha ett
en
bidrag till vårt 90-ko
nto 123 90 044 90
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Jill Johnsons låt för livet
 Förfrågan var tilltalande, uppdraget viktigt. Kunde en av våra
mest folkkära artister tänka sig
att ta fram text och musik till förmån för Bröstcancerförbundet?
Det landade i Jill Johnsons första
egenskrivna låt på svenska, ”Ja
må hon leva”.
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen
hos kvinnor och varje timme drabbas någon
av sjukdomen. Bara i Sverige uppgår antalet
till 8 000 årligen.
– Jag har själv en vän som gått bort i bröstcancer och en annan närstående som drabbats. Med dem i åtanke är jag glad och stolt
över att ha fått göra ”Ja må hon leva”, säger
Jill Johnson.
Hennes första egenskrivna låt på svenska
startade med en förfrågan från den ideella organisationen Folkspel och Sverigelotten. I oktober månad genomförs en kampanj med en
rosa Sverigelott där ett extra överskott för varje
såld lott betalas ut till Bröstcancerförbundet.
– Genom åren har vi betalat ut drygt 4.5
miljoner kronor enbart på Oktoberkampanjen och vi har stora förhoppningar om att i
höst kunna överträffa fjolårets resultat, vilket
innebär ett viktigt tillskott till Bröstcancerförbundet. Dessutom ska kampanjen hjälpa till
att sprida uppmärksamhet och kunskap, säger Eva Kåpe, produktansvarig på Folkspel för
Sverigelotten.
Jill Johnson:
– Då jag fick det här fina uppdraget medföljde också en titel – ”Ja må hon leva” – som
gav alla möjligheter, men samtidigt innebar
en begränsning då det första jag tänkte på
var melodin alla sjunger när man fyller år. Då
började jag fundera, vad är det vi sjunger? ”Ja
må hon leva uti hundrade år”, det fick mig
att fundera på livet och vad det skulle vara för
typ av låt?
Att addera till ett redan unikt och framgångsrikt artistliv kan nu Jill lägga till att ha
skrivit sin första text på svenska.
– Det har jag aldrig gjort tidigare och innebar en utmaning. Samtidigt kände jag ett stort
ansvar då jag önskar att såväl drabbade som
friska kvinnor ska ta till sig texten. Jag har vridit och vänt på varje ord för att den ska träffa
rätt och landa mjukt, det har varit en process.
I sin loge och i samband med ett antal gig
kom musiken till.
– Jag fick till mig en ganska sårbar melodi
som jag filade på och den har verkligen fått
värka fram. Sedan har refrängen i högre grad
blivit förlösande och handlat mer om att leva.
Alla inblandade i projektet önskar självklart
att det ska leda till ökade medel i kampen mot
den vanligaste cancerformen hos kvinnor.
– Arbetet med att bekämpa bröstcancer behöver många starka krafter. Vi är tacksamma
att Jill Johnson höjer sin röst till förmån för
cancerforskningen och stöd åt drabbade, säger Bröstcancerförbundets generalsekreterare,
Marit Jenset.
– Jag tycker det är så viktigt att sprida kunskap, att vi förstår att forskning kostar pengar
och att det tar tid, att vi måste prioritera det.
En dag finns det kanske en lösning. Får jag
vara med och bidra med musik som är så viktigt i livet är det självklart att göra det, säger
Jill Johnson.

Jill Johnsson. Foto: Olle Kirchmeier.
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Notis

Så gör du
cykeln redo för
vintersäsongen
Mörker och minusgrader behöver inte vara ett skäl till att
ställa undan cykeln. Här är
några tips på hur du rustar
hojen inför hösten och vintern.
När
höstmörkret
och
frostnätter närmar sig är det
många som väljer att ställa
in cykeln för säsongen. I Göteborg brukar cykeltrafiken
närmast halveras på många
sträckor under vinterhalvåret.
Men för dig som vill fortsätta
att trampa dig fram genom
vintern är det läge att se över
cykelutrustningen.

Se till att du syns

Enligt lag måste din cykel
alltid ha fungerande bromsar
och ringklocka. När det är
mörkt ska cykeln dessutom
vara utrustad med:
• Lykta med fast vitt eller gult ljus fram

• Lykta med rött ljus bak

Foto: Tommy Holl.

• Vit reflex fram

Invigning av första eldrivna
kyltransport på 64 ton

• Röd reflex bak
• Orangegula eller vita
reflexer på sidorna

Mer om detta kan du läsa
hos Transportstyrelsen. Länk
finns under rubriken “Mer information”.

Dubbar mot halka

Under hösten när det börjar
bli kallt på morgonen och
kvällen är det inte helt ovanligt med blixthalka, ofta orsakat av underkylt regn. För
att slippa överraskas av hala
vägar kan det vara värt att
skaffa dubbdäck eller vinterdäck till cykeln.

Ge cykeln lite kärlek

 Förra veckan invigdes Sveriges - och världens - första eldrivna kyltransport på 64 ton tillsammans med fyra laddplatser vid Dagab Inköp och logistik vid Exportgatan i Hisings Backa.
Under flera år har Scania och Axfoods inköps- och
logistikbolag Dagab haft ett nära samarbete för att
utveckla en fordonsflotta som kan köra fossilfritt.
Dagab var först i Sverige med att 2021 ta Scanias
helelektriska tunga lastbil i drift. Nu utökas samarbetet, när den 64 ton tunga ellastbilen för kylda

Vid kyla finns det risk att
bromsar och växlar fryser
eller trasslar, se till att dessa
funkar innan du ger dig ut.
Hos en cykelverkstad kan du
få hjälp att förebygga problemen.
Sandade och saltade vägar kan orsaka rost, så det
kan vara bra att spola av
cykeln efter användning.
Kedjan kan också behöva
lite extra kärlek och smörjas
emellanåt.
Och till sist: glöm inte cykelhjälmen. Är du under 15
år är det lag på att ha hjälm
när du cyklar. Det gäller även
när du kör elsparkcykel.

www.trafiken.nu
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Foto: Tommy Holl.

mattransporter – den första i sitt slag – tas i drift i
Göteborg tillsammans med fyra laddplatser.
Lastbilen ska köras under minst två skift per
dygn och leverera mat till butiker i och utanför Göteborg. Scania har levererat en helhetslösning med både lastbil och laddinfrastruktur, med

mjuk- och hårdvara, installation och projektledning.
Ellastbilen är en prototyplastbil inom Scania Pilot Partner och projektet är en del av REEL, ett initiativ som leds av CLOSER och utförs med stöd från FFI.
B/K
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Nyhetsbrev från din
vårdcentral i Backa
 I denna spalt kommer vi en gång i månaden skriva om nyheter
och annat som händer på Närhälsan Backa vårdcentral.
Vi kommer exempelvis presentera olika yrkeskategorier och deras specialiteter och
annat som kan vara aktuellt för dig som
är listad hos oss.Vi som skriver jobbar som
vårdcentralchef, enhetschef och teamledare
men är i grundprofessionen allmänläkare,
sjuksköterska och undersköterska.
Patientenkät
Efter ditt bokade besök hos oss kan du få
en fråga via sms om hur du upplevde ditt
besök. Vi vill gärna veta vad du tycker och
jobbar ständigt med att försöka förbättra
vården för våra patienter. Vi kommer i denna spalt presentera några av de förslag som
inkommit från er och hur vi jobbar med
dessa.
Ett av dessa förslag var att vi skulle ha öppet längre än till kl. 17.00. Därför har vi
sedan september månad öppet till kl.19.30
på onsdagar och torsdagar. Vi ser det som
ett steg för mer jämlik vård. Under den utökade öppettiden erbjuder vi bokade besök
och telefonrådgivning. Även laboratoriet är
öppet som vanligt.
Influensavaccination
Den 8e november börjar vi vaccinera mot
den årliga säsongsinfluensan. Influensavirus förändras ständigt genom mutationer.
Det finns också flera olika sorters influen-

sa. Därför kan man drabbas av influensa
många gånger under livet och det är också
en anledning till att man måste vaccinera
sig varje år för att få skydd.
Det är gratis för dig som fyllt 65 år, är
gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp.
För övriga kostar det 240 kr. På 1177.se
kan du se en lista över vilka som ingår i
riskgrupp. Det går bra att vaccinera sig mot
Covid-19 samtidigt.
När vi planerar för influensavaccinationerna ser vi till att det finns gott om tider
eftersom trycket brukar vara väldigt högt.
Det är vi glada för då det är en viktig vaccination att ta som ger ett gott skydd mot
allvarlig sjukdom. Sedan lägger vi ut webbtider som man kan boka in sig på via vår
hemsida eller på 1177.se. I år har vi skickat
ut till våra listade patienter i 1177 att man
kan boka in sig på hemsidan.
Välkomna att boka in er.
ANNA HOLST, VÅRDCENTRALCHEF OCH
SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN LISA
SAMUELSON, ENHETSCHEF OCH
SJUKSKÖTERSKA CATARINA SANDSTRÖM,
TEAMLEDARE OCH UNDERSKÖTERSKA

Vi i KÄRRA KIF U15 Damer (2007)
söker fler superengagerade fotbollsspelare!
Vi är tålmodiga tävlingsinriktade tjejer som ständigt vill utveckla vårt
fotbollskunnande.
Tränar gör vi 4–5 gånger i veckan och utmanar varandra bl.a. genom att
ständigt vara 100% fokuserade när vi dragit på oss fotbollskorna.
Resultatmässigt så har det gått riktigt bra de senaste åren, så även i år:
1a i lätt serie & 1a i svår/medel serie.
Inför 2023 års säsong vill vi ta ytterligare ett kliv och spela i Junior
Flickor Division 1.
Här spelar tjejer som är mellan 16–19 år.
För att lyckas med detta så behöver vi förstärka vår spelartrupp som i dag
består av 18st engagerade tjejer.

Är du född år 2005, 2006 eller 2007 och känner att du
verkligen vill lägga manken till och bjuda på dig själv ?
Då önskar vi dig hjärtligt välkommen till våra öppna träningar under
november månad där du kommer att få provträna med oss.
•
•
•

Vi samlas i vårt klubbhus på Burmansgata 3.
Lördagar kl. 10:00.
Träning 10:30-12:00 på Klarebergsvallen konstgräs

Med vänliga hälsningar.
Jon Stockhaus huvudtränare. 0708-65 02 44 jon.stockhaus@gmail.com
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Ett av alla Kärra HF:s alla ungdomslag som säljer Bingolotter. Foto: Evy Knoph.

Kärra HF – bingobäst i väst
 Uppemot en miljon kronor – det har Kärra HF tjänat på att sälja lotter från Folkspel. Ingen i Västra Götaland har lyckats bättre.
– Det är givetvis stort och prestigefyllt att vi gått förbi Sävehof, säger klubbchef Magnus Björklund.

Topp 10 Backa-Kärra:
Kärra HF: 931 597.
Hisingsbacka: 388 009.
Kärra Klareberg: 215 755.

Ideella Folkspel har presenterat siffrorna för
mycket landets föreningar tjänat på att i första hand sälja Bingolotter och Sverigelotter.
Kärra HF toppar listan i Västra Götaland.
Dessutom före en en annan handbollsklubb
i regionen, som i princip prenumererat på
förstaplatsen sedan Folkspel och BingoLotto startade 1991, det handlar förstås om IK
Sävehof.
Kärra är också fjärde framgångsrikast i
hela landet.
– En stor eloge till våra medlemmar som
förstår innebörden av lottförsäljning. Vi ska
i sammanhanget komma ihåg att det inte
finns någon säljplikt hos oss
Den välförtjänta inkomsten är en stor anledning till att föreningen kan ha avsevärt
humanare medlemsavgifter än de flesta andra.
Magnus Björklund till Backa–
Kärra Tidning:
– Skulle säga att vi ligger 45–50 procent
längre än många andra. Utan överskottet
från Folkspel hade det dock inte varit möjligt att ligga på den nivån vi gör. Samtidigt

har vi också utgifter och pengarna måste in.
Vi ska också komma ihåg att vi har ett ganska litet upptagningsområde – 12 000 här
i Kärra – och inte är så stora på det viset.
Det gör medlemmarnas insats än mer imponerande.
Kärras del av överskottet uppgår till 931
597. Näst bäst i vårt upptagningsområde är
Hisingsbacka, som tjänat ihop 388 000.
Totalt betalar Folkspel ut 320 miljoner
kronor till anslutna klubbar och organisationer runt om i landet som sålt våra lotter.
– En rakt igenom fantastisk siffra, inte
minst med tanke på hur vår omvärld sett/
ser ut med skenade priser inom el, livs– och
drivmedel och med höjda räntor. Ett kraftfullt statement och ett bevis på hur mycket
föreningslivet betyder. Jag är övertygad om
att våra konsumenter ser det goda i att välja
lotter från Folkspel. Det är en imponerade
lojalitetshandling gentemot föreningslivet
och därmed vårt samhälle, säger Hans Sahlin, vd för den ideella organisationen Folkspel, i ett pressmeddelande.
Sedan starten 1991 har Folkspel betalat
ut 17,5 miljarder till föreningslivet. Bara de

fem senaste åren är summan en bra bit över
en miljard kronor – 1 270 000 000 – enligt
följande:
2017/2018: 177 miljoner.
2018/2019: 189 miljoner.
2019/2020: 232 miljoner.
2020/2021: 352 miljoner.
2021/2022: 320 miljoner.
Hans Sahlin:
– Alla vi på Folkspel är mäkta stolta över det
överskott vi bidragit med till landets föreningar och organisationer i över 30 år. Vi är
som bekant en ideell organisation som ägs
av våra medlemmar. Det innebär att inga
privata aktörer har ekonomiska intressen i
vår verksamhet och att vi därmed kan låta
allt överskott gå direkt tillbaka till dem vi
verkar och finns till för.
LEIF MARTINSSON

Backatorps IF: 159 291.
Backadalen: 176 915.
Finlandia/Pallo: 62 137.
Kärra Dragons: 19 869.
Clareberg Ridklubb: 15 724.
Backa HK Sharks: 9 840.
Hisingskärra IBK: 1 784.

Topp 10 Sverige:
Södertälje SK: 1 167 103.
AIK Fotboll: 948 263.
Bollstanäs SK: 941 034.
Kärra HF: 931 597.
Linköpings HC: 928 287.
IK Sävehof: 852 109.
Gerdskens BK: 772 152
Sandvikens IF: 724 272.
Örebro SK Ungdom: 719 895.
Herrestads IF: 684 681.
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Mästare 2022 – ingen
nyhet i er lokaltidning
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VI STÖDER
FRI PRESS
I UKRAINA
Den här tidningen är medlem
i Tidningsutgivarna; en av
grundarna av Ukrainian
Media Fund som ekonomiskt
och materiellt stöttar fri och
oberoende journalistik i Ukraina.

 Två matcher – ytterligare en poäng. Det är vad det handlar om innan BK Häcken kan titulera sig svenska mästare. En möjlighet de bommar? Inte en chans.
Mitt tips inför seriestart står stenhårt cementerat under konstgräset på Bravida.
Undertecknad var en av drygt 6 000 åskådare på Bravida Arena
då Malmö FF besegrades med 2–1.
Trots spel med en man mindre i 40 minuter.
Trots en oerhörd press att ta tre poäng i guldjakten.
Trots tuffa matcher emot såväl Djurgården (1–0) och AIK
(2–1) på kort tid inför det skånska besöket.
Så imponerad.
Inte ett dugg förvånad.
Det vet ni läsare som tog del av mitt allsvenska tips tidigt
i våras.
Som för övrigt stämmer hyggligt väl hela vägen…
Häcken är helt enkelt det bästa laget i serien.
Häcken spelar den roligaste fotbollen.
Häcken har i Simon och Samuel Gustafsson tillsammans
med danske Mikkel Rygaard den vassaste mittfältstrion jag sett
i svensk elitfotboll under alla år.
Häcken har en skyttekung i Alexander Jeremejeff, som helt
enkelt inte kan bli straffad för den teater som Ola Toivonen
spelade upp på Bravida.
Häcken har ett dynamitpaket i Ibrahim Sadiq, som måste
bli aktuell till Årets Genombrott i allsvenskan 2022.
Häcken har i norrmannen Per Mathias Högmo den tryggaste av tränare.
Häcken har så mycket mer.
En poäng till kan komma att behövas.
Antingen borta i derbyt mot Blåvitt söndag eller i den avslutande omgången, Norrköping på Bravida, helgen efteråt.

Stödet är viktigt för att vi i
omvärlden ska få en korrekt
bild av vad som händer i det
pågående kriget
Du kan bidra tillsammans
med oss! Swisha valfri
summa till 123 286 7257.
Pengarna går oavkortat till
journalister och publicister
på plats i Ukraina.

Faksimil från Backa/Kärra tidning, mars 2022.

Eller att Djurgården tappar poäng i sina återstående matcher,
då är det också klart vilken klubb som vinner SM-guld 2022.
Men det visste ni som läser er lokaltidning förstås redan i
mars månad.

TIDNINGSU TGIVARNA | TU.SE

Läs mer om Ukrainian Media Fund :
uamediafund.com

LEIF MARTINSSON

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

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

FREDAG 4 NOVEMBER
Rödbo kyrka
Säve kyrka
Tuve kyrka
Backa kyrka

11.00-16.00
11.00-17.00
11.00-17.00
12.00-16.00

LÖRDAG 5 NOVEMBER
Tuve kyrka 13.00-16.00
Säve kyrka 13.00-16.00
Backa kyrka 12.30-15.30
(Stilla musik kl. 14 & 15 i Backa kyrka)
GULD KÖPES!

I kalendern på hemsidan och i appen Kyrkguiden finns info
om helgens alla gudstjänster samt vilka som medverkar.

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.
VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR
TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
www.svenskakyrkan.se/backapastorat
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Resa till Oslo
Oslo är en underbar stad som man kan besöka många gånger.
Först och främst skall vi besöka det fantastisk Operahuset och
få en guidning där. Efter den äter vi en fin lunch på Operahuset.
Därefter kommer vi tillsammans att gå till det nybyggda
Munch Museet som invigdes 22 okt-2021. För de som vill
kan man nu få se Edvard Munch målningar, inträde 160
norska kronor.
Om man hellre vill kan man gå med till Nasjonalmuseet
som är Nordens största konstmuseum och som invigdes 1 juli
-22. Där kan man sedan gå på egen hand. Inträdet är 110
norska kronor.
Kanske vill du bara strosa på Aker Brygge och njuta av denna fantastiska stadsdel som nu byggts upp. Allt är på gångavstånd från Operan.
Bussen hämtar upp oss kl 17.45 och vi räknar med att vara
hemma senast kl 21.30
Dag och tid: fredag 28 oktober 07.30 ( Hämtning Backadalen
väg mellan Selma Lagerlöfs torg och Stigs center , mitt emot
Backa Vårdcentral där det finns en bussparkeringsplats.)
Pris: 950 kr för medlemmar och 1050 kr för icke medlemmar.
Priset är inkl bussresa och inträde/guidning på Oslo Operahuset och en fin lunch där.
Anmälan: förlängt fram till den 20 oktober. Anmälan till Gun
Mattsson
Reseledare: Britt Haaland.

Povel Ramel 100 år

Tore Sunesson med Kul-Kören kommer idag att fokusera på
Povel Ramels låtskatt, hans underfundiga texter och melodier.
I en och annan låt får vi säkert sjunga med!
Dag och tid: Onsdag 16 nov kl 13-14.30
Plats: Backa Folkets Hus
Avgift: 75 kr inkl kaffe för medlem,125 kr inkl kaffe för icke
medlem.

Mats Westling.

Vandring på Gotaleden.

Mats Westling

Vandring på
Gotaleden Kul (på) Tur

Musik när den är som bäst.
Mats Westling slog igenom 2008 med låten Perfekt som i
nuläget har 1,8 miljoner lyssningar på Spotify.
Han har släppt 7 album och har byggt upp en hängiven
publik i Norden. Mats har genom åren samarbetat med artister som Jill Johnson, Niklas Strömstedt, Björn Olsson (Mando
Diao, Hellström etc), Mikael Rickfors, Bröderna Rongedal,
Cecilia Vennersten med många fler. Han har en förmåga att
beröra och alla som hört Mats vill höra mer.
Dag och Tid: ons 26 okt kl 13-14.30 (ev även kl 18.30-20)
Plats: Backa Folkets Hus
Avgift: 75 kr inkl kaffe för medlemmar, 125 kr inkl kaffe för
icke medlem
Anmälan: Till Gun Mattsson eller Gun Kanmert

20 nov. 14:00 Samarbete med The house of Possibilitas.

Julfest

Välkommen till vår julfest där vi får klä upp oss för varandra
och komma till ett vackert dukat bord. Vi sjunger in julen
tillsammans med Kul-kören. Vi äter gröt, skinksmörgås och
så har vi vårt julklappsspel. Visst är det roligt att både ge och
få julklapp. Ta med en nyinköpt julklapp, värde minst 50 kr.

Damernas Resa

Äntligen kommer den mycket efterlängtade Damernas resa
tillbaka. Datum är ej satt. Och vem vet vilket resmålet blir?
Bara du som följer med får reda på det!
Vi blandar lite shopping med god mat och något kulturellt.
Ta på dig något fint och du skall se att du kommer i feststämning redan på morgonen kl 8 då det bär iväg.
Resan görs preliminärt i slutet av hösten eller i början av nästa år.
Datum, pris och info om anmälan kommer ut i senare utskick (e-mail).
Ni behöver förboka så vi vet hur många som kommer för
att säkra att vi kan genomföra arrangemanget. Det bygger
på att ni med många kommer för att vi skall kunna erbjuda
fina arrangemang framöver.
Välkomna att anmäla er och höra av er.
Styrelsen
Anmälan: Till Gun Mattsson 0793-577443 och Gun Kanmert 070-5411765

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

Västtrafik
höjer priserna

Kafferep: Song of Songs

Dag och Tid: onsdag 7 dec kl 12.30-15
Plats: Backa Folkets Hus
Avgift: 75 kr inkl gröt och kaffe
Anmälan: Till Gun Mattsson eller Gun Kanmert

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

Gentlemen och Gangsters.

Gentlemen
and Gangsters
Ingen har väl missat att se och höra detta fantastiska gäng.
Det blir New Orleans hot Jazz med en touch av swing från
20-och 30-talet. Bandet spelar sofistikerat som gentlemen
och med den kraft och brutalitet som gangsters-därav bandnamnet. Det spritter i både ben och armar, musiken byggs
av glädje och det är högt i tak. Alla älskar detta gäng och här
är åldern på besökarna 1-100 år. Ta med dansskorna så får
ni dansa loss.
Dag och Tid: Onsdag den 30 nov kl 18.30-20
Plats: Backa Folkets Hus
Avgift: 100 kr för medlem och 200 kr för icke medlem
Anmälan: Till Gun Mattsson eller Gun Kanmert

Den 9 januari höjs priset på Västtrafiks biljetter med i genomsnitt 2,6 procent. Det görs för att täcka kostnaderna
för att driva och utveckla kollektivtrafiken.
En 30-dagarsbiljett i Göteborg kommer till exempel att
kosta 815 kronor istället för 795 kronor och enkelbiljetten i 1, 2 eller 3 zoner höjs med respektive 1, 2 och 3
kronor.
Priset på en- och tre-dygnsbiljetter höjs dock med 4,5
procent vilket innebär en 5 till 30 kronor dyrare biljett
beroende på antal zoner.
Att dygnsbiljetterna nu höjs lite mer kan dels hänga
samman avrundningar, dels med att Västtrafik har en
princip om att priset per resa ska vara lägst för de som
reser mycket.
– Just ett dygns- och tredygnsbiljetter är en typ som
ofta köps av turister och besökare, säger Maria Björner
Brauer till Göteborgs Posten.

Västtrafiks nya priser från 9 januari:

• Biljettyp: 1 zon, 2 zoner, 3 zoner.
• Enkel: 35 kronor, 70 kronor, 105 kronor.
• Ett dygn: 115 kronor, 230 kronor, 345 kronor.
• Tre dygn: 230 kronor, 460 kronor, 690 kronor.
• 30 Dagar: 815 kronor, 1 225 kronor, 1 870 kronor.
• 90 Dagar: 2 200 kronor, 3 310 kronor, 5 050
kronor.
• 365 dagar: 8 150 kronor, 12 250 kronor, 18 700
kronor.
B/K
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Här är alla nuvarande
landskapsrätter
 Alla landskap har flera stycken favoriträtter, utsedda av olika
aktörer vid olika tillfällen. På Wikipedia finns en lista som vi har
utgått ifrån här.
Blekinge: Ålsoppa/sjömansbiff/senapsmarinerad sill med potatissallad
Bohuslän: Makrillsoppa/äggost/halstrad makrill med nässelröra
Dalarna: Älgfärsbiffar med örtstuvad majrova, lingon och kantareller på stomptallrik/
rårakor med fläsk/Dalafilé med äppelportvinssås
Dalsland: Gäddfärsbiffar med örtgräddfilssås/äppelkaka från Åmål/morotssoppa med
laxspett
Gotland: Marinerad lammstek med säsongens grönsaker/saffranspannkaka/chilisaffranspannkaka med primörsallad
Gästrikland: Senapsgratinerad strömming
med grynkaka, tunnbrödsstips och lingonchutney/sotare med färskpotatis/skogsströmming med potatispuré
Halland: Cheddarbakad Halmstadslax med
pepparkokta rotfrukter och dillsky/långkål
med skinka/laxinlindad torskrygg med grönkålstimbal
Hälsingland: Älgfärsjärpar med pärgröt,
fläsk, korngryn och rotsaker/Hälsingeostkaka/Hälsinge hamboni
Härjedalen: Ugnsstekt, örtfylld fjällröding
med flötgröt och ragu på toppmurklor, sparris och svartrot/mandelpotatisvåffla med siksallad/stekt röding
Jämtland: Bouillabaisse på röding med syrade rotfrukter, serverat med getostfilbunke
i tunnbrödskåsa/älgstek med murklor/jämtländsk viltgulasch/älggryta
Lappland: Ugnsstekt ripbröst med svartvinbärssås, selleripuré och små paltpotatisar/
suovas pirko/renskavsgryta med kryddiga
hjortron

Medelpad: Harsadel med potatis och Karl
Johansvamppuré, rårörda porstranbär och enbärssås/tjälknöl/harbiffar med svampsås
Norrbotten: Kokt, rimmad älgbringa med
pepparrotssås och pressgurka/pitepalt/driva
på frusen älv
Närke: Cajsa Wargs hjälmargös med trattkantareller, bacon och gräslökssås/skomakarlåda/stormaktslåda
Skåne: Brännesnuda/äggakaka/långbakad
grissida med morotspuré/köttbullar och potatis
Småland: Ostgratinerad gösfilé med potatismos/småländsk ostkaka/honungsglaserad
vildsvinsstek/isterband
Södermanland: Stekt pomerans- och nejlikeinlagd strömming med kumminkryddat
knäckebröd/Sorundatårta/helstekt strutsbiff
med rotsaker
Uppland: Uppländsk husmanskost/ångbåtsbiff/Mälargös med bondbönor och upplandskubbskrisp
Värmland: Inbakad älgfärsbiff med trattkantareller och potatiskaka/nävgröt med fläsk
och lingon/skrädmjölsraggmunk med älgpytt

Bohuslän med en av sina landskapsrätter: Halstrad makrill med nässelröra.
Foto: www.ica.se

Västerbotten: Älgwallenbergare med västerbottnisk potatiskaka och syltade kantareller/
Västerbottenpaj/paltmuffins
Västergötland: Fläskfilé med kantarell- och
kålrabbisås/grynkorv med stuvade bönor/
älgfilé med kanel- och svartvinbärssås samt
rotfruktskaka
Västmanland: Halstrad, lättgravad gösfilé på
skogssvamp och gurktagliatelle med pepparrotscremfraiche och tomatvinägrett/mälargös med
pepparrot/tjälknöl på rådjur med potatisgratäng
Ångermanland: Örtmarinerad skeppsmalen
lax med fruktsås/surströmmingsklämma/laxlåda med surströmming

Västergötland med en sina landskapsrätter: Fläskfile med kantarellsås.
Foto: www.receptfavoriter.se.

Öland: Laxkroppkakor med dillgrädde/
öländska kroppkakor/bakad pumpa med
pistachvinägrett, fårfiol och getost

Östergötland: Östgötsk grönärtsoppa med
nässelbröd/raggmunk med lingon/laxdolmar
med ärtvinägrett

Swisha till

123 129 50 21
Människor i Ukraina flyr för sina liv. De
behöver akut nödhjälp. Scanna QRkoden och swisha en gåva idag!

KÄLLA: WIKIPEDIA.
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Notiser

Rån på apotek, Kärra
I lördags skickades polis och väktare skickas till ett apoteket i Kärra, efter att ett överfallslarm inkommit från platsen. När polisen kommer fram var apoteket stängt, och
vid kontakt med apotekets personal framkom det att man
har blivit rånade. En maskerad ensam gärningsman har
genom att hota med ett pistolliknande föremål tvingat till
sig läkemedel, och därefter lämnat platsen.
Polisen arbetar med att förhöra personalen, och ytterligare eventuella personer som kan ha sett något.
Ingen person har fått några fysiska skador i samband
med rånet.
Polis har sökt i området med bland annat helikoptern,
men den misstänkte gärningsmannen är inte anträffad. En
anmälan om grovt rån har gjorts.
WWW.POLISEN.SE

SPF Seniorerna
BackaKärra
Välkomna till våra aktiviteter i november.
3 november Kl 11.00. Extra årsmöte angående
förändring i styrelsen.
3 november Kl 11.00. Månadsmöte. Vår medlem Per Jerndahl och bandet Gubbröra underhåller oss
med härliga låtar.
10 november. Studiebesök i Älvrummet på Lindholmen. Vi blir guidade i Älvstaden, med bilder, film och den
fantastiska modellen av en framtida stadsdel. Samling vid
Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen Kl 10.00.
17 november. Lunch på Ester Mosessons gymnasium, Esters restaurang. Åk. 2 serverar en 3-rätters lunch
för 145 kr. Restaurangen tar inte kontanter. Meddela
eventuella allergier. Samling vid Pressbyrån på Hjalmar
Brantingsplatsen kl 11.15.
B/K

Alicia Wikander. Foto: Tommy Holl.

Finbesök på Skälltorpsskolan
Den världskända skådespelerskan Alicia Vikander besökte
Skälltorpsskolan i Hisings Backa nyligen. Anledningen till besöket är att hon tillsammans med Göteborg Filmfestival driver
filmprojektet Filmlabb. Nämnas ska att skådespelerskan är

Kyrkospalten

Kommer du sakna
mig när jag dör?
En vän till mig hade läst en bok med en
liknande titel som rubriken. Jag funderade
en del på frågan. Inte för att det var svårt
att svara på, för jag uppskattar mina vänner
mycket. Det som gjorde att jag funderade
var att jag ibland kan sakna mina vänner
redan här och nu. Sakna att vi inte kan ses
mer, för att tiden sätter ett tak som vi slår i.
Och ibland för att jag inte har ork.
Nu i allhelgonatid kommer det mer nära
med de här frågorna. Sorg, saknad och
tacksamhet. Längtan, ofullbordad vänskap
och ledsamhet för det som blivit fel, eller
kunde blivit bra om vi fått tid.
Ofrivillig ensamhet är en folksjukdom.
Jag tror den kan se ut på olika sätt. Även
de som har vänner kring sig kan tidvis känna sig ensamma. (Märkligt nog kan sociala medier förstärka denna känsla så att den
som hungrar blir än mer svältfödd.) Det
finns inte alltid ork till vänskap, även om
behov och längtan finns. Och allt vill eller
kan vi inte dela ens med de nära. Då kan
ensamheten smyga sig fram i mörkret som
en alltför sval bris. Om den stannar gör den
något med oss.
Det jag övar mig i nu är att känna det jag
känner och se livet som det är. Kännas vid
både det sköna och det tvivelaktiga i mitt
inre. Det är lite obekvämt, men utvecklande. Kanske vänskap betyder mer för mig

just nu för att jag behöver någon som orkar
med mig. Men det i mitt inre som jag inte
gillar har jag svårt att visa andra. Men för
vår katt och för min Gud kan jag visa allt.
Det är också vänskap.
Jag har förmånen att redan som barn ha
fått inplanterat i mig en trygg, varm och allvarlig gudstro, där jag kan komma till Gud
och både säga och känna det som är. Jag
önskar så att fler kan få vandra åt det hållet,
men varje människa har sin historia och sin
väg. Men jag drömmer också om att vi både
i affären, kyrkan och var vi än möts, kan
stanna upp och ruta in ett symboliskt rum
där tiden står still. Ett rum där vi finns för
varandra utan att vara på väg. Inte minst nu
i allhelgonatid när olika känslor likt korkar
flyter upp till ytan. Kanske är det så Jesus
kan bli synlig här och nu.
Till min vän som kanske fortfarande
undrar om jag kommer sakna personen vill
jag nu svara. Ja, det kommer jag. Ibland
saknar jag dig redan. Men jag vet att vi alltid är vänner, oavsett vad tiden och döden
säger.
CARL-HENRIK KARLSSON
DIAKONIASSISTENT I TUVE

uppvuxen i Hisings Backa och som tonåring gick hon och
läste i Skälltorpsskolan.
B/K
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Landslagets Jenny Carlssons
handbollsresa är värd all beundran
 Hon har gjort succé i svenska handbollslandslaget. Spelar proffesionellt i franska ligan
i Brest Bretagne. Vi pratar om
Jenny Carlson från Hisings Kärra,
där allt började i moderklubben
Kärra HF.
Få spelare, om ens någon, har varit med om en
liknande handbollsresa som Jenny, med tanke
på skadebakgrunden hon haft. De har varit
många och svåra, men aldrig att 27- åringen
har gett upp. Hur mörkt det än sett ut, så har
hon kämpat vidare. Tack vare det har hon fått
sin belöning. Redan som ung förstod de flesta
i Kärra HF att den här talangen kommer att
gå långt. Riktigt långt. I Kärra HF blev hon
junior-SM-vinnare och senare spel för seniorlaget. 2014 flyttade hon från till Lund och
SHE spel med handbollsklubben Lugi. Fyra
år senare gick resan till Danmark och Ringkøbing Håndbold.
Efter det blev det EH Ålborg ett år och
sedemera Holsterbro Handbåld fram till
2022. I den senare klubben växte Jenny ut till
en nyckelspelare och landslagsspel väntade. I
den blågula tröjan klev Jenny fram och visade
upp ett synnerligen stort och moget spel. Så
bra att hon starkt bidrog till framgångarna i
OS 2021 och VM 2021. Effekten blev till att
hon 2022 skrev på ett proffskontrakt för Brest
Bretgane i franska ligan.
Välförtjänt är bara förnamnet.
Numera är Jenny en av de spelare som förbundskapten Tomas Axen ritar ned först när
det är dags för uttagning till landslagsspel.
Det säger rätt mycket om vilken status Jenny
har.
Lokaltidningen fick en pratstund med Jenny Carlson.
Hur har första tiden i Brest Bretagne varit?
- Den har varit bra, första tiden gick väldigt
fort eftersom jag kom in mitt i hetgröten där

i mars. Så det var bara att anpassa sig snabbt
och hitta sin roll vilket gick förvånansvärt
smidigt. Det var svårt med språket, eftersom
jag inte pratade ett ord franska när jag kom,
men som tur är är laget bra på engelska. Kulturen är helt annorlunda än vad jag är van
vid, med många profiler i laget, men det är
det som är roligt!
Varför blev det Brest Bretagne?
- Ja men jag har alltid velat spela i Frankrike och Champions League så när Brest ringde var valet inte speciellt svårt. De är en storklubb med många bra spelare så det är en
utmaning att vara i en sån klubb också, och
det var det jag kände behövdes för min egen
utveckling också.
Hur bra är klubben internationellt?
- Ja men förra säsongen spelade vi kvartfinal
i Champions League och är därför topp 8,
för bara två säsonger sedan spelade de final
i CL så det är en storklubb med stora ambitioner.
Inramningen på matcherna i franska ligan?
- Ja men hemma i Brest är den helt otrolig
med 3-4000 per match, det är en publik som
verkligen stöttar laget hela vägen. Såklart det
finns klubbar med desto färre i publiken, men
jag upplever ändå handbollskulturen som
större här med supportrar som åker med på
långa bortamatcher osv.
Har du kommit in bra i laget?
- Jag tycker jag har kommit in bra i laget, när
jag kom hit var det skönt att det var 3 andra
skandinavier som hjälpte mig mycket med allt
det nya. Nu tycker jag även att jag har hittat
min roll i laget och klubben i sig.
Hur trivs du i staden Brest?
- Trivs bra, det är ingen storstad enligt fransyskorna, men jag som har bott i småstäder i
Danmark tycker denna räcker gott och väl.

En hamnstad med mycket stränder och restauranger.
Tyvärr kan vädret ibland påminna lite om
Göteborgs, men är ändå lite mer sol än hemma haha!
Hur bor du?
- Jag bor med min pojkvän här, med 5 minuter till hallen.
Har du börjat lära dig franska?
- Jag går franskakurs, men helt ärligt så är det
ganska svårt haha! Jag kommer däremot in i
det mer och mer, och börjar förstå mer när
tränaren pratar franska.
Vad gör du på fritiden i Brest?
- Jag studerar på sidan så är i full gång med att
skriva min C-uppsats i Folkhälsovetenskap, så
en del av tiden går att studera. Vi spelar såpass
ofta så finns inte jättemycket tid, men jag går
på cafeer och restauranger och försöker se lite
av Frankrike när möjligheter finns!
Din egen prestation så här långt i klubben?
- Förra säsongen va jag lite utav en joker där
inte så många visste vem jag va, nu är det lite
annorlunda. Men det har gått bra, sen finns
det alltid saker att bli bättre på hela tiden. Det
är min första säsongen i en såpass stor klubb
och det ska jag vänja mig till också.
Du har ju varit förföljd med skador genom stor del av din karriär. Hur har du
orkat ta dig igenom det?
- Det tror jag har med min kärlek till handboll och träning att göra, jag har alltid gillat
träningen i sig också så det har hjälpt mig. Sen
har det alltid varit ett bakslag såklart och en
tuff tid när man är skadad. Jag har alltid haft
en dröm med handbollen, att ta mig till landslaget och storklubbar så det har jag hela tiden
velat kämpa för
Är du helt skadefri nu?
- Ja peppar peppar så är jag det.

Vad har din familj, mamma Ann, pappa
Stefan och storebror Robin betytt för att
du lyckats så bra?
- Min familj har betytt väldigt mycket för mig
vad gäller handbollen men också allt vad det
innebär. Jag har som du nämnde haft en del
bakslag men dem har alltid varit där för mig
och stöttat och hjälpt mig. Robin har hjälpt
mig mycket med träningen när jag har varit skadad och det har hjälpt otroligt mycket
att komma dit jag är idag. Och mamma och
pappa är såklart några som alltid finns där för
mig, jag kan alltid ringa dem och dem ställer alltid upp för mig. Så det är klart att dem
betyder mycket för min handboll men också
livet i sig, att ta sig vidare fastän det kommer
motgångar med sjukdom och skador.
I landslaget har du gjort stor succé. Spelat både OS och VM. Nu väntar EM i november. Känslan inför det?
- Ja men jag hoppas såklart att jag ska få ett
EM i november också, det hade varit väldigt
roligt. Att få spela för landslaget är en stor
stolthet och något jag alltid drömt om så det
kämpar jag alltid för!
Hur länge stannar du utomlands?
- Det är lite svårt att säga, men jag önskar vart
fall jag kan spela några år till utomlands innan
jag är färdig med det.
Följer du med din moderklubb Kärra HF?
- Ja såklart följer jag Kärra, det är som du säger
moderklubben så jag håller allt koll.
När får vi se dig i Kärratröjan igen?
- Jadu, haha! Vi får väl hoppas det kan bli Kärratröjan när jag är färdig med utlandet!
Att Jenny Carlson, från moderklubben och
plantskolan Kärra HF, blir en nyckelspelare i
det stundande EM är utom allt tvivel.
LEIF MARTINSSON
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Hisingsbackas herrar höll
inte hela vägen
Nära var det att Hisingsbackas herrar skulle
tagit klivit upp till division 3, men tyvärr föll
de igenom i de sista matcherna. Främst var
det i seriefinalen mot Jonsered, som vann
serien,,det brast. 6-0 till brukslaget och så var
den dagen förstörd gör Backalaget. Nu hamnade man till slut på en hedrande tredjeplats
och det blir till att ladda om för nästa säsong.
Bästa målskyttar blev: Buba Sanyang 15
mål, tätt följt av Levi Kundo med 13 mål.
B/K

Hisingsbackas damer
avslutade med storseger
Har haft en säsong i division 4 som varit
stentuff. 7 poäng lyckades de skrapa ihop
till sist. I sista matchen kom en riktig islossning
då man vann stort mot jumbon Jonsered med
8-1. Aisha Sanyang var på målhumör med
sina fem mål. Tanya Singh Johansson 2 mål
och Binta Sanyang 1 mål blev också målskyttar.
B/K

Kärra KIF:s
herrar avslutade med
målkalas
Ett ungt och ganska oerfaret Kärra svarade
för en klart godkänd säsong, med en 5:plats.
De ska de absolut vara nöjda med. Här finns
det gott om spelare att bygga vidare på för
framtiden.
Sista matchen vann de mot Bergsjön med
hela 9-2. Skyttekungen Johan Jussila svarade
för fyra mål och hans målfacit slutade på 19
mål i serien och med det blev han näst bäste
målskytt i division 5A.

OKTOBER 2022

Fjärde raka för
Backa HK:s damer
I helgen svarade Backa HK:s damer ytterligare en stark insats när de mötte
Kroppskultur och vann med 33-24. Efter fyra matcher har Backa fyra raka
segrar och är obesegrade, vilket betyder serieledning i division 2. Backalaget kopplade greppet redan i första halvlek och gick till halvtidsvila med 188, efter att Emma Hall direkt från början satt tonen med sina 5 mål innan
klockan ens hade gått 10 minuter. I den andra var det mer eller mindre en
transportsträck för Backa som hade full kontroll på tillställningen.Lite extra
uppmärksamhet i Backa går till nämnda Emma Hall som blev årets första
10-målskytt och Matilda Hummelgård med 9 mål, samt Elvira Janson som
stod för en stark debut.
På lördag väntar Stenungsund (b) i en tidig seriefinal.
B/K

9 mål för Matilda Hummelgård när Backas damer
vann mot Kroppskultur.

... och herrarna
tog första vinsten
Efter en tung inledning i division 2 för Backa HK:s herrar, med tre raka förluster, lossnade det i helgen med vinst mot IF HV Tidaholm. Segersiffrorna
skrevs till 36-27 (21-15) Bästa målskyttar var Filip Olsson 8, Oliver Edvardsen 6 och Johan Sighed 6.
Nästa match spelas på lördag 29 oktober mot HP Alingsås.
B/K

8 mål av Filip Olsson när Backas herrar vann mot
Tidaholm.

B/K

Backas F14 vidare i USM
I helgen spelade Backa HK:s Flickor 14 USM
i Karlskrona vilket resulterade i vinst i samtliga
matcher. Både spelare, ledare och supportrar fick därmed en fin helg i Blekinge.
B/K

... och även Kärras F14
Kärra HF:s flickor 14 vann komfortabelt de
3 kamperna mot Ystads IF HF, Torslanda HK
och Åhus Handboll Blå
Steg 2 spelas 3-4 dec, grupp 2:09 arr
Åhus Handboll.
B/K

Elin uttagen till Sverigecupen

... och Zoja har varit i Kosovo

Nu har förbundet kommit med beskedet om vilka spelare som blivit uttagna
till Sverigecupen. Totalt är det 210 spelare (98 killar och 112 tjejer) som är uttagna. Från Backa HK har vi Elin Andréasson som representerar Göteborg den
11-13 november i Nyköping.

Backa HK:s Zoja var med om en fin upplevelse då hon för ett
par veckor sedan åkte till Kosovo för att vara med på landets
U-landslagsläger. Stort att att bli uttagen.
B/K

B/K

Även små
annonser syns!

Stina och Ketsia
uttagna till träningsdag
för U18-landslaget

Boka din:
Leif Martinsson, 0708–48 72 14
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Förbundskaptenen Jesper Östlund har kallat 61 spelare till tre regionala träningsdagar i november för U18damerna. Bland dem är två spelare från Kärra HF med,
Stina Littorin (MV) och Ketsia Mumbongo
B/K
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Foto: Kärra HF

Audi Privatleasing för
ett smidigt bilinnehav.
Audi A4 Avant TDI
Privatleasing från:

4695 kr/mån
Pris från: ca 416 300 kr
Betalskydd ingår i 12 månader*
Service ingår hela leasingperioden

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

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

ID. Buzz | 2022

En ikon i ny skepnad
100% elektrisk

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

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

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

Team
Transportbilar

Volkswagen ID.5

Provkör något nytt: en elsuvcoupé.
Är det en elbil? En suv? En coupé? Ja. Välkommen att provköra den nu.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

Business Lease exklusive moms från 4913 kr/månad inklusive service och försäkring.
Förmånsvärde netto från 4485 kr/månad.
Energiförbrukning vid blandad körning från 18-18,7 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX.
Rekommenderat pris från 569 900 kr. 499 900 kr med klimatbonus. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 1500 mil (exkl moms), 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2022).
Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se. Förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.
Bilen på bilden är extrautrustad.

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
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Innebandy

Lina Cardell. Foto: Kärra HF.

Kärras damer vann stort
Förra veckan åkte Kärra HF:s damer på en svidande förlust
mot Boden (b). I helgen mötte de AIK hemma i Lillekärrshallen
och visade klass. Visserligen var hemmalaget lite trögstartade
med målskyttet i den första halvleken, men efter hand så lossnade det rejält. Kärra gick halvtidsvila med 15-8 och i den
andra fortsatte de ösa in mål och vinner med 34-19. I och
med segern skuggar Kärra de andra lagen i toppen.
Det fanns gott om spelare i Kärra som förtjänar lite extra
omnämnande. Lina Cardell som klev fram och gjorde sin bästa match sedan hon kom från sin sejour på Island i somras.
Maria Sundin som gör ett starkt jobb som V6 och hann även
med att kontra in flera mål. Cecilia Tillman var tillbaka efter
skada och gör en helgjuten insats. Bakåt så var det Alma Mikaelsson och målvakten Åsa Björlund som utmärkte sig.
Mål Kärra: Cecilia Tillman 6, Lina Cardell 6, Alma Mikaelsson 5, Matilda Hjälmedala 5, Meja Bernvid 4, Maria
Sundin 4, Lovisa Ekberg 4
Nästa match i serien är mot Tyresö Handboll på bortaplan
Lö 12 nov kl.14.
B/K

Stark insats av Kärras herrar
Det blev en jämn match när Kärra tog emot RP IF Linköping i
Lillekärrhallen, som hemmalaget till slut kunde vinna med 3531 (17-16). Kärra startade bra och var på väg att koppla
greppet flera gånger i första halvleken men RP gav sig inte.
I den andra gjorde Kärra lite taktiska förändringar som gav
resultat direkt och de drog ifrån målmässigt. RP kämpade sig
tillbaks innan hemmalaget kunde avgöra och tog därmed två
viktiga poäng.
Matchens store spelare var Simon Larsson i Kärra som dominerade tillställningen. Även Alfred Tilly, Viktor Olsson och
Carl Friberg svarade för starka insatser.
Målen för Kärra: Simon Larsson 13, Alfred Tilly 5, Carl
Friberg 4, Olle Gustafsson 4, Elias Gromuluski 3, Elias Azar
2, Loay Awad 1, Theodor Heier 1, Victor Olsson 1, Arvid
Engström 1.
Nästa match spelas mot Kroppskultur (b) fre 28/10 18:30.
B/K

Simon Larsson. Foto: Kärra HF.

Dubbla guld för Kärra IBK
I Bästkustcupen visade Kärra IBK framfötterna. Guld till P07
som vann mot Pixbo Wallenstam i finalen med 3-1 och samma

valör för F07 som vann mot Frillesås FF med 7-1 i finalen.
Grattis till spelare och ledare.
B/K

Kärra IBK damer åkte på tung förlust

Kalles mål hjälpte inte

Topplaget Lindome stod för motståndet i senaste matchen i
division 2 för Kärra IBK:s damer. De slutade med storvinst
8-1 för Lindome. Tröstmålet för Kärra stod Camilla Carlsson
för.

Kärra IBK:s herrar spelar i division 2 denna säsong. Efter 4
matcher spelade så har de en vinst och tre förluster. Den senaste matchen föll de mot Frölunda med 4-3. Målen för Kärra:
Kalle Hugosson 2 och Marcus Siltonen 1.

B/K

B/K

Backadalens herrar körde över Vinga

Första vinsten för Backadalens damer

I helgen vann Backadalens
herrar mot Vinga (b) med
9-2.
Någorlunda jämt var det i
de två första perioderna, men
i den sista lade Backadalen in
en extra växel och drog ifrån
målmässigt.
18-årige Ludvig Friberg
fick lejonhuvudet efter en
stabil insats som vänsterback,
och Ville Lindberg blev
matchens lirare med sina 4
mål. En tredje person som
kan lyftas fram extra är Oscar
Larsson i kassen, som endast
Ville Lindberg. Foto:
www.backadalen.se
släpper två skott förbi sig på
60 minuter.
I och med segern mot Vinga så är herrarna i toppskiktet av
tabellen och där de vill vara.
Målskyttar: Ville Lindberg 4, William Jansson, Harry
Olofsson, Oscar Ljungqvist, Anton Sjölund Jurado, och Jesper
Wollberg Olofsson
På lördag väntar derby hemma mot Kärra IBK.

Så kom då första vinsten i
årets seriespel i division 1 för
Backadalens damer. Vinga
stod för motståndet och det
blev en målrik tillställning.
När slutsignalen ljöd var det
12-2 för Backadalen.
Målen för Backadalen:
Sandra Hugosson 4, Elvina
Turujlija 3, Tindra Bäckvall 1, Linnea Wising 1, Elin
Hagström 1, Lovisa Odh 1.
Nästa mach spelas mot
Kungälv den 29/10.

B/K

Sandra Hugosson.
Foto: www.backadalen.se

B/K

Division 5
Kärra IBK - Frölunda 11-5
Mölndal - Hisingskärra IBK 6-9
B/K
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Fakta: Lite Historik
2016
Ulvacupen: 1:a
(sista laget som fick vinna cupen)
2017
Tygrikescupen: 1:a
Ålborg City Cup (Dk) 2:a, 4:a,
5:a (spelade med 3 lag)
*Gothia Cup: 16-delsfinal
(1/16)
Bonum Cup: 1:a, 2:a, 3:a
och 4:a! (spelade med 4 lag).
2018
GIFF-cupen (obesegrade men
ingen vinnare fick utses då det
inte tilläts i den åldersklassen)
Färgelanda Cup 1:a och 2:a
(spelade med 2 lag)
2019
Ö-bollen 1:a

På väg till match i A-slutspelet, nationell serie U16 2022). Foto: Backatorps IF.

Wroclaw Trophy (Polen) 3:a

Säsongen är över

Backatorp IF P06 är bland de
18 bästa lagen i Sverige 2022!
Serien och slutspelet i Nationell Serie är över
och nu återstår endast en avslutningsresa för
killarna som spelat ihop sedan de var 5-6 år
gamla. Vägen via Backatorp IF Fotbollslekis
och ända fram till nästa års juniorlag har varit
lång och innehållsrik.
Efter 11 år tillsammans så kliver nu killarna
i Backatorp P06 vidare till klubbens juniorlag samtidig som några fortsätter sin satsning
ibland stadens olika elitklubbar.

Målet för laget har alltid varit att i en rolig och kamratlig miljö utveckla och förbereda
dem för framtida utmaningar. Detta är verkligen slagit väl ut genom att utveckla både spets
och bredd i samma lag.
Att den 34 man stora truppen hållit ihop i
vått och torrt får ses som lagets allra största bedrift då lag i motsvarande åldersklasser snarare
minskar och många även svårt att få ihop lag.
För att fira alla år och framgångar tillsam-

mans så åker laget nu till London för att se
Chelsea-Zagreb och Arsenal-Zurich live på
plats för att skapa ännu ett minne tillsammans.
Håll ögonen öppna då killarna alldeles säkert dyker upp på olika fotbollsplaner även
framöver.
Dock är tiden över för just denna konstellation födda 2006 för denna gång…

*Gothia Cup; Kvartsfinal (1/8)
(Sveriges andra bästa lag efter BP)
2020
Ö-bollen: 1:a
Tångenhallen Futsal Cup: 1:a
2021
*Sverigecupen: 1:a
Quality Hotel Cup: 1:a
*Vinst i Serie Göteborg
Svår Pojkar 15 (obesegrade)
2022
* 18:e plats i Sverige
(Nationell Serie U16)
* Mot bästa motstånd från
Göteborgs resp Sveriges olika
Elitföreningar

HENRIK LARSSON TRÄNARE

MANADENS MATCHER!
Nya matcher på gång, vi ser fram emot att möta er där. Spelschema för de
närmsta veckorna ser ni nedan. Hoppas vi ses!
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Bli medlem
redan idag!
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*12 mån

Välkommen till klubben för tjurskallar. För ensamvargar. För våghalsar. För de som aldrig ger upp. Och de
som är bäst på att börja om. Klubben för mjölksyra. För pannben. Och för träningsvärk. För de som tvekar.
De som vågar. Och de som bestämt sig. Välkommen till hela Sveriges träningsklubb.

gym & Gruppträning

PADELcenter

wellness online

triggz bonusprogram

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

På flera orter i landet erbjuder vi
moderna padelbanor. Boka bana
via Matchi, hyr padelrack, köp
bollar och tillbehör på plats!

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.

