Köp Varilux-glas och få ett par Varilux LIBERTY 3.0
UTAN KOSTNAD
Gäller vid köp av kompletta glasögon t.o.m 8 dec 2019. Andra paret glas kan vara sol, färgskiftande eller klara glas.
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

DIN LOKALTIDNING I BACKA, KÄRRA, TUVE OCH SÄVE – ÅRGÅNG 15 , TIDNINGENBK.SE
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BACKA / KÄRRA

NORRA HISINGEN
NOVEMBER 2019

MED TUVE
OCH SÄVE

VI SÄLJER OCH SERVAR FÖLJANDE VARUMÄRKEN

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

TAGENE

Foto: Maria Söderström Solgläntans Förskola.

SUCCÉ NÄR NYA FISKHUSET INVIGDES

ÅRETS DISTRIKTSSKÖTERSKA FINNS PÅ NÄRHÄLSAN

BARNKONVENTIONENS DAG FIRADES I KÄRRA CENTRUM

BACKA BOWLING KÖK & BAR NYSTARTAR • NYA HANDELSHUSET MILJÖCERIFICERAT • KÄRRAS HF DAMER ÖVERRASKAR

på

Handla

hemmaplan!

– välkommen
Handla lokalt
um!
till Kärra Centr

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

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

Bäst i test!

! @ karracentrum | www.karracentrum.com

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

selmalagerlofstorg.se |

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

fi @selmalagerlofstorg

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Black Week!

69

95
/kg

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk,
fetthalt max 12%, ca 1-2,2kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 48

Handla andra
varor för minst 200 kr,
köp 1 paket för

Gäller
endast fredag

25:-

5:-

/st

/st

En låda för mänskligheten

Smör

Hyacint

Arla, flera sorter, 500g,
jfr-pris 50,00/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 48

Black Friday
erbjudande

Flera färger
Max 10 köp/hushåll

 Det börjar dra ihop sig till tomtebesök. Och årets julklapp är utsedd. En tom låda som ändå innehåller så mycket.
Efter att ha kunnat konstatera att det ytliga paket som HUI (Handens utredningsinstitut) tidigare och årligen presenterat som
”Årets julklapp” och som bland annat på senare tid bestått av GPS-mottagare (2007),
robotdammsugare (2015) och VR-glasögon
(2016), numera har en helt annat innehåll
känns färdriktningen betydligt hälsosammare.
Efter ”Elcykel” (2017) och ”Återvunnet
plagg i fjol är det i år en låda att lägga undan sin
mobil i för att istället fokusera på att umgås.
Jag säger som Gert Fylkings utrop i samband med oﬀentliggörandet av Nobelpristagaren i litteratur.

Äntligen.
Håll med om att en jul, där varje familjemedlem INTE sitter och tittar på sin mobilskärm vore ett stort fall framåt.
För att motverka detta destruktiva beteende har alltså en mycket begåvad person kommit på att lansera en förvisso tom låda, som
ändå kan fyllas till bredden med exempelvis
samtal, umgänge, omtanke, tankar, funderingar och kärlek
Det är i all sin enkelhet fullständigt genialt.
LEIF MARTINSSON

BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE

Liatlet
Lok

99:-

/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar,
odlad Norge, i bit, vakuumförpackad,
600g, jfr-pris 165,00/kg

e

kalt.s

LiteLo

Ansvarig utgivare
Leif Martinsson
leif@tidningenbk.se
Mob. 0708-48 72 14
Tel. 031-57 50 39

Redaktion

Annonsmaterial

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

Tryck

BOLD – Ett Miljöcertifierat tryckeri

Distribution

Julia Gustavsson, Skribent
Olof Lidh, Skribent

Martinsson Säljmedia

Grafisk form

Varje månad (undantaget juli)

Per Rosenberg
per@tidningenbk.se
Mob. 0704-27 44 48

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

Utgivning

5:-

4995
/kg

Lösviktsgodis
Smått & gott
Max 3 kg/hushåll/vecka 48

Risgröt

Felix, 500g, jfr-pris 10,00/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 48

Adress

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra
Mob. 0708-48 72 14
redaktion@tidningenbk.se

Selma Lagerlöfs Torg

Hemsida

Priserna gäller endast på Hemköp Selma Lagerlöfs Torg, vecka 48,
t o m sön 1/12 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

www.litelokalt.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN 27/11–1/12
BÄCKEBOL

Ve!"s

MEDLEMS-

KLIPP!
3 FÖR

65k

25k/st
MAX 2 ST/MEDLEM.

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

JULSKINKA I SKIVOR

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

Sverige/Coop. Färdiggriljerad. 250 g. Jfr-pris 100:-/kg.

Gevalia. Välj mellan olika sorter och rostningar. 425-450 g. Jfr-pris 48:15-50:98/kg.

10k/st

BIFF/ENTRECÔTE

99k/kg

MAX 2 ST/MEDLEM.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

CHOKLADBOLLAR/PUNSCHRULLAR

BIFF/ENTRECÔTE Brasilien/Naturkött.

Coop. 180-210 g. Jfr-pris 47:62-55:56/kg.

I bit. Ca 900 g.

Julen gör vi
tillsammans.

12)=
/kg

69)=
/kg
MILD/MELLANLAGRAD OST

Arla Ko. I bit. Välj mellan Jämtländsk Hushållsost 26%, Herrgård, Greve, Svecia 28%, Präst 31% och Dackeost 33-36%.
Gäller ej eko. Ca 500-1500 g.

MAX 2 KG/HUSHÅLL.

CLEMENTINER
Spanien. Klass 1.
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Insändare

Sätt in flera bussar
Hur sjutton ska vi få plats på Rosa Express. Uppmaningen
är att vi ska åka mer kollektivt, vilket är utmärkt, men då mådde bussarna komma i tid, det måste finnas plats på dom. Jag
arbetar inne i stan och tro mig det är sällan jag kommer i tid
till jobbet. Tack var förseningar, överfulla bussar. Betalar en
bra slant för busskortet och då vill jag få valuta för det. Det
får varken jag eller andra med dessa ständiga förseningar.
Både till och från jobbet. Hur svårt kan det vara att sätta in fler
bussar på morgonen och när folk ska hem från sina arbeten.

Fiskhuset en pärla
Tack för det underbara reportaget om Fiskhuset i förra Backa/Kärra Tidningen. Verkligen läsvärt. Jag var på invigningen av
det nya fiskhuset och det var så bra. Har handlat på fiskhuset i snart 30 år och kommer att fortsätta med det så länge jag kan.
Även mina barn handlar där. Det är som ni skrev stans bästa fiskaffär.

BESVIKEN RESENÄR

Politiker - How dare you?
Greta Thunbergs välkända uttalande i sitt tal i FN - How
dare you - passar bra in på våra svenska politiker. Hur vågar
ni som bestämmer mer eller mindre blunda för allt hemskt som
sker i Sverige. Inte en dag eller en timme går utan att det
sker mord, våldtäkter, knivskärningar, misshandel, bilbränder,
sprängningar. Ni har med våra skattepengar medel att sätta
in mycket mera resurser för att få ordning i landet. Polisen gör
vad kan efter sina resurser. Regeringen har haft många år på
sig nu att agera, men de har blundat för det mesta. Reagerat
har de och gjort brandkårsutryckningar men det räcker inte
på långa håll. Snackat har de gjort och så har de snackat
igen. Mest om att sätta in utredningar. Vi är många som väntat och väntar på kraftfulla insatser för att få trygghet i vårt
land. Folk vågar ju knappt gå ut längre när mörkret faller in.
Känner inte igen mig längre i mitt Göteborg.
Så för guds skull. Prioritera om och lägg mycket mera
pengar och resurser på att skapa trygghet. Det är vad vi folk
skriker efter.

ROLAND I BACKA

sluta straffa oss ideligen.
Frågan är vad våra folkvalda politiker själva gör för miljön?
ANETTE I BACKA

Hur kan man behandla Tobias
så illa?
I Göteborgs Posten stod det nyligen om utvecklingsstörde
Tobias från Hisings Kärra som blir av med sina sjävklara assistanstimmar. LSS Lagen om om stöd och service till vissa
funktionshindrade gäller inte längre Tobias och andra drabbade.. Det är så fel det kan bli. Man blir så illa berörd när
det ska sparas på dom svagaste i samhälle. Hur var det nu?
Allas lika värde har ju ropats ut titt som tätt av våra politiker,
men det gäller tydligen inte den här gruppen. Pengar går före
människovärdet.
Skäms på er politiker förvaltningar och myndigheter.

Julmarknad i Kärra
Härligt att det blir julmarknad i Kärra i år igen. Det ser
jag verkligen fram emot. Det är en av de bästa aktiviteterna
på torget. Den här gången kommer vi att gå hela familjen.
Gärna mer av sådant i Kärra Centrum. Det behövs.
LILLEKÄRR SÖDRA

Dagens beröm
Det klagas ofta på våra vårdcentralerna. I visa fall är det
helt rätt, men jag tycker också de ska få beröm. Är ”stamkund”
på Kärra vårdcentral och har även besökt Backa vårdcentral.
Har alltid blivit bra behandlad av personalen på båda platserna. Vi får inte glömma att de inom vården inte har några
större löner, men gör ändå alltid sitt bästa.
BRITTA

ANNA FRÅN KÄRRA

OROLIG OCH F-BANNAD GÖTEBORGARE

Ge våra funktionsnedsatta ett
värdigt liv

Hoppas du blir av med
körkoret - för gott
Skulle vilja få tag på personen i en nästan ny blå Volvo
V40 som körde i ilfart genom Skälltorpsgatan. Det inträffade
fredagen den 15 november på eftermiddagen. Kan garantera att farten var långt över 100 km. Flera bilar höll på att bli
påkörda inklusive min. Hoppas du åker dit nästa gång och
blir av med ditt körkort för gott. Sådana som du ska inte få
fara fram på vägarna. Tyvärr hann jag inte uppfatta registreringsnumret.
KENT I BACKA

Jag mådde illa när jag läste om funktionsnedsatte Tobias
Hildings Hisings Kärra öde, i GP. Han kommer inte att få
sina assistanstimmar längre vilket är förödande för hans liv
och anhöriga. De som beslutat det här hoppas jag avsätts
omedelbart. Vår regering slänger ut miljarder på än det ena
efter det andra märkliga saker, men på alla de som är funktionsnedsatta slängs det inga pengar eller resurser. Vad är
problemet. Räcker inte pengarna till? Vart tar alla våra skattepengar vägen? Skandalöst att den här gruppen inte får de
resurser som de har rätt till.
EVA SOCIALARBETARE

Politiker lever inte som de lär
Läste lokaltidningens krönika i förra numret om flygskam.
Helt rätt skrivit. Våra politiker är på oss medborgare med
oändlig miljöpropaganda, som bland annat att flyga mindre.
Själva lever de knappast som de lär. De flyger kors och tvärs,
kör bilar privat som släpper ut mängder med koldioxid. Vad
de har glömt är att de allra flesta av oss i Sverige försöker
på bästa sätt att bidra till olika saker när det gäller miljön.
Sopsortering, pantlämning, minska användningen av plastpåsar, köper el och miljövänliga bilar etc. Är övertygad om att
Sverige är ett föregångsland när det gäller att tänka miljö. Så

Vad händer nu med
stadsdelshuset?
Det ryktas om att stadsdelsnämnderna kanske ska läggas
ned nästa år. Förstår ingenting. Nyss har ju det byggts ett
nytt stadsdelshus på Selma Lagerlöfs Torg. Där har ju förvaltningen i Norra Hisingen flyttat in. Vad kommer att hända med
alla personer som arbetar där nu och hur blir det med själva
huset då?
UNDRANDE INVÅNARE I HISINGS BACKA

2 december är ATG tillbaks
på ICA Supermarket i Kärra
Nu är det inte många dagar kvar till att man återigen kan
lämna in sitt travspel på Ica Supermarket i Kärra.
- Måndagen den 2 december startar vi upp igen och då
kan man kan lämna in sitt travspel i kassan, säger butiksägaren Jörgen Kjerstensson.
B/K

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 julmaten.Vi har julbord eller jultallrik som ni kommer och hämtar
hos oss, alternativt att vi kör ut den till er med hjälp av Bring för ett
självkostnadspris. Ring om prisuppgift.
Vi börjar den 22 nov och sista dagen är på julaftons förmiddag.
Beställningen ska vara inne senast 5 vardagar innan ni ska ha julcateringen.

Klassiskt kallt

Klassiskt småvarmt

149:-/portion

50:-/portion

• LÖKSILL
• SENAPSSILL
• VÄSTKUSTSILL
• ÄGGHALVA MED RÄKOR OCH
MAJONNÄS KALLRÖKT LAX MED
ROMSÅS
• GRILJERAD JULSKINKA JULKORV
• RÖKT KALKONBRÖST OXPASTRAMI
KALVSYLTA RÖDBETSSALLAD SENAP
• JUL EDAMER KVIBILLE GRÄDDÄDEL
VÖRTBRÖD & SMÖR

• KÖTTBULLAR MED RÖDBETSSALLAD REVBENSSPJÄLL
• PRINSKORV
• JANSSONS FRESTELSE
• (PRISET 50 :- PP GÄLLER NÄR DET SMÅVARMA GÅR
SOM TILLVAL TILL DEN KALLA JULTALLRIKEN. ÖNSKAR
NI BESTÄLLA ENDAST SMÅVARMT KOSTAR DET 99:- PP)

Klassisk dessert
15:- /portion
• RIS Á LA MALTA MED HALLONSÅS
• (PRISET 15:- PP GÄLLER NÄR DESSERTEN GÅR SOM
TILLVAL TILL DEN KALLA JULTALLRIKEN. ÖNSKAR NI
BESTÄLLA ENDAST DESSERT SÅ KOSTAR DET 29:- PP

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

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider: Vardagar 08.00–19.00 • Helger
08.00–18.00 • Köket stänger 30 min innan.
Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café
Bäckebol!

Annat än julmat?
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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Stämningsfullt var det när Barnkonventionens dag firades i Kärra Centrum. Foto: Foto: Maria Söderström Solgläntans Förskola.

Barnkonventionens dag firades i Kärra Centrum
 Den 20 november fyllde FN:s barnkonvention 30 år, vilket stadens förskolor uppmärksammar med tända ljus, sång och generationsöverskridande möten. Konventionen är särskilt aktuell just nu eftersom den blir en del av svensk lagstiftning den 1 januari 2020.
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 för att
värna och synliggöra barns rättigheter. Sverige
har sedan länge skrivit under konventionen,
men vid årsskiftet kommer barnkonventionen
som helhet att bli svensk lag vilket gör årets
firande lite speciellt.
För att uppmärksamma detta anordnades
en mängd olika aktiviteter av Göteborgs för-

skolor, dagen till ära. I Kärra Centrum arrangerade tre förskolor, Stella, Solhaga och Solgläntan en ljusmanifestation i centrumet. De
bjöd in familjer, öppna förskolan, äldreboendet och andra i stadsdelen. God hjälp fick de
av Blommiga butiken som bidrog till blomsterarrangemang och av ICA Supermarket som
stod för strömmen till ljudanläggningen. Det
var många vuxna med sina familjer som var på

plats i Kärra Centrum den här magiska kvällen.
- Med denna manifestation vill vi synliggöra barnen och ge dem en röst i det oﬀentliga rummet. Vi vill berätta för våra yngsta
medborgare, barnen, att deras röster är viktiga och en del av samhället här och nu. Vi
hoppas också att på detta sätt sprida hopp för
framtiden och med en känsla att ingen är för

liten för att påverka, säger Cicilia Oddhammar, rektor.
Kvällen var stämningsfull med 1000-lyktor
som lyste upp.
Det här var en dag med barnen i fokus.
B/K

Succé när nya Fiskhuset invigdes på Selma Lagerlöfs Torg
 Vi är många som väntat. Och
som vi längtat. På att det nya
fiskhuset på Selma Lagerlöfs
Torg ska öppna.
Fredagen den 15 november var det dags
och lita på att det blev en succé. Mängder med
folk var på plats i god till innan invigningen
och när en av fiskhusets delägare Bert Hillberg
klippte det röda bandet jublades det och folk

Fiskhusets Bert Hillberg klipper det
röda bandet.

strömmade in i den nya fräscha butiken. Väl
inne så möttes alla av havets alla delikatesser
inbjudande upplagda i de stora fiskdiskarna.
Till det fiskhusets trevliga och servicevänliga
personal och ni förstår att mycket bättre än
så blir det inte. Under dagen och även dagen efter bjöds på flera underbara smakprover, som musslor, fisksoppa med mera samt en
härlig musik. Folk trivdes alldeles utmärkt. I
och runt nya fiskhuset var det fullknökat med
kunder resten av dagen och alla var oerhört

Musik och en härlig stämning var det under fiskhusets invigningsdagar.

positiva med sitt nya fiskhus. Backa/Kärra
Tidning pratade med flera av besökarna och
det var idel tummen upp.
Att det är stans bästa fiskaﬀär är vi många
som skriver under på.
Inte minst efter de storartade invigningsdagarna som höll “lokal världsklass” rakt igenom.
LEIF MARTINSSON

Fullknökat var det var det under invigningarna i det nya fiskhuset.

Julmarknad i Kärra Centrum
LÖRDAG DEN 14 DECEMBER KL. 11 – 14
Kom i julstämning på torget, känn doft av granris, glögg,
pepparkakor och nygräddade pannkakor. Hitta dina julklappar på
julmarknaden bland lokala hantverkare och föreningar.
Julmarknaden arrangeras i samarbete med Kärra Rödbo Föreningsråd

Program på torget 11 – 14
Kranspyssel – välkomna och
bind och dekorera din egna
julkrans hos oss
Marshmallowgrillning och
varm choklad
Pannkakstrossen bjuder på
nygräddade pannkakor och sylt
Glögg och pepparkakor
Träffa tomten och lämna in
din önskelista
Gissa vikten på julklappssäcken och var med på
utlottning
Ponnyridning
Julgransförsäljning m.m.

Julmusik med
Brunnsbo
Musikklasser
Missa inte Lilla
Sjungande Julgranen
uppträder på torget
kl. 12.00 och kl. 13.00

Handla allt inför julen på hemmaplan!

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | karracentrum.com

En del av GöteborgsLokaler – Vardagsnära torg i hela Göteborg
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Nya Backa Bowling & Restaurang

En given mötesplats på Hisingen
 Stigs Center vet ”alla” var det
ligger för det är en central punkt
i Hisings Backa för mängder av
folk. I centrat finns en rad företag, som t.ex. butiker, restauranger och mycket mer. Backa
Bowling & Restaurang är en av
dessa. De har funnits länge, men
nu har verksamheten tagit flera
kliv framåt och står med en nyrenoverad fräsch anläggning som
imponerar.
- Vi har utvecklat konceptet och gjort en
del nödvändiga investeringar. Nu kan vi erbjuda kunderna en modern och komplett
anläggning, säger Stefan Andersson, VD på
Stigs Center.
Stefan har tillsammans med Mats Carlsson, driftansvarig på Backa Bowling, jobbat
hårt under en längre tid att utveckla välkända och tidigare populära Backa Bowling till
att bli Backa Bowling & Restaurang. För
några veckor sedan fick de klart med serveringstillståndet och nu står de med en
anläggning som är imponerar. När Backa/
Kärra tidning är på besök ser man direkt
hur trevlig och inbjudande lokalen är. Bowlingen finns där förstås, men även en inbjudande bar, en restaurangdel, biljardbord,
shuﬄeboard och andra aktiviteter. Runt
omkring finns det gott om bord för gästerna
och hela lokalen känns fräsch, ljus och fin.
- Vi har medvetet gjort en stor satsning
på restaurangdelen samt att utöka aktiviteterna. Kunderna ska känna att de får en
upplevelse när de besöker oss. Då kommer
de tillbaka, säger Stefan och Mats.
Konceptet med bowling, bar, restaurang
& aktiviteter är starkt, här finns något för
alla. Det är ingen tvekan om att det här
kommer att bli en av Backas populäraste
mötesplatser.
Stefan och Mats om:
Bowlingen
- Den fungerar väldigt bra och är inarbetad
under många år. Vi har 12 banor och här
spelas det regelbundet, unga som äldre. Vi
har även satsningen ”prova-på-bowling” för
funktionsnedsatta som har blivit en succé.
Shuffleboard
- Det är en växande aktivitet som passar väl
in i vårt koncept.

Fakta Backa Bowling
Kök & Bar
Öppettider
Mån 11 - 21
Tis
15 - 21
Ons 11 - 22
Tor
11 - 22
Fre
15 - 23
Lör
11 - 23
Sön 11 - 19
Fredag och lördag från kl 21.00 är
det åldersgräns 18 år, med undantag för barn i målsmans sällskap.
Hemsida: www.backabowling.com
Finns även på Facebook och
instagram

”

Pizzorna bakas
i stenugn och är
Hisingens godaste.
Mats Carlsson och Stefan Andersson

Biljarden
- Klockrent. Det är efterfrågat och nu kan vi
erbjuda våra kunder detta.
Restaurangen
- Blir ett lyft. Vi har en ny kock och det
finns gott om finns rätter att välja på till
rimliga priser. Storsäljaren år vår utsökta pizza, men också en grymt bra á la carte. Pizzorna måste nämnas extra. De bakas med noga utvalda råvaror och gräddas i
vår stenugn. Ljuvligt goda och är antagligen några av Hisingens bästa pizzor. Det går
även bra att beställa pizza för avhämtning.
Baren
- Har vi gjort om en del och nu är det en
inbjudande bar som är tilltalande och med
fullständiga rättigheter.
Utöver allt detta finns det även ett antal
arkadspel att tillgå.

BLACK WEEKEND!
VÄLKOMMEN TILL FRONTBILAR 29/11–1/12
SEAT Ibiza Style 115hk DSG

Mats gör kunderna nöjda
Mats är som klippt och skuren i rollen som
driftansvarig. Han har varit med länge på
tidigare Backa Bowling och skaﬀat sig en
enorm erfarenhet och vet vad kunderna vill
ha.
- Ja, några år har det blivit och nu känns
det fantastiskt med nystarten och lika skönt
är det att Stefan står bakom.
När kunderna önskar så skräddarsyr han
ofta olika paket vid exempelvis födelsedagar,
företagsevent eller liknande, så att alla blir
nöjda. T.ex. kan man köpa pizzabuﬀé + bowling som ett paket och det passar ju utmärkt
till ett födelsedagsfirande eller företagsevent.
- Man måste vara flexibel så att kunderna
blir nöjda, säger Mats.
Barnkalas är också oerhört populärt.
- Där har vi alltid mycket bokningar. De
börjar med en timme bowling och sedan blir
det pizza, glass & godis efteråt.
Till sin hjälp har Mats fått ännu en driftig

person, vilket behövs när verksamheten utvidgas.
Varumärket Stigs Center är starkt
Stefan har under snart 40 år förvaltat, investerat och utvecklat arvet från pappa Stig,
som startade upp Stigs Center, vidare med
den äran. Han känner att med utvecklingen
av Backa Bowling & Restaurang står sig Stigs
Center ännu starkare inför framtiden. Det
finns cirka ett 40-tal företag i hela byggnaden.
Runt om den stora byggnaden har det numera
satts upp extra ljus. Mycket för att synas men
också av säkerhetsskäl.
- Att sätta upp ljus var nödvändigt. Nu är
hela Stig Center rejält upplyst och tryggare
under kvälls och nattetid och det känns jättebra, säger Stefan.
Stigs Center med nya Backa Bowling &
Restaurang passar väl in ett starkt växande och
utvecklande Hisings Backa.
Så gott folk, missa inte att besöka nya
Backa Bowling & Restaurang.
Hisingens nya mötesplats.
LEIF MARTINSSON

25%

SPARA

rabatt på SEAT
originalservice
& reparationer

39.500:-

Gäller t.o.m.
30 dec 2019

Begränsat antal SEAT
Ibiza för omgående
leverans!***

2.195:-/mån** Ord.pris 2.595:-/mån
Kampanjpris 155.900:- Ord.pris 195.400:Privatleasing

PÅ KÖPET! Komfortpaket, förarpaket, klimatpaket,
backkamera, parkeringssensorer fram & bak samt
vit solid färg

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti
i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körn. l/100 km: Ibiza 3,8–5,9. Utsläpp CO2 g/km: Ibiza 106–134 (NEDC 92–112). Miljöklass EU6 AG. **SEAT
Privatleasing 36 mån. baseras på 1.500 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2019).
Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.
***Priserna gäller lagerbilar, Ibiza Style modellår 2019, 22/11 kl 9.00 – 1/12 kl 15 2019.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

Fira in julen på nya
Selma Lagerlöfs Torg
fredag den 6 december kl. 15- 18!

Välkommen till jul på Selma! Känn doft av granris, glögg, pepparkakor och nygräddade
pannkakor. Här kan både stora och små träﬀas, umgås och julpyssla tillsammans.

Missa inte butikernas
alla julerbjudanden!

PROGRAM PÅ TORGET
• Kranspyssel – bind
och dekorera din egna julkrans
• Marshmallowgrillning och varm
choklad • Pannkakstrossen bjuder
på nygräddade pannkakor och sylt
• Glögg och pepparkakor • Tomten
kommer och tar emot barnens
önskelistor

Följ nyheter på Selma
– gilla oss på Facebook & Instagram!
@selmalagerlofstorg

Reservation för eventuella ändringar i tprogrammet.

JUL I SELMA
LAGERLÖFS CENTER
• Kl. 15.30 samt 16.30
blir det julmusik med Brunnsbo
Musikklassers gosskör i ljusgården
• Missa inte övriga julprogram
inne i Selma Lagerlöfs Center
• Musikkafé, Livslustkören,
julmarknad m.m.

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Parkeringhuset
på Selma
Lagerlöfs Torg
Det nya P-huset i handelshuset på
Selma Lagerlöfs Torg har snabbt blivit
populärt. De flesta är nöjda med systemet som innebär att man får stå gratis
i 1,5 timme utan att registrera sig. Om
man vet att man ska vara borta längre
så registrerar man sig via sin mobiltelefon med ett SMS till P-bolaget. Det finns
några, främst äldre, som tycker det är
krångligt och har svårt med att hantera
det via mobilen.
- Vi tar åt oss kritiken och kikar på
olika alternativ, som vi får återkomma
till, säger Jonas Lissel fastighetsförvaltare
på förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

Vad för alternativ kan det vara?

- Ett är att via en kamera fota bilens registreringsskylt samtidigt som man kör in
bilen i P-huset och likadant när man kör
därifrån. Har man då stått längre än den
fria parkeringstiden på 1,5 timme så kan
man betala i en automat eller kommer
det en faktura på från parkeringsbolaget
på den tid som man stått längre, säger
Jonas.

Inga tankar på ett system där man
får en biljett från en automat?

- Nej det är troligen inget alternativ
av både miljöhänseende och hanteringshänseende, säger Jonas.

Vad kostar det om man överskrider
1,5 timme?

-Timdebiteringen är då för närvarande
12:-/ timme

Det finns inga pilar på golvet åt vilket
håll man ska köra. Finns det planer
på att införa det?

- Det finns även en vits med att det
inte är pilar, då det innebär större hänsynstagande mellan bilister och skapar
en lugnare trafiksituation. Men vi har
fått önskemål om pilar, så vi undersöker
detta för närvarande.
I P-huset har man breddat utrymmet
när man kör in och ska svänga in och
ut från parkeringar, vilket har gjort det
betydligt enklare för de besökande.

Följande gäller när du
parkerar din bil i handelshuset:
• Fri parkering i 1,5 timme
utan att registrera sig.
• Ska man parkera längre än 1,5
timme krävs det registrering och
betalning sker via SMS eller via
en nedladdad app, se skylt som
finns i P-huset. När du lämnar phuset checkar du ut med ett SMS till
samma operatör eller via din app.
• Man behöver en mobiltelefon
med SMS funktion eller en smartphone om man ska stå parkerad längre än 1,5 timme.
• Parkeringshuset är öppet för allmänheten mellan kl 6-23 och det
finns minst 2 parkeringar för rörelsehindrade per våningsplan.

LEIF MARTINSSON
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Julfirande på torgen i Norra Hisingen

Längtar du också efter julen och kan inte få nog av glöggdoft, granar och julmusik? Varje år bjuder
GöteborgsLokaler på julfiranden runt om på stadens många torg.

 Så här firas det på GöteborgsLokalers torg i Norra Hisingen
Kärra Centrum
Lördag 14 december klockan 11.00-14.00
Stor julmarknad då torget fylls med massor av
utställare från lokala hantverks- och idrottsföreningar. Pannkakstrossen bjuder på nygräddade pannkakor, glögg och pepparkakor
och tomten tar emot önskelistor. Julklappstävling där man kan vinna hela julklappssäcken och ponnyridning blir det också på torget.
För julmusiken står Brunnsbo Musikklasser
som gästar torget med den lilla sjungande julgranen.
Selma Lagerlöfs Torg
Fredag 6 december klockan 15.00-18.00
Vi firar in julen med en doft av granris, glögg,
pepparkakor och nygräddade pannkakor. Det
blir kranspyssel, marshmallowgrillning, och
tomtebesök. Den populära pannkakstrossen
är också på plats och gräddar pannkakor. Julstämningen blir på topp när Brunnsbo Gosskör kommer och sjunger a cappella. Julaktiviteter pågår även inne i Selma Lagerlöfs Center
under hela fredagen.
Brunnsbotorget
Fredag 29 november klockan 17.00
Traditionsenligt tänds klockstapeln upp kl.
17.00 för att fira in adventstiden. Brunnsbo-

kyrkans kör tar ton med Stefan Lindblom,
Magnus Fallgren och Sara Lindblom i spetsen
och adventstalet hålls av Andrea Schleeh. Det
blir även stämningsfull adventssång med tillhörande pepparkakor och glögg.
Tuve Torg
Lördag 30 november klockan 11.00-14.00
Vi firar traditionsenligt in julen lördagen inn-

an advent. Det bjuds på glögg, pepparkakor
och skönsång av den sjungande julgranen.
Dessutom blir det julpyssel, ponnyridning
och andra spännande aktiviteter. Nytt för i
år är att vi kommer arbeta för att göra Jul på
Tuve Torg till ett mer hållbart evenemang. Det
innebär att vi i alla delar försöker ha ett hållbarhetsperspektiv, både ekologiskt och socialt.
B/K

800 bostäder med tidsbegränsat
bygglov i Frihamnen invigt
 Älvstranden Utveckling har tecknat arrendeavtal som gäller fram till år 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad. De 800 lägenheterna är till för studenter, företag och allmänhet och ska etableras på Kvillepiren i Frihamnen, inte långt från Jubileumsparken med
allmänna badet och bastun.
Älvstranden Utvecklings VD
Lena Andersson, tillsammans med
styrelseordförande för Älvstranden Utveckling Tomas Nilsson
(M) och tidigare styrelseordförande Mattias Jonsson (S), klippte
band och invigningstalade.
Bakom de temporära bostäderna, som kom från Litauen, står
byggherrarna Brofred Bygg och
Entreprenad och Tempohousing
Scandinavia berättade om projektet och bjöd in till visning av

lägenheterna. Brofred Bygg och
Entreprenad är en del av Svenska
Hem-koncernen.
– Vi tycker detta är ett fantastiskt projekt och vi vill tacka Göteborg och Älvstranden Utveckling
för att vi har möjlighet att bygga
där. Det är mitt i stan med utsikt
över vattnet. Jag tycker inte det
kan bli bättre, säger Mats Svensson, vd för Svenska Hem till gp.se.
B/K

Klippt och klart. De temporära bostäderna i Frihamnen är
invigda. Foto: alvstranden.com.

Pop-up-butiken som gör skillnad
 Det handlar om att hjälpa
andra, att med någorlunda
enkla medel gör livet något
lättare för de som behöver det
bäst. På Lindholmen startar
Stadsmissionen second hand
från 25 november en pop-upbutik.
De flesta av oss har hemma i garderoben
kläder vi inte längre använder. Istället för att
låta dem samla damm kan de göra stor nytta
för andra. Inte minst om de är varma och i

används. Däremot kan de spela stor roll för
andra.
Lämna hela och rena kläder i påsar i Stadsmissionens pop up-butik på Lindholmspiren
5A. Bottenplan i Lindholmen Science Park,
bredvid Pressbyrån.

den årstid vi befinner oss.
Som en del av kampanjen Atrium Ljungberga Återwin-win öppnas en butik på Lindholmspiren 5A, där det är möjligt att lämna
in kläder som inte längre kommer till nytta/

Butiken håller öppet med ett fint urval av second hand:
Måndag 25 november – fredag 20 december.
Måndag–Fredag 11:00–18:00.
GM

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

Kärra Café
och Konditori
NYHET

Varm soppa med bröd

Ta hand om ditt leende!
•
•
•

35 kr

NYHET

Borsta med fluortandkräm två gånger om dagen.
Låt dina tänder vila två timmar mellan måltiderna.
Kom ihåg att besöka oss regelbundet.

Hembakad muffins
med kaffe

35 kr

Hälsningar Folktandvården Kärra - 010-441 81 70

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

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

Rabatt!

10

*

%

*Gäller ej spel, tobak, lotter
och receptfria varor eller pant.
Erbjudandet gäller på ICA Supermarket
Kärra tom 1/12 2019. Vi reserverar oss
för slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

Här spelar du Svenska Spel
alla dagar i veckan. Vi har andelsspel
på Stryk, Europa och Topptipset.
Välkomna in!

Red Bull 14:-/burk

OBS! KÖLAPPAR TILL PAKETUTLÄMNING!

Julstämning i blommiga butiken!

Tel. 574030

Vi sponsrar

Alla adventssöndagar öppet 11-15

Välkommen till blommiga butiken
Kärra Centrum 23 • 031-571746
Mån-Fre 10-18 • Lör 10-15
Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

fredag 29/11
start 21.00

KÄRRA

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!

KÖK & BAR

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

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

Kärra Hårteam
JJ da Silva

ÖPPETT:

CANDY

VÄLKOMMEN!
Set, Eva-Lena och Lena

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

3 för 2

på Apoteksgruppen
choklad & senap
Gäller tom 8 jan. Billigaste på köpet.
Rek. pris 39-79:-/st
Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG
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Kärra bibliotek
stänger för flytt,
29/11 14/1
Öppnar i ny
lokal i Klarebergskolans
aula
Kärra bibliotek kommer vara stängt för flytt
under en och en halv
månad: från och med
fredag 29 november till
och med tisdag 14 januari. Biblioteket flyttar in
i Klarebergskolans aula
och fritidsgård. Entrén till
den nya lokalen kommer
att vara precis till höger
om den gamla entrén.

Reserverade
böcker

All media som reserveras till Kärra bibliotek
kommer automatiskt att
skickas till Backa bibliotek på Selma Lagerlöfs
torg. Du kan själv välja
ett annat bibliotek som
hämtställe om du loggar
in på ditt bibliotekskonto
eller kontaktar ett bibliotek i Göteborg.

Ingen återlämning i Candy

Återlämning måste ske
på annat bibliotek i Göteborg under perioden.
Närmaste bibliotek är
t.ex. Angered, Backa,
Lundby eller 300m2.
B/K

Blomgåvan har flyttat in i nya handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg
Nu börjar det att bli fullt av handlare i Selma Lagerlöfs Torg nya Handelshus. Förra veckan flyttade populära Blomgåvan in. Tidigare har Hemköp, Mj Guld,
Folktandvården, Sushi K och Selmas Pizzeria också flyttat in.
B/K

Miljonregn från Folkspel över våra föreningar
Kärra HF i topp bland föreningarna
Västra Götalands föreningsliv får dela på 36 830 000
kronor i utdelning för sin försäljning av Bingolotter, Sverigelotten och andra Folkspelsprodukter under året. Det
står klart sedan ideella Folkspel summerat överskottet från
senaste verksamhetsårets försäljning.
Kärra HF hamnar på femte plats av alla föreningar i landet, vilket är imponerande, men även våra övriga lokala
föreningar i Norra Hisingen har gjort fina insatser och premieras av Folkspel.
I Kärra är pengarna öronmärkta för ungdomarna.
– Pengarna går till vår ungdomsverksamheten uteslutande. Vi har ju seniorlag också med de ska finanserna sig
själva. En tung post är att utbilda tränare vilket är dyrt i
förhållande till medlemsavgifterna, så där går en del pengar. Sen är det annat som matchtröjor, material, cuper, SMspel och så vidare där klubben är med och finansierar, säger
Magnus Björklund, klubbchef i Kärra HF till Göteborgs
Posten.

Här de föreningar i Norra Hisingen som
fick mest utdelning:
Kärra HF – 656 000 KR
Två på listan över föreningar i Västra Götalandsregionen.
Femma i hela landet.
Hisingsbacka FC – 343 148 Kr
Åtta på listan över föreningar i Västra Götalandsregionen
Backatorp IF - 92 438 Kr
IBF Backadalen - 77 805 Kr
Kärra/Klareberg IF – 83 670 Kr
Finlandia Pallo AIF – 68 200 Kr
Hisingskärra IBK – 14 950 kronor
Backa Scoutkår – 4 964 kronor
B/K

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

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

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

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

NOVEMBER 2019
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Håll utkik efter våra butikers erbjudanden under

BLACK WEEK
backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID
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Trygghetsspalten Norra Hisingen
November är snart slut och vi kan så småningom summera året som gått. Nu när det
är mörkare tider, så ska antalet inbrott stiga
enligt statistiken. Läget har under året sett
bra ut och vi ligger under den genomsnittliga nivån på en femårsperiod. Nu ser vi tyvärr en brant stigning i spåkulan, så var uppmärksamma på företeelser som inte tillhör
det normala.

ret och Kriminalvården är alla intresserade av
att samverka. Jag nämner alla eftersom vi har
skrivit under Medborgarlöftet om att arbeta
tillsammans för att bli starka och kunna påverka över gränserna. Vår första träﬀ kommer
vi att ha i samband med en trygghetsvandring i området kring Selma Lagerlöfs torg
och Gåsagången. Vi ska börja med fysiska åtgärder i miljön. Inte helt enkelt med tanke på
att området är en byggarbetsplats och kommer att vara det i ytterligare några år.
Trygghetsvandringen i Kärra som genomfördes den 20 november resulterade inte i
några större fynd av otrygghet. Området
runt torget är ganska bra upplyst och sedan
senast har en del saker redan åtgärdats. Vi
har fått synpunkter på att grusparkeringen
vid Sibylla är väldigt mörk och otrygg, vi
bollar den frågan vidare till ansvarig part.

Vinterdäck
Årstiden för även med sig byte till vinterdäck den 1 december. Du kan köra med
sommardäck så länge det inte är vinterväglag. Vem bedömer om det är vinterväglag?
Frågar sig vän av ordning. Jo, det är polismannen som är på plats. Skulle ni inte vara
överens så blir det tingsrätten som dömer utifrån en rapport från händelsen.
Straffbart att bära kniv
Det är förbjudet att bära kniv på allmän
plats och straﬀet kan bli böter eller fängelse i
upp till sex månader. Anses brottet vara grovt
har domstolen möjlighet att döma upp till
ett års fängelse. Om omständigheterna är sådana att polisen misstänker att en kniv skulle
komma till användning kan man tänka sig
att även rapportera för förberedelse till grov
misshandel eller rent av ett påbörjat försök.
Då hamnar vi på helt andra nivåer gällande
straﬀ. Knivlagen riktar sig mot personer som
rör sig i riskfyllda miljöer och andemeningen
är inte att en snickare inte får bära kniv, eller
att en picknick inte kan genomföras.

Misshandel i Kärra Centrum
Lördagen den 23 november runt kl 18.00
inträffade en grov misshandel i Kärra Centrum. Tre tjejer går helt oprovocerat fram och
misshandlar två yngre tjejer med bland annat sparkar i huvudet och övriga kroppsdelar.
Båda de misshandlade tjejerna fick åka till
Östra sjukhuset för vård. Med bland annat
hjärnskakning, illamående, värk i ryggen.
Ärendet är polisanmält och polisen var
också på plats.
B/K

Ska ditt barn börja
skolan till hösten?
KÄRRASKOLANS MATSAL
3 DECEMBER

Har du ett barn som fyller sex år under
2020? Då är det dags att söka skola! Du kan
önska i vilken grundskola eller grundsärskola
ditt barn ska gå – ta den möjligheten!
Om du vill veta mer om våra skolenheter
är du välkommen till oss på öppet hus. Det
spelar ingen roll var i staden du bor och du
behöver inte föranmäla dig.
Datum: 3 december. Tid: kl. 17.30 – 19.00
Plats: Kärraskolans matsal
Du kan läsa mer om skolvalet och hur du gör för
att söka skola på www.goteborg.se/sokaskola
B/K

Medborgarkontoret
Här kan du få svar på dina frågor om kommunens verksamheter och för vägledning i
kontakten med andra myndigheter och organisationer. Vi ger dig också vägledning i
samhället och hjälper dig att hitta rätt.

Selma Lagerlöfs Center, öppettider:

Måndag–onsdag kl. 10–16, torsdag kl.
11–19 och fredag kl. 10–14

Kenneth Johansson

Håkan Bredinge

Ingen extra patrullering under
den mörka årstiden
Vi har fått frågan om vi kommer att patrullera mer på våra torg under denna mörka
årstid. Rent krasst kan jag svara nej på den
frågan. Men vi gör löpande bedömningar om
var vi ska kraftsamla och lägga resurser, precis
som under resten av året. Det innebär att om
vi får indikationer på brott och otrygghet så
ligger det med i bedömningen. Därför är det
av stor vikt att tips och information kommer
fram till oss. Detta tillsammans med egenproducerad statistik och det som mina kollegor upplever gör att vi kan få en så bra lä-

gesbild som möjligt. Det gäller att göra så rätt
som möjligt då det inte går att vara överallt.
Samverkan över gränserna
Arbetet med att utforma framtiden kring
Selma Lagerlöfs torg fortsätter. Många är
på banan och vill bidra till att göra området
tryggt och säkert. Kan man förebygga så slipper vi agera i efterhand. Stadsdelen Norra
Hisingen, Allmännyttan, Framtidskoncernen (Posesidon, Familjebostäder) Göteborgslokaler, Västtrafik/Keolis, Störningsjouren,
Park och naturförvaltningen, Trafikkontoret,
Grundskoleförvaltningen, Fastighetskonto-

Narkotikahantering på olika
publika platser
Det som bekymrar mig är att vi hittar narkotika och tecken på narkotikahantering på
olika publika platser. Jag blir mest berörd när
vi hittar det på och i närheten av platser där
barn leker och befinner sig, exempelvis vid
skolor och förskolor. Det vore en katastrof
om ett barn får en drog i sig. Glöm inte att
tipsa och förse oss med information.
Vi kan inte agera om vi inte vet om det.
HÅKAN BREDINGE
KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN
KENNETH JOHANSSON
TRYGGHETSSAMORDNARE
NORRA HISINGEN.

Bosök

Tisdagar kl. 15–16
Träffa boenderådgivare och få hjälp med hur
du söker bostad, registrerar dig på. Boplats
och för. tips och råd i ditt bostadssökande.

Föreningsstöd

Torsdagar kl. 16–19 (ojämna veckor)
Har du frågor eller vill ha vägledning kring hur och
vart du söker föreningsstöd, startar en förening eller
vill du veta vilka föreningar som finns i stadsdelen?

Tuve träffpunkt

Trygghet i vardagen
Måndag 2 december kl. 11
Håkan Bredinge, lokalpolis svarar på frågor om trygghet i Norra Hisingen.

Handelshuset i Selma
stad certifierat med Miljöbyggnad Silver

Kärra träffpunkt

 Tidigare i år blev stadsdelshuset med rum för kultur på Selma
Lagerlöfs Torg certifierat med
Miljöbyggnad Silver. Vi är nu stolta över att kunna berätta att även
vårt nya handelshus i Selma stad
erhållit samma certifiering.

Våfflor och lotterier
Fredag 29 november kl. 11
Självkostnadspris.

Fira Lucia

Fredag 13 december kl. 11
Vi äter Ris a la Malta och skinksmörgås tillsammans.
Anmälan och betalning senast fredag 6
december på telefon 031-366 97 15.
B/K

Livslust
Partypatrullen med Gunnar
Jaunupe och Per A. Andersson

Onsdag 4 december kl. 13–14.30
Afterski-band som vet hur man underhåller en
bred publik från början till slut.
Selma Lagerlöfs Center, entré: 60 kr.

Julavslutning musikcafe

Fredag 6 dec
Livslustkören, Tore Sunesson och julklappsspel. Plats: Selma Lagerlöfs Center, entré: 50
kr. Anmälan senast
4 december p. tel. 031-336 91 70.
B/K

GöteborgsLokaler har valt att certifiera det nya
handelshuset som innehåller mataﬀär, butiker och
vårdlokaler på Selma Lagerlöfs Torg med Miljöbyggnad Silver. Certifieringen är en prioritering av
fastighetsägaren GöteborgsLokaler för att minska
klimatpåverkan. Det är samtidigt en omsorg för de
som ska besöka och arbeta i byggnaden och även
ett sätt att strukturera och kvalitetssäkra arbetet.
Handelshuset är en del av Selma stad, ett utvecklingsprojekt för området kring Selma Lagerlöfs Torg i Backa. Området utvecklas till en
händelserik, tät stadsdel med upp till 3000 nya bostäder och ett stadsdelshus som innefattar kulturhus med bibliotek, teater, kulturskola, restaurang
och kontorsytor. Även denna byggnad är uppförd
av GöteborgsLokaler och den certifierades med
Miljöbyggnad Silver 2018.
Jonas Lissel är fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler och den som haft ansvaret för utvecklingen
av GöteborgsLokalers fastigheter i Selma stad.

– Det känns viktigt och tryggt att vi kan färdigställa ytterligare en fastighet där vi visar att vi vill
göra skillnad för både miljö och framtiden, säger
Jonas Lissel.
Miljöbyggnad som är en svensk miljöcertifiering som utförs av Sweden Green Building Council, har föregåtts av ett ambitiöst och motiverat
arbete av fastighetsägaren, projektörer och byggare under resans gång. Certifieringen säkerställer
en såväl hållbar som hälsosam fastighet med lägre
klimatpåverkan och minskad risk då det för Miljöbyggnad Silver krävs mer av byggnaden än att
bara följa lagkrav. En certifierad byggnad har extra
god komfort inomhus under alla årstider och temperaturväxlingar. Dagsljuset kontrolleras på flera
arbetsplatser och skall vara bättre än tillräckligt.
Ljudmiljön i fastigheten är noggrant beräknad och
risken för fukt- eller vattenläckor är mycket liten.
Eventuellt markradon kan inte sprida sig inte i huset och ventilationssystemet ger extra hög luftkvalitet. Allt byggnadsmaterialet är noga kontrollerat
med hänsyn till miljöpåverkan och har en hög kvalité Som fastighetsägare skall GöteborgsLokaler få
en kontrollerad och låg energianvändning.
Handelshuset kommer i och med miljöcertifieringen att ingå i en grön obligation som ställs ut av
finansavdelningen inom Göteborgs Stad.
Källa: GöteborgsLokaler
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Under omvandlingen av torget har vi öppet precis som vanligt.
Välkommen till Selma Lagerlöfs Torg!

ÖPPETTIDER
Alla dagar

7 – 22
hemkop.se
__________________

5:-

Risgröt

Priserna gäller
v48, 2019 med
reservation för ev
slutförsäljning och
tryckfel.

Max 3 köp/hushåll/vecka 48

ERBJUDANDE

Lokala avvikelser
kan förekomma.

Invite Waﬄe Cake eller Fruit Cake

Pris: 10:- per st

*Erbjudande gäller så långt lagret räcker
ÖPPET: Måndag – Fredag 08.00 – 21.30
Lördag – Söndag 08.00 – 21.00

Varmt välkomna in
i vår nya butik i det
FRÅN ARMBANDSUR
nya handelshuset.

ÖPPETTIDER
Vardag 11-21 • Helg 12-21

HämtarVälkomna!
och lämnar
Batteribyte från 70 kr

Tel: 031 – 58 22 18

Guld köpes

Vi finns på
Facebook och Instagram

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

www.mjguld.se

selmalagerlofstorg.se |

Nu har vi flyttat in
i vår nya pizzabutik
i handelshuset!

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Kristina Arvidsson.

Årets distriktssköterska finns
på Närhälsan Kärra Vårdcentral
Vårdcentralerna är viktig för alla. Ung som
äldre. Närhälsan Kärra vårdcentral är inget
undantag. Här finns distrikssköterskan Kristina Arvidsson med sina kollegor och de gör
ett fantastiskt fint jobb varje vardag. Så bra
att Kristina fick priset som årets distriktssköterska. Det är stort och välförtjänt och värt
många applåder.
Kollegan Farideh Jam skickade in en nominering som löd: “Jag skulle vilja nominera
min arbetskollega Kristina Arvidsson till Årets
Distriktssköterska då jag tycker att det är dags
att hon bör hyllas för det fantastiska jobb hon
hon gör. Kristina är på många sätt en sann förebild för oss andra distrikssköterskor”
Bättre kunde det inte sägas tyckte juryn och
Kristina fick priset som Årets Distriktssköterska.
- Det är jättekul och det visar att mina kollegor och jag gör något bra, säger huvudpersonen själv, som fick priset i maj i samband med
60 års jubileumet av distriktsköterskornas nationella föreningsdag.
Kristina är en rutinerad och genuin distriktssköterska som kan sitt jobb. Vårdyrkets
vardag innebär mycket stress och press från
alla möjliga håll och där är Kristinas erfarenhet guld värd. Hon bidrar med ett lugn till sin
omgivning. Med sin positiva inställning hjälper hon till att finna lösningar till problem
och är ett fint stöd till övriga personalen.
Stipendiumet var på 10 000 kronor och för
de pengarna ska Kristina vara med på en diabeteskongress och förkovra sig ytterligare i yrket.
Stor erfarenhet inom vården
Kristina har varit fast anställd på Närhälsan
Kärra vårdcentral sedan 1992. I snart 30 år

”

Jag trivs så bra med
mitt arbete och mina
patienter och kollegor.

Närhälsan Kärra vårdcentral.

har hon behandlat patienter, gett stöd och varit en nyckelperson på vårdcentralen.
- Jag har trivts väldigt bra med mitt arbete, och med mina patienterna, kollegorna och
chefer, säger Kristina som den största anledningen till att hon varit vårdcentralen trogen
så länge.
Många patienter har genom åren passerat förbi och fått vård och omsorg av Kristina. Flera har ramlat bort av naturliga orsaker,
men de flesta är kvar ännu.
- Man bygger upp relationer med så många
människor. Under en behandling så pratar
man om det mesta i livet. Blir som en terapi,
säger Kristina.
Att hon ser till att patienten blir frisk och

får den omsorg de ska ha är det absolut viktigaste. Det får man hos Kristina.
- Ja, det är mitt självklara mål varje dag att
se till att patienterna blir friska.
De vanligaste åkommorna som Kristina
stöter på dagligen hos sina patienter är: Blodtrycket, sår, Infektioner, hudåkommor, och
hälsoproblem rent allmänt.
Patienterna är många unga som äldre.
- Måste säga att vi har många pigga
90-åringar här i Kärra. Tror att de kan bero
på att det försöker var aktiva så gott det går.
Här spelar träﬀpunkterna och livslust en viktig roll, säger Kristina.
Kompetensen Kristina har imponerar. Förutom sköterskeutbildning har hon specialutbildning inom diabetes och är även utbildad

medicinsk fotterapeut. Båda de utbildningarna har hon stor användning för i sin roll som
distriktssköterska.
Som om inte det vore nog. Kristina peppar
de nya distrikssköterskorna och studenterna
för att få dem att stå upp för att få ha sin egen
mottagning och värna om yrkesrollen.
I rollen som distrikssköterska så tar administrationen allt mer plats. Det ska skrivas ut
rapporter och recept. Det blir många telefonsamtal. Uppföljning av patienter. Det tar tid.
- Det själ tid från patienterna och jag hoppas på en förändring här så att distriktssköterskans arbete blir med mer renodlat.
Som ni förstår vill Kristinas få ännu mer
fokus och tid på patienterna och det känns
helt rätt.
Kristina är en av alla vardagshjältar som
finns inom vården.
Det är vi många som är ytterst tacksamma
för.
LEIF MARTINSSON
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Musik i advent

Städa, baka, handla, pynta... Det är många förberedelser som ska
hinnas med så här års. Änglakören i julevangeliet sjunger om julens
egentliga budskap: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden.
Välkommen till kyrkan för att lyssna och sjunga med!

1 december - första söndagen i advent
18.00 backa kyrka

Sjung in advent tillsammans med Backa kyrkokör och Bäckebol Vocalis.
Sara Eggelind Craig, flöjt, Bjørn Bjerknæs-Jacobsen och Jonathan Kronevik,
trumpet, Lars-Olof Cedergren, orgel.

Illustration: Zynka Visual

15 december - tredje söndagen i advent
16.00 säve kyrka

Sjung in julen tillsammans med S:t Olofskören och Säve Seniorkör. Björn
Larsson, solosång, Janne Bjerger, trumpet och flygelhorn, Johanna Berlin, cello.

18.00 glöstorpskyrkan
Julkonsert med Glöstorpskören och Tuve sånggrupp. Blåsorkestern Vikingarna
under ledning av Jonas Hultberg, Sören Renulf, solosång.

Alla julens gudstjänster hittar du i kalendern
på vår hemsida eller i appen Kyrkguiden.

Folktandvården
Selma har flyttat
till nya lokaler
Torsdagen den 24 oktober 2019 flyttade vi till helt
nya lokaler på Selma Lagerlöfs Torg 1.
Du är välkommen att höra av dig till oss på telefon
010-441 84 80 eller 1177.se/e-tjanster om du
har några frågor.
Hälsningar Folktandvården Selma

svenskakyrkan.se/backapastorat

Välkommen att
skriva historia
med oss
Vår första jul är äntligen här! Den 30 november
kl 15:00 tänder vi julbelysningen i Kongahälla
Center och innan dess bjuds det på julmys för
hela familjen.
Var med och upplev födseln av en ny jultradition
i Kungälv tillsammans med oss!

Mer info om eventet på
kongahallacenter.se

30
nov

29 NOVEMBER
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KYRKOSPALTEN

Kom – adventstider
 Advent handlar ofta om att vi på olika sätt förbereder oss
för julen. Ibland är det kanske en stressig tid då mycket skall få
plats: Julklappar, julbak, julmat, julfester, julfint och andra saker.
Men även om sådant kan vara roligt och härligt så rymmer adventstiden något mer.
Kyrkans texter och psalmer i advent
handlar bland annat om just förberedelse. I adventspsalmen ”Bereden väg
för Herran” sjunger vi ”berg sjunken,
djup stån opp”. (Psalm 103:1, text: Mikael Franzén) Vad är det för berg? Vad
är det för djup? Bilden av berg och djup
i psalmen handlar om att vägen till oss
för Herren ska vara beredd och jämnad.
Hinder av olika slag ska undanröjas.
Advent kan vara en tid där vi inför
Gud reflekterar över vårt sätt att leva. Jag
tänker att det är viktigt att se var bergen
finns i våra liv. Berg som har en negativ
inverkan på oss och vår omgivning. Berg
som är som murar där vi hindrar Gud
från kontakt med oss. Vilka berg behöver
sjunka i mitt liv?
Men vi sjunger inte bara om att bergen skall sjunka. I psalmen möts vi också av orden ”djup stån opp”. Jag tänker
att det kan handla om sådant som finns
djupt inom oss och som behöver få komma upp till ytan. Längtan, drömmar, bitterhet, hat och allt som på olika sätt kan
finnas där inne. Vi får låta sådant som
rör sig i våra tankar och i våra reflektioner bli en kontaktyta med Gud. Vi samtalar med Gud om sådant i vardagen
som gör oss ledsna, besvikna, arga, glada,

hoppfulla. Låter Gud beröra den verklighet som är vår. Låter Gud få tillgång till
våra liv.
Advent betyder ankomst. Kanske tänker vi på jul, då vi firar Guds sons ankomst i Betlehems krubba. Men det är
inte bara dåtid det handlar om. Här och
nu kommer Jesus till oss. Och vi får också komma. Just på den plats vi befinner
oss i livet. Och inte där vi kanske önskar
att vi skulle vara. ”Jag kommer som jag
är, har ingenting att dölja. Du har skapat
mig och känner mig så väl.” (Ur sången I
ditt ansiktes ljus, av Joakim Strandberg)
Jag tänker att vår förberedelse inför julen skulle kunna handla om att ge plats
för att lyssna in. Vad vill Gud säga mig i
denna adventstid? Hur bra är jag på att
lyssna till mina medmänniskor och mig
själv? Hur kan jag göra livet vackert och
fint för andra? Att förbereda julen så är
att skapa förutsättningar för en riktigt
God Jul.
”Advent är väntan på Kristus: Kom
Herre, kom hit i tid. Och lär oss ta hand
om varandra och leva tillsammans i frid.”
(Psalm 609:3, text: Margareta Melin)
BENGT LJUNGBERG,
PRÄST I BACKA PASTORAT

Göteborgs stadsdelsnämnder
försvinner från 2021
 Ersätts av tre nya nämnder. På torsdagskvällen beslutade kommunfullmäktige om att Göteborgs tio stadsdelsnämnder försvinner
och ersätts av tre nya centrala nämnder. Den nya organisationen ska
införas 2021.
– I och med beslutet i kommunfullmäktige startar nu en omfattande förändring av
Göteborgs Stads organisation. Det kommer
att innebära en stor arbetsinsats från många
medarbetare och chefer i staden. Ambitionen är att verksamheten för dom vi är till
för inte ska påverkas i allt för stor utsträckning under själva förändringsarbetet, säger
stadsdirektör Eva Hessman.
De nya nämnderna kommer att ha ansvar
för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård,
stöd till personer med funktionsnedsättning
och individ- och familjeomsorg samt övrig
socialtjänst.
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag
att ta fram en plan för genomförandet av
omorganisationen och att göra vissa fördjupade utredningar.
– Vi ska återkomma till kommunstyrelsen i frågor kring struktur för en nämnd
med ansvar för individ- och familjeomsorg,
samt utveckling av lokaldemokrati, säger
Mats Odhagen, på stadsledningskontoret.
Uppdrag om att stärka den lokala demokratin
Flera befintliga nämnder kommer också att

ta över ansvarsområden som i dag ligger på
stadsdelsnämnderna. Det handlar om kulturnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden och nämnden för konsumentoch medborgarservice.
Dessutom har stadsledningskontoret fått
i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad
kan stärka den lokala och digitala demokratin.
– Stadsdelsnämnderna har tagit ett stort
ansvar för arbetet med lokalt inflytande.
Nu finns det en vilja från kommunstyrelsen
att vi ska utveckla detta. Det öppnar upp
för fler av stadens nämnder och kommunfullmäktige att vara en del av utvecklingen
kring lokaldemokrati och inflytandefrågor.
Det handlar också om att i större grad ta
vara på digitaliseringens möjligheter, säger
Totte Staxäng, på stadsledningskontoret.
Den nya organisationen ska införas år
2021.
KÄLLA: VÅRT GÖTEBORG - GÖTEBORGS
STADS NYHETSTIDNING

Årets julkapp
– ett givet val…
 Sedan 1988 har Handelns utredningsinstitut, HUI, utsett årets
julklapp. 2019 är det en låda att lägga undan mobiltelefonen i.
– Vi var väldigt överens om att det här var det självklara valet,
säger Saga Bowallius, analytiker vid HUI, vid pressträffen där lådan presenterades.
Ett antal kriterier finns att uppfylla för
att komma ifråga för att lanseras som ”Årets
julklapp”. Det handlar bland annat om att
det ska vara något nytt, väcka intresse, säljas
i ett stort antal och vara tidsenlig.
– Mobiltelefonen i allmänhet representerar tiden vi lever i. Vi älskar våra telefoner
eftersom vi kan göra så mycket med dem.
Samtidigt ser vi en trend där allt fler söker

efter kreativa sätt att begränsa sin skärmtid
på, säger Saga Bowallius.
– Det kan såklart också vara att man bara
lägger sin mobil i en skokartong eller en byrålåda. Men en mobillåda kan vara en symbol för viljan att hitta en balans mellan uppkoppling och skärmfrihet.
KÄLLA: HUI RESEARCH

Årets julklapp genom åren
• 1988 Bakmaskin.

• 2004 Platt-tv.

• 1989 Videokamera.

• 2005 Pokerset.

• 1990 Wokpanna.

• 2006 Ljudbok.

• 1991 Cd-spelare.

• 2007 GPS-mottagare.

• 1992 Tv-spel.

• 2008 En upplevelse.

• 1993 En doft (parfym).

• 2009 Spikmatta.

• 1994 Mobiltelefon.

• 2010 Surfplatta.

• 1995 Cd-skiva.

• 2011 Färdigpackad matkasse.

• 1996 Internetpaket.

• 2012 Hörlurar.

• 1997 Elektroniskt husdjur.

• 2013 Råsaftcentrifug.

• 1998 Datorspel.

• 2014 Träningsarmband.

• 1999 Bok.

• 2015 Robotdammsugare.

• 2000 Dvd-spelare.

• 2016 VR-glasögon.

• 2001 Verktyg.

• 2017 Elcykel.

• 2002 Kokbok.

• 2018 Återvunnet plagg.

• 2003 Mössa.

…men det här vill svenskarna ha
Prisjämförelsesajten Pricerunner har tillsammans med Kantar Sifo frågat 1 000 svenskar
och frågat vad de helst vill ha. Något att läsa toppar listan.

Här är klapparna överst på önskelistan:
19 procent: Böcker.
17 procent: Kläder.
16 procent: Pengar.
13 procent: Presentkort underhållning.
12 procent: Presenkort resor.
11 procent: Träningskläde och löparskor.
10 procent: Presenkort shopping.
8 procent: Dekoration och heminredning.
B/K

På gång i Norra Hisingen
Backa bibliotek
Bokcirkel på lätt svenska

Torsdagar kl. 15–16
Vill du läsa bra böcker, lära dig nya
ord och bli bättre på svenska? Vi läser
högt tillsammans på lätt svenska.

Tuve bibliotek
Julkonsert på finska

Tisdag 3 december kl. 14
Anna Fält bjuder på traditionella
finska julsånger till komp av kantele.

Onsdag 18 december kl. 10–16
För dig som stödjer någon finns
anhörigstödet. Kom och träffa oss
i Selma Lagerlöfs Center,
eller kontakta oss.

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

Bokklubb från 8 år

Tisdag 17 december kl. 15.30
Vi pratar böcker, pysslar och fikar.
Onsdag 4 december kl. 17.30
Komedi från 2018, ett hårdrocksband i
finska Lappland får sin första spelning
på 12 år. En absurd och fartfylld roadtrip, som inkluderar gravskändning,
vikingahimlen och en beväpnad
konflikt mellan Finland och Norge.
Textad på svenska. Fri entré, boka
plats i förväg.

Önskebrunnen

Fredag 6 december kl. 10.30
Teaterföreställning med Sagofen
Isadora. Passar för barn 3–5 år.
Begränsat antal platser, boka via
e-post, telefon eller biblioteket.

Varje onsdag kl. 10–16
Vill du göra skillnad för äldre?
Välkommen till Selma Lagerlöfs
Center, eller kontakta oss på
telefon 031-366 97 11.

Lillejul på Mårbacka

Onsdag 18 december kl. 17
Från Selma Lagerlöf sällskapet
berättas om jularna på Mårbacka och
vi får också höra en julsaga av Selma.
Pakumakören sjunger in julen, Röda
Korset serverar läckra julkakor från
Mårbacka.

Susanna Engqvist 031-366 97 73
susanna.engqvist@nh.goteborg.se
Monica Albinsson 031-366 82 74
monica.albinsson@nh.goteborg.se

Fixartjänst

Är du 67 år eller äldre? Då kan du få
hjälp av fixartjänst med att förhindra
fall och andra olyckor i din bostad.
Fixartjänsten är gratis. För mer
information och tidsbokning, kontakta
fixare Mike Bjelkenhag på 031-366 97 60.
Fixaren har alltid en ID-handling på
sig när han kommer hem till dig.

Slöjdträff

Öppnar i ny lokal i Klarebergskolans
aula
Kärra bibliotek är stängt för flytt
under en och en halv månad, från
och med fredag 29 november till och
med tisdag 14 januari. Biblioteket
flyttar in i Klarebergskolans aula och
fritidsgård. Entrén till den nya lokalen
kommer att vara precis till höger om
den gamla entrén.
Reserverade böcker
All media som reserveras till Kärra
bibliotek kommer automatiskt att
skickas till Backa bibliotek på Selma
Lagerlöfs torg. Du kan själv välja ett
annat bibliotek som hämtställe om du
loggar in på ditt bibliotekskonto eller
kontaktar ett bibliotek i Göteborg.
Ingen återlämning i Candy
Återlämning måste ske på annat
bibliotek i Göteborg under perioden.
Närmaste bibliotek är till exempel
Angered, Backa, Lundby eller 300 m2.

Tisdagar kl. 14–16, OBS! Ny tid/dag
Under ledning av Kien Du Thien.
Selma Lagerlöfs Center. Fri entré,
kom och prova!

Maria Arturén
– Gott och Blandat

Tisdag 3 december kl. 15–16.30
Från Piaf och Ted Gärdestad till
julmusik.
Kulturpunkten Tuve, entré: 80 kr.

Partypatrullen med
Gunnar Jaunupe och Per
A. Andersson

Onsdag 4 december kl. 13–14.30
Afterski-band som vet hur man underhåller en bred publik från början till slut.
Selma Lagerlöfs Center, entré: 60 kr.

Fredag 6 dec
Livslustkören, Tore Sunesson och
julklappsspel. Plats: Selma Lagerlöfs
Center, entré: 50 kr. Anmälan senast
4 december på tel. 031-336 91 70.

Musikcafé – Lucia

Onsdag 18 december kl. 10
Kryp ihop i vårt sagorum och lyssna på en mysig spännande saga, på
persiska. Boka plats på e-post, telefon
eller biblioteket.

Stänger 29 november till
14 januari för flytt

Schack

Julavslutning musikcafe

Torsdag 19 december kl. 17
Prova på ett handarbete helt gratis.

Sagoläsning på persiska

Kärra bibliotek

Livslust

Anhörigstöd

Språkcafé

Finsk filmafton

Volontär?

Mötesplatser
Tips och stöd
Medborgarkontoret

Här kan du få svar på dina frågor om
kommunens verksamheter och få
vägledning i kontakten med andra
myndigheter och organisationer. Vi
ger dig också vägledning i samhället
och hjälper dig att hitta rätt.
Selma Lagerlöfs Center, öppettider:
Måndag–onsdag kl. 10–16
torsdag kl. 11–19 och fredag kl. 10–14

Bosök

Tisdagar kl. 15–16
Träffa boenderådgivare och få hjälp
med hur du söker bostad, registrerar
dig på Boplats och få tips och råd i
ditt bostadssökande.

Föreningsstöd

Torsdagar kl. 16–19 (ojämna veckor)
Har du frågor eller vill ha vägledning
kring hur och vart du söker föreningsstöd, startar en förening eller vill
du veta vilka föreningar som finns i
stadsdelen? Välkommen!

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

Fredag 13 december kl. 11–12.45
L M Engströms elever från musiklinjen
lussar i Selma Lagerlöfs Center.
Entré: 30 kr.

Tuve träffpunkt

Trygghet i vardagen
Måndag 2 december kl. 11
Håkan Bredinge, lokalpolis svarar på
frågor om trygghet i Norra Hisingen.

Kärra träffpunkt

Bohus Big Band

Våfflor och lotterier
Fredag 29 november kl. 11
Självkostnadspris.

Onsdag 22 januari kl. 13–15
Sveriges vassaste storband!
Selma Lagerlöfs Center, entré: 100 kr.

Fira Lucia
Fredag 13 december kl. 11
Vi äter Ris á la Malta och skinksmörgås
tillsammans. Anmälan och betalning
senast fredag 6 december på telefon
031-366 97 15.

Rabalder
– Föreställningen Hem

Torsdag 30 januari kl. 19–20.30
En föreställning med både sång,
musik och teater.
Selma Lagerlöfs Center, entré: 80 kr.
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Sverige vann veteranmatchen
i boxning mot Norge
 Michael Thorbjörnson från Hisings Kärra fick pris för bästa teknik
Andra helgen i november arrangerades en inofficiell landskamp i boxning i Oslo för veteraner mellan Norge och Sverige
Det gick utmärkt för svenskarna som vann med 6-2. Laget sekondades av Ove Thorbjörnson från Hisings Kärra. Ove som bland annat varit
svensk mästare i boxning. I laget fanns också sonen Michael Thorbjörnson från Kärra som gick segrande ur sin fight efter en imponerande insats.

Hallå där Michael Thorbjörnsson
Var det här er första ”landskamp?
Jag var uppe i Oslo i mars i år och boxades på
samma gala mot en norrman. Skillnaden var
att denna gången så åkte vi upp åtta svenskar
och mötte åtta norrmän.

Hur mycket tränar ni?
Tillsammans tränade vi en gång i veckan tillsammans på Bulldog men utöver det så tränade alla var för sig. Jag själv tränade nästan
varje dag inför detta under fyra månaders tid.

Vilka regler gäller i veteranboxning?
Slag mot huvudet ca 70 % samt 90 % mot
kroppen. Matcherna är egentligen sparring
där man ska visa tekniska kunskaper mer än
att banka på varandra. Ronderna är också två
minuter istället för tre.

Du vann din match. Hur gick det till?
Jag fick en ny motståndare 10 dagar innan galan som inte hade tränat så mycket inför detta
så jag hade en väldigt enkel match. Men jag
fokuserade på att visa upp en snygg teknisk
boxning och fick också pris för bästa teknik.

Inramningen under galan?
Jättebra!! Galan anordnas på Oslo Boxningsklubb som är byggd för att ordna såna här evenemang. Allt var väldigt proﬀsigt uppstyrt.

Vad händer härnäst. Blir det fler landskamper?
Vet inte hur de tänker men fler veterangalor
lär det bli i alla fall. Norrmännen kanske vill
ha revansch så vi får väl se vad som händer.

Vilken ålderspann har veteranboxningen?
40-55 år

LEIF MARTINSSON
Här Sveriges lag som vann veteranmatchen mot Norge.

KÖP NÅGOT
LITET PÅ
BLACK
FRIDAY.
FABIA MPI 75
Kampanjpris 129 900 kr

(Ord. pris 157 400 kr)
Parkeringssensorer bak Klimatanläggning
Farthållare SmartLink+
Privatleasing fr. 1
inkl. serviceaval

Privatleasing

1 695 kr

695 kr / mån*

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

per månad*

Transportgatan 57B, Tel: 031 - 750 17 82
ÖPPETTIDER: Vardagar 9–18, helger 11 – 15

skodagoteborg.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l / 100 km, CO2-utsläpp 128 g / km (NEDC 111 g / km).**
Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån inkl. service, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta november 2019.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
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VARUHUSET FÖR
FÖR HELA
- -VARUHUSET
HELA FAMILJEN
FAMILJEN- -

Stor pusselbit på
plats för Hisingsbron
 De 42 sidospannen till Hisingsbron ligger sedan några veckor
redo i projektets arbetsområde i väntan på montering. Efter flera
höststormar i Biscayabukten är nu den tredje leveransen av stål till
framme från i Göteborg på sin resa från Spanien. Den här gången är
det bara en enda del som kommer, en 650 ton tung tvärbalk som ska
monteras med millimeterprecision.

Flammande
Lampa
E27-sockel

E14-sockel

149:-

99:-

Jultvål

10:Gunry. 500 ml.
Olika dofter.

Julklappspapper
3 för

Mössa

25:-

99:-

10:-/st

100% Polyakryl.
Finns i flera färger.

0,57x5m.

Multibandslängder
2-pack

Den stora och tunga tvärbalken rymmer tre
rum och är den första stålkonstruktionen som
ska monteras på den nya bron över Göta älv.
Det är nu som Hisingsbron kommer att börja
växa fram över vattnet.
– Det här är en spännande vecka för oss
som jobbar i projektet och en historisk vecka
för Göteborg. Nu kan vi öka tempot i projektet och låta stadens nya landmärke växa fram,
säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.
Det är en ordentlig leverans som kommit
till staden.
– Det är väldigt små marginaler, så det är
en säkerhetsåtgärd. Det är bara 20 centimeter mellan fartygets reling och Götaälvbrons
ledverk på varje sida, så om fartyget hade varit lite bredare hade det inte kunnat passera.
Vi har fått tag på ett fartyg som är tillräckligt
stort för lasten och samtidigt tillräckligt litet
för att kunna passera genom Götaälvbron, säger Susanne Wiberg.
Tvärbalken är den första pusselbiten som
sätts på plats och därefter monteras sidospan-

nen ett efter ett. Och det gäller att alla delar
passar ihop i den 440 meter långa delen av
bron som består av stål.
– Det är stora delar som ska fogas samman
med millimeterprecision och det gäller att allt
stämmer när vi ska montera sista delen, så det
är mycket små toleranser, säger Susanne Wiberg.
Trafikkontoret bygger Hisingsbron tillsammans med sin entreprenör Skanska-MTH.
Hela bron ska stå klar år 2021 och blir då en
gata i staden som ska länka samman staden
över älven i mer än 100 år framöver. Redan
vid årsskiftet kommer en stor del av bron över
vattnet att ha tagit form.

150:-

115x240 cm.
100% bomull.
Finns i flera färger.

från

Adventskalender

10:-

Friedel, look o look, licens.

Kuddfodral

25:Svanefors. 45x45 cm.
100% bomull. Finns i
flera färger.

Prydnads-

tomte

Fakta om lasten:
Skeppet Meris längd: 105 meter
Skeppet Meris bredd: 19,1 meter
Lastens bredd: 18 meter
Lastens höjd: 44 meter

2 för

100:-

B/K

H 50cm.
Olika varianter.

Servetter

10:20-pack. 33x33 cm

Myssockar
Pläd

69.90

2 för

75:-

130x170 cm. 100% Polyester.

49.90/st

Finns i olika färger.

Finns i flera färger.

Veckans
lunchmen
y
finns alltid
på
kladkalla
ren.se

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

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

STOLT MEDBORGARE I ALE SEDAN 2013
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg
info@kladkallaren.se Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17
Tel 031- 46 29 00 www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning.
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Isak Boström

NOVEMBER 2019

Joel Järlfors

Kärras herrar föll mot Rimbo
Bortamatchen i Stockholm mot Rimbo för Kärra HF:s herrar såg till en början lovande ut. Kärra fick en fin start och hitta direkt ytor i RHK försvaret. Men sakta och säkert så åt sig
grönklädda Rimbo sig in i matchen med sin lite luriga handboll. Man tog också åt sig en femmålsledning, innan Kärra fick
ner halvtidsställningen till minus två.
I andra halvlek var det hemmalaget som höll i taktpinnen
och var i ledningen hela halvleken. Kärra var nära att komma
ikapp vid några tillfällen, Rimbo kunde hålla undan och vinna
matchen med 33-29.
I Kärra var det främst Isak Boström som stack ut med sina
11 mål. Isak var kusligt eﬀektiv i sina avslut. Även Joel Järlfors,
Linus Andersson, Tobias Jademan och målvakten Marcus Erixon förtjänar beröm.
Nästa match spelas fredagen den 29 november kl 19.21
hemma mot serieledarna HK Aranäs.
Målgörare Kärra HF: Isak Boström 11, Joel Järlfors 6, Sebastian Wiik 3, Tobias Jademan 3, Linus Andersson 3, Jonathan Berg 2 och Daniel Strandberg 1.
B/K

LAG

M

V

O

F

+

-

+/-

P

HK Aranäs

11

8

1

2

317

269

48

17

Hammarby IF HF

11

8

0

3

339

288

51

16

AIK

11

6

3

2

320

288

32

15

Amo HK

11

7

1

3

316

293

23

15

Skånela IF

11

5

2

4

317

291

26

12

Rimbo HK Roslagen

11

6

0

5

330

321

9

12

Kärra HF

11

6

0

5

316

311

5

12

HK Torslanda Elit

11

5

1

5

315

310

5

11

HIF Karlskrona

11

4

2

5

300

301

-1

10

LIF Lindesberg

11

5

0

6

332

337

-5

10

Tyresö Handboll

11

5

0

6

312

326

-14

10

Kungälvs HK

11

4

0

7

302

314

-12

8

RP IF Linköping

11

3

0

8

291

327

-36

6

Bodens BK HF 11

0

0

11 246 377 -131 0

S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda
matcher, F = Förlorade matcher, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, D = Differens, P = Poäng

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

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Matilda Antonsson Hjälmedala

Lina Barksten

Johan Petersson

Mattias Kasberger

Kärras damer
överraskar gång på gång
Krossade Tyresö
 En på förhand tuff bortamatch väntade Kärra HF:s damer när det mötte Tyresö i damallsvenskan.
Inledningsvis var det jämt, men efter 20 minuter så lade
Kärra in en växel till och gick upp till en sjumåls ledning. Tyresö putsade dock till halvtidssiﬀrorna till 18-14.
Andra halvlek visade Kärralaget hög klass och när domaren
blåste av matchen stod Kärra som vinnare med 37-26. Imponerande insats av Kärra att som nykomling inte visa någon
som helst respekt utan de bara kör på. Mot Tyresö matchade
huvudtränaren Johan Petersson och assisterande tränaren Mattias Kasberger laget smart. De gick runt på alla 14 spelarna
som alla bidrog till segern. Det visar också vilken härlig konkurrens det finns i laget. Just laget är nyckelordet hos Kärra.
Men som alltid sticker några spelare ut. Den här gången var
det nyförvärvet Lisa Barksten som återigen visade hur bra hon
är, Matilda Antonsson Hjälmedal som alltid är lika nyttig. Jennifer Johansson var tillbaks efter sin skada och var spelsugen
värre. Även Maja Lindström ska nämnas för en fin insats.
Så här långt är det med beröm godkänt för Kärras damer, spelare
och ledare. I nuläget är de tabelltrea. De är just nu inne i en bra
svit och plockar gång efter annan viktiga poäng. Nästa match spelas
mot hemma i Lillekärrshallen lördagen den 30 november kl 14.00.
Lita på att de går för en ny vinst.
Målgörare Kärra HF: Jennifer Johansson 7, Maja Lindström 7,
Matilda Antonsson Hjälmedala 7, Lina Barksten 5, Moa Eggers 4,
Annie Toft 3, Olivia Sahlin 2, Cecilia Schön 1 och Pernilla Larsson 1.
B/K

LAG

M

V

O

F

+

-

+/-

P

Eslövs IK

8

6

0

2

208

187

21

12

IF Hallby HK

7

6

0

1

167

153

14

12

Kärra HF

8

5

1

2

225

188

37

11

Kristianstad HK

7

5

0

2

198

158

40

10

8

5

0

3

196

196

0

10

8

3

2

3

179

181

-2

8

HK Aranäs

7

3

1

3

172

167

5

7

Skånela IF

8

2

2

4

185

190

-5

6

HK Drott Halmstad

8

2

2

4

190

201

-11

6

Tyresö Handboll

8

2

0

6

195

228

-33

4

Eskilstuna Guif IF

7

1

1

5

142

174

-32

3

Nacka HK

8

1

1

6

182

216

-34

3

Eslövs IK Elit

0

0

0

0

0

0

0

0

OV Helsingborg
HK
IF Hellton Karlstad

S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda
matcher, F = Förlorade matcher, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, D = Differens, P = Poäng

Invigning av Backatorps
nya fotbollsplan på söndag
 Söndagen den 1 december kl 14-16 är det dags att
inviga Backatorps IF:s nya
fotbollsplan i Lillhagsparken,
Föreningen har väntat ett tag på vår
nya fotbollsplan! Nu är den klar och det
ska uppmärksamma och firas.
Klockan
14.00-14.30
startar
poängpromenad
från
både
Backatorpsskolan och Skogomeskolan
som leder oss mot planen.
Uppe vid planen bjuds på
pepparkakor, skumtomtar, kaﬀe och saft,
då kan vi också se några av Backatorps
lag som tränar/spelar.
Ca kl 15.00 invigs planen genom att
tända elljuset ?.
Det går också att hämta ut vinster på
BIF-lotten, vara med i straﬀsparkstävling,
köpa korv och bröd, lotter med mera.
Ta med kompisar, familjen och
grannar och ha trevligt en stund på
Backatorp IF:s nya fotbollsplan!
B/K

kia.com

Helt nya Kia XCeed

Något utöver det vanliga
Snart laddbar

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

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

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

VÄLKOMMEN IN OCH BESÖK VÅR
NYA ANLÄGGNING I TAGENE.

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

TAGENE

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

hedinbil.se

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar.
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt
körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Stabil säsongsinledning av
Backa Sharks
 Backa Sharks damer och
herrar drog igång seriespelet
under september månad och
har hittills fått en bra start i
respektive serie.
Främst damerna har imponerat stort och
placerar sig i skrivande stund på en andraplats i division 4 bakom topplacerade Partille IF HK. Man besegrade senast
HF Orust med 23-12 och har under säsongen gått obesegrade med 5 vinster
och 1 oavgjord match i bagaget.
Nästa möte för Backa Sharks ställs
man mot just Partille i en seriefinal där
det endast skiljer 3 poäng mellan lagen,
en match som troligen kommer bli mycket
jämn och spännande.
För herrlagets del har det varit en godkänd säsongsinledning, man placerar
sig för närvarande i mitten av tabellen
efter lite blandade resultat inledningsvis
i division 2. Man besegrade Café Lillan
HF med 27-22 i sin senaste match och i
nästa omgång ställs man mot GF Kroppskultur på bortaplan som för närvarande
placerar sig en poäng framför Backa i
tabellen.
JULIA GUSTAVSSON

Bildtext: Felica Svanström, med tidigare erfarenhet från division 1, är ett av nytillskotten i år. (Foto: hbfc.se).

Hisingsbacka värvar för fullt
 Uppladdningen inför säsongen 2020 har redan dragit igång för Hisingsbackas dam- och herrlag. Efter
avslutningsmatchen i respektive division tog lagen en välbehövlig vila och var sedan igång igen i början
av november med provträningar för såväl nya som gamla spelare.
För Hisingsbackas damlag har det varit
fullt hus på nästan samtliga träningar. Många
spelare har provtränat med laget och man
har hittills gjort klart med fem nyförvärv inför kommande säsong. Det är både yngre talanger och spelare med mer rutin från högre
seriespel som anslutit. Än så länge är Bella
Björklund, Ida Markoudh, Ebba Lindvall,

Felicia Svanström och Marie Åhs klara för
föreningen. Man har även gjort klart med
den före detta damallsvenska spelaren Anna
Furberg som ny i ledarstaben inför nästa år.
Backas herrlag är även dem i full gång
med provträningar men har än så länge inte
gått ut oﬃciellt med vilka som är klara inför
säsongen.

Hisingsbackas damlag kommer under
2020 husera i division 2 och herrlaget i division 3. Nytt för klubben är att damlaget
även kommer starta upp ett utvecklingslag
i division 4.

DECEMBERS HANDBOLLSUNDERHÅLLNING

Allsvenskan Herrar

Allsvenskan Damer

Fredag 29 november
Kärra HF- HK Aranäs
kl 19:21

Lördag 30 november
Kärra HF- OV Helsingborg HK
kl 14:00

Lördag 14 december
Kärra HF- Hammarby IF HF
kl 16:15

Kärra HF i samarbete med:

Dubbelarrangemang!

Lördag 14 december
Kärra HF- Eslövs IK
kl 14:00

B/K

Erbjudandet gäller t.o.m. 24/12 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för
slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej Nordic Wellness Exclusive, Kinna och Hönö.

Världens
bästa julklapp
Ge bort den finaste
presenten man kan få,
träningsglädje
och god hälsa.

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

3899kr 1999kr 499kr 1999kr
12 MÅNADER

6 MÅNADER

10-KORT

12 MÅNADER

ORD PRIS 5988KR

ORD PRIS 2999KR

ORD PRIS 999KR

ORD PRIS 2988KR

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25 december 2019 om du inte sätter igång det själv tidigare.

FÖ
L
FÖ
L

PO
SO
SP

@n
@n

es
es s
s

ÖR
J F F ÖIRN I N
J

or

doirc welln n
d ic well

26

TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE

NOVEMBER 2019

Backa HK spelarna
Johanna och Caroline
i Sverigecupen

Backadalens damer
Burås blev en för svår nöt att knäcka för
Backadalens damer. Fölust med 7-3. Tröstmålade gjorde Sandra Hugosson, Linn Johansson
och Linnea Husko. Nästa match spelas hemma mot Pixbo Wallenstam den 30/11.
B/K

När Sverigecupen spelades helgen
8-10 november i Nyköping fanns två
representanter med från Backa HK,
Johanna Groth och Caroline Arafoui
från F04, med. Tjejerna kom hem
med ett fjärdepris efter en raﬄande
semifinal mot Stockholm svart som
avgjordes med shoot out och därefter sudden death = första målet vinner där tyvärr Göteborg blå förlorade.

Spelet om tredje priset avgjordes
likadant som i semifinal, lika efter
shootout och sedan blev det sudden
death där tyvärr motståndarlaget tog
hem tredje priset.
Vi lyfter på hatten för fina insatser
av Johanna och Caroline från Backa
HK.
B/K

... och Kärra HF:s
Belma kom med
i All Star Team
Belma Dzinic med i All Star team
i Sverigecupen när representerade lag
Göteborg blå, där hon bland annat
gjorde en strålande insats under lör-

dagens match mot Stockholm, med
straﬀ- och frilägesräddningar.
B/K

Skyttekungen avgjorde
för Backadalens herrar
Tätt och tuﬀt var det i matchen mellan
Burås och Backadalens herrar. 5-5 efter full
tid. Förlängning och då klev Backadalens
skyttekung fram för tredje gången den här
matchen och avgjorde tillställningen. 6-5 till
Backadalen som är med och slåss på övre halvan i tabellen. Övriga målen gjordes av Ludvig
Eriksson, Ellioth Tilly och Ville Lindberg.
B/K

Kärra IBK damers första
förlust
Så kom då första förlusten för Kärra IBK:s
damer i årets division 1 serie när de förlorade mot Mölndal med 2-1. Tungt förtsås, men
Kärratjejerna är med i tabelltoppen i allra högsta grad. Med sina 15 poäng delar de förstaplatsen med IBK Göteborg. Målskytt för Kärra
var Karin Kindblom.
B/K

Kärra IBK Herrar division 3
En tung förlust åkte Kärras herrar på i senaste matchen mot Surte (b). Matchen var
jämn och de båda lagen följdes åt upp till 5-5,
men bara ett par minuter innan slutsignalen
gör Surte segermålet och matchen slutar 6-5.
B/K

Hisingskärra IBK division 4
Efter en tung start har HisingKärra börjat
plocka poäng. Senast vann de med 9-8 mot
Frölunda.
B/K

Fem spelare från
Kärra HF kallade till
U-17 landslagets läger

Till Läger med U17-landslaget i Alingsås 19 dec har följande
Kärra HF-spelare kallats:
Mona Saﬀari MV, Matilda Antonsson Hjälmedala H9, Vanja
Andersson V9/M9, Natalie Popova M6, Jennifer Johansson V6
Syftet med de regionala träningsdagarna är dels att följa utvecklingen på spelarna (F02-F03), dels att fungera som ett första steg
mot sommarens U18-VM i Kina.
B/K
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*Försäkring tillkommer. Priset gäller på utvalda förråd
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Boka & betala enkelt på 24storage.se eller ring
020-670 670. Ingen bindningstid eller uppläggningsavgift.
ALVIK BORÅS BROMMA ESKILSTUNA HANDEN GÖTEBORG KALLHÄLL KUNGSBACKA
KUNGSHOLMEN KUNGÄLV MALMÖ ORMINGE SOLNA SUNDBYBERG TROLLHÄTTAN
TUMBA TYRESÖ UDDEVALLA VALLENTUNA

SJÄLVTVÄTT
Det här ingår:

4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

1,5 tim. 250:-

2 tim. 300:-

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

Boka tid online på www.variantbil.se

149:299:-

Utvändig
handtvätt

fr.

Utvändig
& invändig

fr.

Salong M Figardo
Dam & Herr

Även små
annonser
syns!

Drop-In
tällning
s
e
b
s
d
i
T

KLIPPNING

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

1,5 tim. 250:-

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

Boka din:
Leif Martinsson,
0708–48 72 14

2 tim. 300:-

Billigast
i Backa på
permanent

BILAR
KÖPES

VARIANTBIL

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

Liatlet
Lok
lt.se

oka

LiteL

Årets bästa
julklapp!

TRÄNA GYM,
H
KONDITION OC
G
GRUPPTRÄNIN
GES
I
R
E
V
S
A
L
L
A
PÅ
!
STC-KLUBBAR

10-KORT

50%

RABATT

595 kr

ORD. PRIS 1 190 KR | MAX 3 PER KUND

HALVÅRSKORT

30%

RABATT

1 919 kr

HELÅRSPAKET

50%

RABATT

3 499 kr

ORD. PRIS 7 009 KR

Reservation för slutförsäljning!
Köp ditt kort online: www.stc.se

BONUSPAKET INGÅR
VID KÖP AV HELÅRSPAKET
Sportväska med
vattenflaska,
3 st månadskort.

VÄRDE
2 472 KR

Gäller t o m 24 december 2019

ORD. PRIS 2 743 KR

