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

STIPENDIE TILL DANIEL WESTERBERG I BACKA HK

STOR ORO I KÄRRA HF - NU BEHÖVER FÖRENINGEN DIG

NY KÖRRUTIN FÖR ROSA EXPRESS

MARIEHOLMSTUNNELN ÖPPNAR SNART FÖR TRAFIK • TRYGGHETSSPALTEN • KÄRRA HF:S DAMER I SERIELEDNING
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till Kärra Centr
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

@ karracentrum | www.karracentrum.com
selmalagerlofstorg.se |

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

fi @selmalagerlofstorg

LILLEKÄRR NORRA 78 - 425 34 HISINGS KÄRRA

RING OSS PÅ

031 - 27 89 98

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.
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Covid-19 släpper inte taget
KNAPPAST någon har väl undgått det förrädiska viruset Covid-19 som härjar i hela
världen och därmed i Sverige. Viruset slog
till i feb/mar och chockade oss mer eller mindre. Dessvärre var det många som
fick sätta livet till. Och många blev smittade. Nu efter sommaren så fanns hoppet
om att viruset sakta men säkert skulle försvinna. Tyvärr blev det istället en andra våg

och nu vet vi inte vart det tar vägen. Vi är i
varje fall bättre förberedda på våra vårdcentraler, sjukhus, äldreboende. Frågan är bara
hur länge de som arbetar inom vården ska
orka. De har fått slita enormt och gjort det
fantastiskt bra under pandemin, som de alltid gör.
Man kan bara hoppas att ”alla” håller avstånd, tvättar händerna, samt följer de an-
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dra rekommendationerna som finns. Gör vi
det så förhindrar vi en del av smittningen.
Egentligen har vi inget val utan det är bara
att gilla läget.
Mitt i den eländiga pandemin måste hjulen fortsätta snurra på så gott det går. Det är
banne mig inte helt enkelt. Vården, många
företag, föreningslivet är bara några av alla
som går på knäna.

otryggheten sprider sig överallt i vårt land.
Norra Hisingens fältarbetare gör ett viktigt
jobb. Missa inte reportaget.

FÖRENINGSLIVET. Att våra Idrottföreningar blöder kraftigt under pandemin är glasklart. Lokaltidningen har träffat Kärra HF
som är en av alla föreningar som är drabbade. Deras stora inkomstkälla har varit Norden Cup. Nu är den inställd och det har
satt djupa spår ekonomiskt hos föreningen.
Med en kampanj hoppas de kunna vända
skutan till en del. Tidningen tog en pratstund med ordförande Johan Salomonsson
och klubbchefen Magnus Björklund.

FÖRFATTAREN David från Hisings Backa har
kommit ut med en ny bok. Lokaltidningen
har träffat honom.

VÄSTTRAFIK ändrar körlinjer igen. Backa/
Kärra Tidning har ställt en rad frågor om
den senaste förändringen, där Rosa Express
inte längre stannar vid Nordstan.

CANDY i KÄRRA går som tåget. Den populära godisbutiken, med spel och utlämning
av postpaket, har att göra. Nu väntar Black
Friday och julen och de är väl rustade inför
den anstormningen.

JULEN står snart för dörren. En annorlunda
jul lär det bli på grund av coronan. Smittrisken har ökat de senaste veckorna och alla
måste vara försiktiga. Dock stannar det inte
av helt. Fortfarande är våra lokala torg och
köpcentrum öppna, men med folkhälsomyndigeternas rekommendationer.
Håll avstånd och tvätta händer i handsprit.
Trevlig läsning.
Vi hörs veckan innan jul.
LEIF MARTINSSON

FÄLTARBETARE är viktiga i dessa dagar när
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/11–29/11
BÄCKEBOL

UPPLAGT FÖR
PRISSÄNKT ADVENT

Ve!"s

MEDLEMS-

KLIPP!

25k/st
MAX 2 ST/MEDLEM.

SMÖR Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej laktosfritt.

500 g. Jfr-pris 50:-/kg.

2 FÖR

49k

25k/st

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/MEDLEM.

KAFFE

JULSKINKA I SKIVOR

Zoegas. Välj mellan olika sorter. Gäller ej Hazienda eller Estanzia. 450 g. Jfr-pris 54:44/kg.

Sverige/Coop. Griljerad. 220-250 g. Jfr-pris 100-113:64/kg.

J#$%rit

1 KG

2 KG

10k/st

10k

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

VETEMJÖL

CLEMENTINER I NÄT

Kungsörnen. 2 kg. Jfr-pris 5:-/kg.

119k/st

/nät

Spanien. 1 kg.

SPARA 50:-

LJUSSTAKE TRAPP

Star Trading. 5 ljus. Välj mellan röd, grå och vit. Höjd: 46 cm.
Bredd: 24 cm. Kabellängd 1,8 meter. Ord. pris 169:-/st.
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Trygghetsspalten

Arbetet mot och med brott och straff går vidare men vi har även den osynliga motståndaren som benämns covid-19. Även Polismyndigheten lyssnar på Folkhälsomyndigheten
och försöker i görligaste mån följa de riktlinjer som gäller.
Foto: Trafikverket (genre)

Klarebergsvägens trafikombyggnation väntas bli
klar vid årsskiftet
Byggnationen av en ny lokalgata mellan Ellesbovägen och
Kärravägen, som ska gå parallellt med Klarebergsvägen, pågår för fullt. Syftet är att förbättra trafikflödet på Klarebergsvägen (som ju i sin tur ansluter till E6).
Arbetet inleddes i somras och har påverkat trafiken i området på olika sätt och i olika utsträckning.
Med start den 13 november gäller nya förändringar. Då
inleddes en trafikomläggning som innebär att trafiken på Klarebergsvägen, från E6 i riktning mot Norrleden, kommer att få
samsas i ett körfält förbi arbetsområdet.
Denna trafiksituation på Klarebergsvägen gäller till årsskiftet, då ombyggnationen i området i sin helhet preliminärt
väntas bli klar.

Korta fakta
Vad: Vi bygger en lokal gata parallellt med Klarebergsvägen för att knyta ihop Kärravägen och
Ellesbovägen.
Varför: För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.
Nuläge: Den första etappen har påbörjats.
Byggstart: Juni 2020.
Klart: Årskiftet 20201/2021
www.trafikverket.se
B/K

Man i 75-årsåldern
har hittats död vid en
pendelparkering i Bäckebol
En förundersökning om mord har inletts.
– Mannen har skador på kroppen som gör
att vi inte kan utesluta brott, säger polisens
presstalesperson Peter Adlersson till GT.
Det var vid den 12 november som polisen larmades till en
pendelparkering i Bäckebol i Göteborg, efter att en man hittats död av förbipasserande.
– Det är någon från allmänheten som kontaktar en väktare,
och när väktaren kommer dit hittar de en livlös man. Polis
tillkallas sedan, säger Peter Adlersson.
Mannen som hittades död är i 75-årsåldern och en förundersökning om mord har inletts.
– Man kan inte utesluta brott. Därför inleder man på mord,
kroppen kommer att obduceras och sedan får vi se vad det
ger, säger Peter Adlersson.
Polisen är nu intresserad av iakttagelser som har gjorts på
den aktuella adressen vid tidpunkten för mordet.
– Vi har ingen misstänkt i nuläget, men har man hört något
eller sett något så får de gärna kontakta oss. Vi är intresserade av alla tips och iakttagelser, säger Peter Adlersson.
B/K

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se

Detta innebär att de av oss som kan arbeta hemma ska göra
det. Jag tillhör gruppen som till viss del kan göra det och
således är jag hemmaarbetande vissa dagar. Uppsökande planerad verksamhet blir jag tvungen att tacka nej till, men jag
får även tänka på i vilka sammanhang som jag besöker Norra
Hisingen i rent socialt arbete. Vi måste, så långt det går, se
till att vi inte får in smittan i den verksamhet som vi kallar
”måsteverksamheten” det vill säga bland de som bemannar
radiobilar och utredningsavdelningar.
Detta är ett gemensamt ansvar
Det är tråkigt men nödvändigt att även tänka på restriktioner på sin fritid för att förhindra och minimera spridning,
med stor respekt för våra andra samhällsaktörer och medborgare. Jag tycker mig skönja en viss respektlöshet från vissa
grupper med motiveringen att ”jag är inte orolig”. Jag tillhör den kategorin som gärna ser detta som ett gemensamt
ansvar.
Försäljning av narkotika
Det har sedan i våras inkommit klagomål om störningar av
den allmänna ordningen och öppen narkotikaförsäljning i
ett område nära Selma Lagerlöfs torg. Med anledning av detta startades ett lokalt trygghetsråd för att arbeta med detta.
Situationen påverkade den upplevda tryggheten negativt.
Inom Medborgarlöftet tog vi fram ett frågeunderlag angående upplevd trygghet och det skickades ut till de boende.
Resultatet har nu kommit in och det är ingen ljus bild som
kommer fram. Därför planerar vi inom Medborgarlöftet för
en strategi hur situationen ska kunna förbättras och vilka insatser som kan tänkas vara verkningsfulla för att de boende
ska få en lugn och trygg tillvaro i sitt bostadsområde.
Satsning på Backa Röd
Värt att nämnas är att det inom Medborgarlöftet även görs
en stor satsning i Backa Röd. Poseidon tillhandahåller en lokal där bland annat stadsdelsförvaltningen på Norra Hisingen kommer att bedriva både ordinarie och ny verksamhet.
Detta kommer att starta inom en snar framtid och syftar till
att minska rekryteringen av unga till gängkriminalitet och på
sikt få bort Backa från listan med utsatta områden.
Polishelikoptern i området
Polishelikoptern är placerad på Säve och den kan vara ett
utmärkt hjälpmedel i vissa situationer. Eftersök av personer
eller fordon vid brott men även när det gäller försvinnande
kan vara några exempel när den kan utnyttjas för att söka av
stora områden. Man kan tänka sig att den kan vara idealisk
för att hålla nere personer så att markpersonal metodiskt kan
söka av ett område.
Vi har blivit bättre på att använda oss av helikoptern i
olika sammanhang, helt enkelt för att den är effektiv, även i
mörker. Trafikövervakning är ett ytterligare verksamhetsområde där den är värdefull. Helikoptern är inte ute bara för att
”finflyga” utan den ska ha arbetsuppgifter som är antingen
planerade eller vid hastigt uppkomna händelser.
Med detta sagt är det inte alltid som det är ett jätteallvarligt läge när den är ute och flyger, även om vi har respekt för
att den kan väcka känslor och så även sovande personer.

Ica Kvantum och
apotek öppnar i
Bäckebol hösten 2021
Nu är det klart att Ica Kvantum och apoteket hjärtat kommer
att öppna i Bäckebol Center hösten 2021.
- Ja, det stämmer. ICA Kvantum och Apotek Hjärtat etablerar sig på den ytan som uppstod när MediaMarkt minskade sin butik. Planerad öppning är oktober 2021. Genom
ICAs etablering breddar vi och stärker utbudet av livsmedel
i Bäckebol för våra besökare. I samband med detta bygger
vi även ut Systembolagets butik, säger Jan Björk, VD Trophi
Fastighets AB.
B/K

Kennet Johansson

Håkan Bredinge

Drönare som hjälpmedel
Ett inte så ljudligt hjälpmedel är drönare som vi numer kan
använda i olika sammanhang. Vi har ett stående tillstånd i
vissa områden, men ska de användas utöver det så krävs det
ett beslut från ett centralt befäl efter en begäran från den
lokala polisen. Det finns lagar och regler som även vi måste
följa för att vår verksamhet inte ska bli lagvidrig.
Vuxenvandring viktig pusselbit
Vuxenvandring tror vi kan vara en viktig pusselbit i det brottsförebyggande arbetet. Vi har försökt att sprida informationen
så gott vi har kunnat under bland annat torgdagarna. I dag är
ett par föreningar igång. Flera är intresserade och fältgruppen
arbetar med rekrytering och startande av nya grupper.
Hur det blir med informationsträffar i corona-tider vet vi
inte säkert, men det finns möjlighet att bolla detta med Anders
på Fältgruppen. Alternativet är att ni skriver en rad till mig eller Kennet så ska vi hjälpa till. Undertecknad vill gärna vara
delaktig men får avstå just nu. Det är mig veterligen ett uppstartmöte inbokat med innebandyn i Tuve i slutet av november.
Det finns inga geografiska begränsningar och jag vet att
bland annat Backatorp är igång när det gäller Backa.
Hjälp till att sprida information så att vi får igång fler grupper och föreningar som vill bidra och göra skillnad, men även
tjäna en slant. Detta är ganska nytt så vi får ge det ett tag att
sätta sig. Jag är övertygad om att fler kommer att hänga på.
HÅKAN BREDINGE,
KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN
KENNET JOHANSSON,
TRYGGHETSSAMORDNARE NORRA HISINGEN

KÖK
&CAFÈ

Coop Bäckebol
RING KÖKET DIREKT: 010–741 59 88

CATERING AV JULBORD

& JULTALLRIKAR
Julmat utan att trängas i butikerna! Julen är snart här - låt oss göra dina
jultallrikar, julsmörgåsar, jullandgångar eller din julbuffé i år och
strunta i köer och trängsel.
Hämta hos oss kan man göra i restaurangen eller varför inte slå en signal så
möter vi upp utanför och hjälper till att lasta. Betala kan du välja att göra
helt kontaktlöst med Swish för största trygghet.
Vi börjar med julmaten den 20 nov och håller på till julafton (24 dec).
Beställningen görs senast 5 dagar innan ni vill ha er catering. Och du... hämtning
är möjligt ända fram till kl 15 på julafton.
s
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a
art ate
Sm julm
för

Klassiskt småvarmt
50:-/portion

Klassiskt kallt
149:-/portion
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gärna av er så hjälper vi er!
Beställning:
Beställning: Minimibeställning
Minimibeställning för
för bufféer
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för
ev.
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&
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Klassisk dessert
15:- /portion
• R   M  
• (P 15:-      
    . Ö N
      29:- 

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

Öppettider:
Frukost &08.00–19.00
Café mån–fre
Öppettider: Vardagar
• 08–17
Helger
(frukost
8–10.30)
•
Café
lör–sön
9–17
• Lunch och
08.00–18.00 • Köket stänger 30 min innan.
á la carte mån–sön 11–16.30.
Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café
Väl
mött önskar Personalen på
Bäckebol!
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda
Annat hem
än julmat?
broschyr:
kandin
även
Du kan ävenDu
rikta
rikta
din
mobils
kamera
mobils kamera mot qr-kodmot
qr-koden
attvår
ladda
en för
att laddaför
ner
ner
vår
cateringmeny
cateringmeny som pdfsom
pdf
knappa
in länken
ellereller
knappa
in länken
i dini
din
webbläsare:
webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Rosa Express körväg försämras
Den 13 december blir det förändrad körlinje för Rosa Express. Nu kommer bussen inte längre att stanna vid Nordstan utan vid Operan. Det
gäller båda vägarna.
Förändringen har upprört många som bor i Hisings Kärra och tidningen har fått in mängder med synpunkter och kontaktade Västtrafiks
presskommunikatör Ellen Pileblad för att få svar på alla frågorna.
Varför gör ni en försämring för alla Kärrabor som dagligen åker Rosa Express,
tur och retur?
På grund av bygget av Hisingsbron och
Västlänken har fordon svårt att ta sig fram på
vägarna kring Centralenområdet. Vi måste
därför minska antalet linjer som kör i området, helt enkelt för göra mer plats. Rosa express (framtida X2) kommer därför inte längre att stanna på hållplats Nordstan.
Många av de som åker Rosa Express och
går av i Nordstan ska vidare med tåg,
spårvagn eller andra bussar. Nu får de
istället gå av till Operan. Hur ska de hinna med det?
De resenärer som ska vidare med tåg vid
Centralstationen kommer att behöva göra ett
byte eller gå sista biten till Centralstationen.
Man får då räkna med att ta en något tidigare
buss än man är van vid. Vi uppmanar resenärer att söka sin resa i Västtrafik To Go för att
få fram bästa alternativ.
För den som vill resa till Nordstan är det
möjligt att göra ett byte vid Hjalmar Brantingsplatsen, en stor knutpunkt med många
bytesmöjligheter. Från andra hållet finns samma alternativ från Stenpiren. För den som
vill gå är det cirka 500 meter från Operan till
Nordstan.
Alternativet att låta X2 fortsätta köra in
och stanna vid Nordstan skulle innebära större risk för förseningar. Vi gör det vi kan för att
resorna ska blir så smidiga som möjligt i och
omkring Göteborg, nu och i framtiden.
Resenärerna måste också byta till buss eller spårvagn vid Hjalmar Brantingsplatsen för att komma till Nordstan. Då är det
ju ingen expressbuss längre. Hur förklarar ni det?
Resenärer kan välja att byta vid Hjalmar
Brantingsplatsen, Stenpiren eller Operan vilket är tre centralt belägna, hållplatser och
målpunkter. Expresslinjer ska vara den snabba
länken mellan större knutpunkter, vilket X2
fortfarande kommer att vara, då den fortsättningsvis tar resenärer mellan Göteborgs ytter-

Gåsen och
Kärrahus
håller stängt
Restaurang Gåsen i Backa
och restaurang Kärrahus i Kärra
har stängt tills vidare
Detta på grund av de skärpta råden för covid-19. Det går att ringa och beställa lunch
som take-away. Detta gör man då en dag i
förväg.
Telefon restaurang Gåsen: 031-366 90
82. Telefon restaurang Kärrahus: 031-366
97 30.
B/K
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från Operan under kvällstid rekommenderar
vi att åka till Stenpiren eller Hjalmar Brantingsplatsen och göra ett byte där. Det är två
stora centrala bytespunkter.
Vad har Västtrafik att säga till alla som
åker med Rosa Express?
Vi kan ha förståelse om man upplever den
här förändringen som en försämring. Det pågår många stora byggprojekt i centrala Göteborg just nu som har stor påverkan på trafiken. Men för att trafiken ska fortsätta fungera
väl för våra resenärer behöver vi anpassas oss
efter rådande situation och hitta andra lösningar. Vi tror och hoppas att resenärerna har
förståelse för detta och kan vänja sig vid förändringen.

områden och centrum. Dessutom kommer
linjen att gå något snabbare. Alla linjer kan
inte köra in till Centralenområdet, då skulle
det innebära stora förseningar på många linjer.
Ni höjer priserna och uppmanar folk att
åka mer kollektivt, samtidigt gör ni försämringar. Hur tänkte ni här?
Förändringarna på linje X2 görs för att anpassa trafiken efter de byggprojekt som sker
vid Centralenområdet. Vi vill att resor med
kollektivtrafiken ska flyta på så smidigt som
möjligt för våra resenärer och behöver därför
anpassa såväl tidtabell som körväg utifrån de
förutsättningar som finns.
Prishöjningen som gjorts i Göteborg har att
göra med vår nya zonindelning, som gett mer
enhetliga priser och ett betydligt enklare biljettsystem för alla invånare i regionen. På vissa
håll har det inneburit en prishöjning medan
många har fått det billigare.
Den här förändringen kan ju innebära att
fler nu tar bilen istället för att åka kollektivt. Hur ser ni på det?
Det är trångt på vägarna i Göteborg, vil-

ket är anledningen till att vi måste flytta trafik från Centralenområdet. Om fler skulle ta
bilen skulle det innebära fler köer under rusningstid. Den lösning som vi nu har tagit
fram för X2 innebär ett extra byte, eller promenad, för de som ska till Nordstan men det
minskar risken för förseningar på linjen.
Äldre, funktionshindrade, barnfamiljer
har svårt att promenera längre sträckor, med tanke på de nu måste göra det
från och till Operan. Har ni tänkt på hur
mycket svårare det blir för dem?
X2 kommer fortsätta att stanna vid Hjalmar Brantingsplatsen, Operan och Stenpiren.
För de som inte har möjlighet att promenera
är det troligtvis smidigast att göre ett byte vid
Hjalmar Brantingsplatsen eller Stenpiren. Det
är båda stora centrala bytespunkter där man
kan byta till annan trafik som tar en direkt till
Nordstan. Vi uppmuntrar resenärer att söka
sin resa i Västtrafik To Go.
Kvällstid att gå av eller stiga på vid Operan och vandra genom nordstan känns
inte tryggt eller säkert. Hur ser ni på det?
För de resenärer som inte vill promenera

Ombyggnation på
Selma Lagerlöfs
Center
Nu bygger vi om vår informationsdisk och bibliotekets disk på Selma
Lagerlöfs Center. Detta för din trivsel. Ombyggnationen beräknas vara
klar i slutet av januari nästa år.
Rent praktiskt innebär detta att informationen inte kommer att vara bemannad. Vi hänvisar till kontakt med oss via e-post eller telefon. Däremot så har biblioteket fortsatt öppet
med ordinarie öppettider och folk på plats.
Dock är servicen något mer begränsad.
Du ska känna att du kan få den hjälp du
behöver även om vi inte har folk på plats. Det
går utmärkt att skicka e-post eller ringa till oss.
Till exempel om du vill boka lokal.
Ombyggnationen startar under vecka 47.
Kontaktuppgifter:
Mejla till selmalagerlofscenter.informationen@norrahisingen.goteborg.se
Ring till 031 – 366 90 54
Vi nås på tiderna: måndag-torsdag klockan 10-19 samt fredag klockan 10-16.30.
B/K

Bild: SDF Norra Hisingen.

Kommer ni att ta intryck från alla synpunkter som kommit in och förändra så
att Rosa Express åter kör via nordstan?
De förändringar som görs i december görs
för att trafiksituationen ska bli så bra som
möjligt i Göteborg. Nu, och i framtiden. Vi
behöver hitta fungerande trafiklösningar under pågående byggprojekt men även för framtidens trafik då Göteborg växer. Vi följer
ständigt trafikutvecklingen och kommer att
utvärdera förändringarna på X2.
Vi är tacksamma för alla synpunkter vi får
från våra resenärer. Det är så vi vet hur vår
trafik upplevs. Vi ser över alla synpunkter och
utvärderar de förändringar vi gör. X2 kommer att köra enligt detta förslag fram till juni
2021 och efter det är det ännu inte fastställt
hur linjen kommer att köra. Det vi dock vet
är att trafiksituationen inte kommer att lätta
de närmsta åren, det kommer att fortsätta att
vara trångt på vägarna i Göteborg då stora
infrastrukturprojekt pågår och staden växer.
Framtidens trafik kommer därför att innebära
fler byten då linjer behöver plockas bort från
centrum.
LEIF MARTINSSON

NYHET

PARIS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

17.990:-

SVENSKAHEM.SE
(834:-/mån*)

ORD.PRIS 23.990:-

VÄRLDSPREMIÄR HOS SVENSKA HEM

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

FOCUS FÅTÖLJ

FOCUS SNURRFÅTÖLJ

INKL. FOTPALL

15.995:ORD. PRIS 24.960:-

INKL. FOTPALL
(747:-/mån*)

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

ORD. PRIS 26.010:-

(790:-/mån*)

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

16.990:-

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER

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

STORA MÖBELHUSET

KUNGÄLV

ADRESS Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

TELEFON

0303-24 54 90

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Månadskostnaderna är uträknade på följande sätt: Vid ett kreditköp på 10 000 kr betalar du 486 kr/mån i 23 månader (inköpsmånaden
är alltid betalningsfri), då blir totalt belopp att betala 11 856 kr. Förutsatt att kreditbeloppet återbetalas under räntefri period. Genomsnittligt månadsbelopp för att slutbetala inom räntefri period (lägsta är 300 kr/mån). Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 30 kr/
månad är inräknade i månadsbeloppet. Effektiv ränta 12,07 % vid 10 000 kr (januari 2020). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank.
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Snabba fakta om tunneln
• Tunneln byggs som en sänktunnel
under Göta Älv, cirka 600 meter
norr om Tingstadstunneln.
• Består av tre sammanfogade delar
(döpta till Göta, Tina och Marie)
• Väger 250 000 ton (lika mycket
som 1000 blåvalar)
• Blir ca 500 meter lång
• Har sex filer, tre i vardera riktning
• Kommer ha en hastighet på 70
kilometer i timmen genom tunneln
• Marieholmstunneln, som är en del
av det Västsvenska paketet, ska stå
klar årsskiftet 2020/2021.

Grafik: Mats Björklund Produktion.

Marieholmstunneln invigs och
öppnar för trafik den 16 december
Trafikverket bygger nya Marieholmstunneln under Göta Älv. Det gör att du lättare kommer kunna ta dig till jobbet eller skolan, och transporter kommer smidigare fram. Snart är Marieholmstunneln klar och den invigs och öppnar för trafik den 16 december.

Hallå där Stein Kleiven
projektledare Marieholmsförbindelsen

20009/2010. Hela Marieholmsförbindelsn
ingår i Västsvenska paketet.
Vad kommer det att innebära för trafikflödet när tunneln är klar?
- Det blir nya körmönster för många och det
gäller att läsa skyltarna som finns uppe, då
kommer trafikflödet att bli mycket klart bättre än tidigare.

Hur är känslan nu när det närmar sig
öppningen av Marieholmstunneln?
Det är utan tvekan en stor glädje att vi lyckats
genomföra vårt uppdrag. Samtidigt är det lite
vemodigt att det tar slut. Vi är många människor som arbetat och växt ihop en längre tid
och nu skiljs vi åt.

När ska man som trafikant välja Marieholmstunneln och när väljer man Tingstadstunneln?
- Det beror på vart man ska och varifrån man
kommer. Men kommer du från Hisingen
och ska ut mot Partille så ska man köra Marieholmstunneln. Likadant om du ska in till
centrum av stan blir det enklare att välla Mariehomstunneln. Trafikanter som åker till och
från E20 och via Lundbyleden rekommenderas att använda Marieholmstunneln.

När startade arbetet med Marieholmstunneln?
- 2014 då kom vi igång med vägarbetet.
Har det gått enligt plan?
- Det har absolut gått enligt planen. Vi har
haft en konsekvensplan som beredskap om
den ursprungliga planen skulle vika. Nu har
den inte gjort det och det är vi tacksamma för.
Hur lång är tunneln?
- Exakt 498 meter med 3 körfält åt vardera
håll.
Hur mycket bilar beräknas passera per
dygn i den nya tunneln?

Stein Kleiven projektledare Marieholmsförbindelsen. Bild: www.trafikverket.se

- Cirka 55 000 bilar per dygn. Det blir en
enorm avlastning för Tingstadstunnels som
nu sväljer 110-120 000 fordon per dygn.
Vad beräknas tunneln kosta?
- Cirka 3,5 miljarder räknat från index

När Marieholmstunneln är klar. Är hela

Invigningen börjar närma sig. Vad är det
sista ni gör nu innan allt är klart?
- Det sista är nu att testa all säkerhetsutrustning i tunneln fungerar som den ska. Vi har
också att justera väglinjer så att de stämmer så
att man kan köar ner i tunneln.
Vad händer på invigningen?
- Det blir ett digitalt tunnelevent, med tanke
på covid-19. Vi sänder live och det blir flera intervjuer med oss som arbetat med tunneln. Redan den 10 december sänder vi direkt
från tunneln och kör ett digitalt Quiz där tre
vinnare kommer att få ta med sig en vän på
en covidanpassad guidad tur genom Marieholmstunneln. Det blir häftigt.
Till sist. Vad är du mest nöjd med under
hela processen?
- Jag är mycket stolt över det arbete som trafikverket, underleverantörer och andra inblandade gjort under hela resan. Nu kan vi
ge göteborgarna och alla andra en klart bättre
trafiksituation med betydligt mer möjligheter
och trafikflöde än tidigare.
B/K

Kyrka i Hisingsbacka utsatt för
skadegörelse – tände eld på dörren
Backa Kyrka utsattes för veckan för skadegörelse. Enligt polisen ska någon eller några försökt tända eld på dörren till kyrkan och
slängt en sten på fastigheten, skriver SVT väst.
Det var vid klockan halv två under natten
mot onsdagen den 18 november som polisen fick larm om skadegörelsen mot kyrkan i
Hisingsbacka i Göteborg.
– Det är någon eller några som har försökt
tända på ytterdörren till kyrkan. Branden tog
sig inte riktigt och när vi kom till platsen kunde
vi också konstatera att någon krossat ett föns-

Miljöaspekten?
- Vi har följt de miljökrav som finns noggrant
genom hela projektet på alla områden. Exemplevis alla fordon som funnits på plats har haft
kraven på sig. Även materialet på bullerskydden är miljövänligt.

projektet Marieholmsförbindelsen färdigt
då?
- Ja då ska allt vara klart med Marieholmstunneln, bulleskyddet och Tingstadsmotet.

ter med en sten, säger Hans-Göran Ostler,
presstalesperson vid polisen i region Väst.
Polisen har nu skrivit en anmälan om skadegörelse, men ännu inte gripit någon.
– Nu försöker man samla in bevis från
platsen och tar vittnesuppgifter, säger HansGöran Ostler till SVT Väst.
B/K
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Musikuppträdande på fredagar på
Selma Lagerlöfs torg är tillsvidare
inställda pga av FH-myndighetens
senaste besked ang covid-19.

Vandringsgruppen träffas som vanligt på söndagar kl 10
utanför Selma Lagerlöfs Center.

po

Tipspromenad finns att gå från Selma Lagerlöfs Center mot och
runt Gropen vid Friedländers. Nya frågor varje vecka.
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Har du förslag eller bara vill prata med oss kan du ringa oss på
031-366 90 97, 031–366 91 70
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Nils Holgerson Pl

ÖPPETTIDER
Alla dagar

7 – 22
hemkop.se
________________
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Priserna gäller
v.48, 2020 med
reservation för ev
slutförsäljning och
tryckfel.

Smörgåspålägg

Bonjour

Nu är vi på plats

Lokala avvikelser
kan förekomma.

80-120g, jfr-pris 83,33-125,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 48

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

FINA SMYCKEN
TILL JUL FRÅN
EDBLAD.

Från och med denna vecka väljer vi att
använda visir, allt för er och vår trygghet!
Tillsammans mot friskare tider!

GULD KÖPES!
Batteribyte från 80 kr!

presenterar

V i n t a ge - b å ga r
Vårt bästa progressiva glas till 1000 kr rabatt

031-52 35 97

selmasoptik.se

Dunfins Gata 14, Hisings Backa

4500 kr

Erbjudandet gäller december ut och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Medtag kupong.

BLOMGÅVAN
Du vet väl att du
kan hämta dina varor på
utsidan av butiken?
VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER.

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

•

Lörd–Sönd 12–21

031–58 34 84

ViALLA
önskar
våra– härliga
VI REPARERAR
KLOCKOR
FRÅN ARMBANDSUR
TILL GOLVUR.
BATTERIBYTE.
kunder
en fin
1:a advent!
VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING
Vi har hela butiken
julpyntad, välkommen in och bli inspirerad!

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

selmalagerlofstorg.se |

Ring oss så hjälper vi dig.
Vi vill att du ska känna dig trygg
när du handlar på Fiskhuset!
Se öppettider, utbud och kontaktuppgifter på

FISKHUSET.SE
SELMA LAGERLÖFS TORG | STENUNGS TORG
ICA MAXI TORSLANDA | PÅVELUND

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Tidigare Mekonomen är nu
Autoexperten på Tagenevägen
I slutet av augusti blev tidigare Mekonomen Autoexperten Tagene/AW Verkstad AB.
Ett byte som gått smärtfritt.
- Det var nödvändigt för att kunna möta
konkurrensen bättre inför framtiden. säger
ägaren Fredrik Abrahamsson.
Nu tillhör AW Verkstad Autoexpert-kedjan, vilket är ett ordentligt lyft.
- Förutom ny färg på kläder och flagga är det samma trevliga, kompetenta personal som tar hand om din bil på bästa sätt
för att du ska bli nöjd med ditt verkstadsbesök, säger Fredrik,
som också driver en bilverkstad i Alingsås.
- Med Autoexperten har vi bland annat fått in ny digital teknik som är ett måste för att kunna erbjuda kunderna ett enklare och smidigare hantering med sitt fordon, säger Fredrik.
Med digitala lösningar och en komplett verkstad står de väl
rustade för att möta kunderna. Och det är enkelt.
Kunden bokar in sig online via hemsidan. När man sedan
kommer till kundmottagningen så är det bara att checka in sin
bil via en terminal. Du lämnar din bilnyckel i en liten box som
öppnas med hjälp av ditt inceheckade regnr. När bilen är klar
så plingar det till i din mobiltelefon, samt att du får fakturan
som du kan betala med kort eller via Autoexpert-kortet. Därefter hämtar du ut din nyckel via terminalboxen och får din bil.
- Allt är mycket smidigare för kunden. Kunden gör själv
sina bokningar och incheckning. Lämnar och hämtar sin
bil Vill de ha personlig hjälp så finns vi naturligtvis här på
plats, säger Fredrik.
En annan spännande nyhet är att du som kund kan chatta med en person via hemsidanwww.autoexperten-tagene.se
dygnet runt och få svar från en person.
Öppettiderna kommer också att bli än mer generösa i framtiden.
När du bokar online så får du ett kostnadsförslag via sms
som kunden får godkänna. Skulle det tillkomma något så
kommer det uppgifter om det också via sms.
- Det gör att vi kan ge rätt pris från början till kunden.
Det här nya satsningen digitalt betyder också att Autoexperten, tagene kan hålla lite lägre pris än sina konkurrenter.
Verkstad, däckhotell, bilglasmästeri, bilprovning, självtvätt
är bara en del av vad Autoexperten, tagene kan erbjuda.
- Bredden vi har i vårt utbud är tilltalande för kunden att få
fler saker utförda på en och samma gång, säger Fredrik.
Autoexperten erbjuder alltid:

Fredrik Abrahamsson vid inchecknings terminalen.

• Service till din bil med bibehållen nybilsgaranti, om sådan finns.
• Utbildade fordonstekniker.
• Reservdelar motsvarande originalkvalitet, med tre års garanti.
• Upp till 24 månaders räntefri delbetalning med Autoexperten-kortet.
• En verkstad med modern felsökningsutrustning.
• En verkstad som söker som följer konsumentverkets riktlinjer.

• Godkänd bilverkstad.

- Vi är en komplett bilverkstad där kunden får mycket för
pengarna när de lämnar sin bil hos oss, säger Fredrik.
Autoexperten, tagene kör självklart coronasäkert.
— Med den nya digitala tekniken så blir det inte så mycket fysisk kontakt med kunden ex. via nyckeln och det ligger
bra i tiden med tanke på pandemin. Det finns handsprit på
plats. Bilmekanikerna använder gummihandskar för att eliminera risken för smittspridning och vi håller avstånd i verkstaden bland personalen.
LEIF MARTINSSON

• Möjlighet till digital in/utlämning av ert fordon.

• 12 månaders gratis assistansförsäkring.

Torgen är julpyntade men i år blir det inga julevenemang
Regeringen la den 17 november en remiss på ytterligare åtgärder för att hejda smittspridningen vilket innebär att GöteborgsLokaler tyvärr
måste ställa in årets planerade julevenemang.
I år hade GöteborgsLokaler och handlarna på Göteborgs lokala handelsplatser valt att skala ner torgens uppskattade julaktiviteter och genomföra dem i lite mindre skala och coronaanpassade. Men då evenemangen är offentliga tillställningar så
får dessa nu inte genomföras.
Åtgärderna som presenterades av regeringen innebär att
det ska bli förbjudet att anordna allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare, tidigare var det 50. Detta föreslås träda i kraft den 24 november.
Regeringen skriver att utgångspunkten är att den föreslagna
begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Men om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår. Allt detta görs för att begränsa
smittspridningen av Covid-19.
GöteborgsLokalers lokala torg är fint julpyntade med juldekor, granar och julbelysning. Vi har placerat ut hundratals
granar och hängt upp flera kilometer julbelysning på handelsplatserna. Detta hoppas vi kan sprida en fin julstämning till de
besökare som kommer till torget för att utföra sina vardagsärenden. Eller som bara är ute och promenerar.
B/K

Julgranen är på plats på Selma Lagerlöfs Torg.

Grandekoration i Kärra Centrum
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Tänd ljus i prövningens tid
– håll i och håll ut,
en annan tid kommer!
Hosianna, Davids son, välsignad vare han,
välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn.
PSALM 105

foto: sven-erik falk/ikon

www.svenskakyrkan.se/backapastorat
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HANDLA MED OMTANKE

backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK
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Möt ”fältarna” Lisa och Parash – så gör de skillnad
Mer om:

Lisa Björkman och Parash Lama
är två av Norra Hisingens sex fältsekreterare. Deras målgrupp är
ungdomar från 10-19 år. De trivs
med jobbet. De gör skillnad. De
arbetar förebyggande och främjande. Genom åren har många av
deras insatser förändrat ett kritiskt
läge till något bra. Och gett ringar
på vattnet flera år efteråt.

Lisa Björkman, 36 år. Gift två barn
och man
Började som fältsekreterare på Norra
Hisingen 2012 i januari. Utbildad
socionom och efter sin master började
hon jobba på Norra Hisingen.
Parash Lama, 43 år, Förlovad, en
dotter och två bonusbarn.
Utbildad fritidsledare och beteendevetare. Började som fältsekreterare
2011 då den nya stadsdelen blev till.
Innan det som fritidsledare i Tuve och
arbete på Backa Kulturhus.

Vi träffade Lisa och Parash för en pratstund. Nyfikna på deras jobb ställde vi frågor till dem om
vad det innebär att arbeta som fältsekreterare.
Det är lätt att beröras och dras med av deras berättelser. De har arbetat tillsammans i snart nio
år. Ibland får de därför frågan om det är ett par.
Är ni gifta? Så är det inte. Men de trivs mycket
bra med att jobba ihop.

pilotkläder. Jag var välkommen till Säve och
en flygtur med honom!

Vad är det roligaste med ert jobb?
Lisa: Det fina är att vi har en frivillig kontakt
med de unga. De söker upp oss. Vi får veta att
det är härligt med oss vuxna som är ute. Man
skulle kunna tro tvärtom att vi skulle bli avvisade. Så är det inte. Vi är uppskattade.
Parash: För mig är det en stor ära att få tillgång till unga människors tankar att få ta del av
vad som rör sig i deras hjärnor. Det är en föränderlig tid vi liver i nu.
Känner ni några tveksamheter inför jobbet?
Lisa och Parash: Nej. Vi är inte oroliga. Vi ses
som de representanter för Göteborgs Stad och
för samhället som vi är. Vi tvingar oss inte på någon. Vi bygger relationer och det är en fördel. Vi
har mandat att få komma in och med.
Hur ser en arbetsdag ut för er?
Lisa och Parash: Arbetar vi dagtid så är vi
bland annat kopplade till Tuve och är på
Glöstorpsskolan. Men vi är också i Brunnsboskolan emellanåt. Där arbetar vi uppsökande
och förebyggande i korridorerna.
Just nu har vi lektioner i Glöstorpsskolan
med halvklasser på temat kränkningar på nätet. Så har vi samverkansmöten med andra
verksamheter på Norra Hisingen. Som TIPS
och SSPF.*
Arbetar vi eftermiddag/kväll jobbar vi med
uppsökande verksamhet. Då över hela Norra
Hisingen. Vi besöker fritidsgårdar och andra
platser i området där vi vet att ungdomarna
håller till. Vi kan få tips om att en grupp håller till vid ett mindre lämpligt ställe. Då åker
vi dit och försöker alltid få dem att vara på en
bättre plats.
Hur arbetar ni förebyggande?
Lisa: Jag kan ge ett exempel. För några år se-

Parash Lama och Lisa Björkman är två av de sex fältsekretarna på Norra Hisingen. Bild: Annika Bjerstaf.

dan under flyktingkrisen skulle det öppnas ett
boende för unga killar Kärra. Det var protester mot detta bland de boende ungdomarna i
Kärra. Många var rädda. Detta var något man
inte kände till. Grundprincipen här var att identifiera det problemet. Vi bjöd med oss några av
de Kärraungdomarna till boendet så att de fick
träffa dem som bodde där. Det föll väl ut. Och
det ledde bland annat fram till att killarna på
flyktingboendet följde med och var på fritidsgården då och då.
Parash: För några år sedan var det problem i
ett bostadsområde i Backa. Ett gäng unga hängde där och var högljudda.
Omgivningen, bland annat de boende och
stadsdelens politiker, reagerade starkt. Vår roll
var att hjälpa ungdomarna att göra sina röster
hörda. Och resultatet blev att det skapades en
annan plats där de kunde vara istället.
Har ni fler exempel på hur ni gjort skillnad?
Lisa: I Kärra startade för några år sedan en aktivitet som hette studiemotivation/läxhjälp. Från
början var tanken att vi först hade 30 minuter
med fika/smörgåsar och då var alla välkomna.
Efter 30 minuter var däremot de som inte hade

med sig något att plugga, tvungna att gå. Detta
resulterade till slut i att de som från början var
där för att bara hänga till slut hade med sig saker att plugga. Då var det även en del som på
så sätt fick upp betygen för att de fick en liten
push i att engagera sig i skolan.
Vi fältsekreterare har ingen uppfostrande
roll. Vi är inte fördömande. Vi stöttar. Och
vi ser symptomen när något inte stämmer och
kan hjälpa till tack vare de relationer vi byggt
upp.
Parash: Sedan en tid har vi också en sådan
aktivitet på vår skola. Vi kan se att det ger flera ringar på vattnet. Och kan också se att det
sker en kulturell förändring. Det är faktiskt
inne i dag att plugga är vår erfarenhet. Flera
unga går även till biblioteket och sätter sig för
att studera.
Vi vet också att vårt jobb tar tid – det vi
gör är långsiktigt. Vi prackar oss inte på de
unga. Jag har flera fina minnen. Bland annat
en kille jag träffade när jag arbetade på fritidsgård. Han pratade alltid om att han skulle bli
pilot. Få trodde på honom. Jag uppmuntrade
hans drömmar. För en tid sedan fick jag ett
mejl med ett foto från samma person. Iklädd

Ni har jobbat länge – vad är skillnaderna
i dag mot när ni började?
Parash och Lisa: Våldet är grövre i dag. Det
eskalerar snabbare. Konflikter startar enklare.
Sociala medier har tyvärr en stor roll i detta.
Det kan börja som en tråd på till exempel
snapchat sedan går det fort.
Vi har haft förebyggande undervisning om sociala medier i skolan - om vad lagen säger att man
får göra och inte Många vet inte vad som är rätt
och fel. Efter en sådan lektion stannade tre tjejer
kvar och berättade för oss vad de varit utsatta för.
Vi ser också att psykisk ohälsa hos tjejer växer och kan grunda sig kring vad de ser och hör
på sociala medier. Det finns ingen som kan leva
upp de till de ideal för tjejer som visas upp där,
men många tror tyvärr det och börjar må dåligt.
Vi finns på Instagram - @faltnorrahisingen
- för att kunna få kontakt med de unga den vägen. Den kanalen är ju öppen dygnet runt. De
kan skriva ett privat meddelande till oss, och
slipper bli uthängda vilket annars kan inträffa.
Fotnot:
På Norra Hisingen finns sex fältsekreterare.
Åldersspannet är brett. Så har det alltid varit.
Och ska vara.
De övriga fyra är:
Iréne Hallberg och Anders Torvaldsen,
Angelica Arntz och Anna Linhult
• SSPF står för Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid.

• TIPS står för Tidiga insatser problematisk skolfrånvaro. De är ett samverkansprojekt med målgrupp mellanstadiebarn med problematisk skolfrånvaro.
ANNIKA BJERSTAF
KOMMUNIKATÖR GÖTEBORGS STAD
NORRA NORRA HISINGEN

Förlängd och utökad stängning av Göteborgs
Stads motions- och idrottsanläggningar
Göteborgs Stads simhallar, gym och ishallar förblir stängda för allmänheten och uthyrningen stängs tillsvidare. Dessutom stängs uthyrningen av sporthallar, gymnastiksalar och mötes- och festlokaler för allt utom idrottsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare,
elitidrott och skolverksamhet.
- Smittspridningen fortsätter tyvärr och vi
måste alla ta ansvar för att minska den. Genom att stänga inomhusanläggningarna vill vi
hjälpa göteborgarna att följa de råd som våra
myndigheter ger, säger Elisabet Lann (KD),
ordförande i idrotts- och föreningsnämnden
Göteborgs Stad.
De inomhusanläggningar som berörs är de
som idrotts- och föreningsförvaltningen driver eller hyr ut, alltså simhallar, gym, ishallar,

sporthallar, gymnastiksalar och mötes- och
festlokaler.
Beslutet togs som ett ordförandebeslut
torsdag 19 november med anledning av att
Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Västra Götaland kvarstår och regeringens förslag
om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler
än åtta deltagare.
Beslutet innebär att:

Simhallar, gym och ishallar förblir stängda
för allmänheten och uthyrningen stängs från
och med 20 november. Beslutet gäller tillsvidare.
Från och med fredag 20 november stängs
uthyrningen av sporthallar och gymnastiksalar. Beslutet gäller tillsvidare.
Från och med tisdag 24 november stängs
uthyrningen av mötes- och festlokaler. Beslutet gäller tillsvidare.

Anläggningarna är fortsatt öppna för
idrottsverksamhet för barn och unga födda
2005 eller senare, elitidrott (yrkesverksamma
idrottare), skolverksamhet och besök till FaRmottagning (Fysisk aktivitet på recept).
Utomhusanläggningar är fortsatt öppna,
men omklädningsrum i anslutning till dessa
stängs.
B/K

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

Kärra Café
och Konditori

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

PASSA PÅ!
Vi fortsätter att erbjuda god tandvård med hög
patientsäkerhet. Du som är symtomfri är välkommen
att boka tid. Har du blivit kallad men känner dig
krasslig? Boka om tiden via vår webbplats eller ring
oss så hjälper vi dig.
Folktandvården Kärra
vgregion.se/folktandvarden − 010-441 81 70

Toast med kaffe

35 kr

Fikabullar + kaffe

35 kr

99:-

Kärra

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

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

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

Tel. 574030

Vi sponsrar

Handla säkert i jul!

Vi har nu öppet alla dagar fram till jul.
Vi kommer även att ha försäljning på utsidan.
Beställ gärna för avhämtning. Välkomna till vårt julstök!

CANDY

ÖPPETT:

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

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

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

Veckans
erbjudande

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Välkommen!

Set, Eva-Lena och Lena

KÄRRA

KÖK & BAR

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

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

@ karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG
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KYRKOSPALTEN

Rikedom
“Nu rasar alla björkens löv ner på min
farstutrapp.
Sitter på tröskeln och river tankfullt sönder en papperslapp.
Små bitar av ord singlar en och en ner,
och göms bland gula blad.
Jag vet ej hur jag ska känna mig, ska jag
va ledsen eller glad?
Nu faller det gula höstlöv, nu faller det
gula guld.
Jag borde känna mig rik,
jag sitter ju med famnen full av gula,
gula björklöv.
För mig är det gula guld.
Jag vet ju att de faller för den kommande vårens skull.”
Så här formulerade Öckeröpoeten
Arne i Bora sina höstfunderingar.
Ja, det finns mycket att fundera kring
i denna höstens tid, och i detta specifika
år av oro. Det kan stundtals kännas som
att allt vackert försvinner, och att mörkret tar över…
Naturen runt oss har de senaste veckorna bjudit på ett fantastiskt färgfyrverkeri. Under stilla, milda dagar har jag tittat på allt detta, och förundrat mig över
att vissnandet är så vackert. Kanske kan
ett parallellt uttryck till vissnandet vara
“Ett firande av livet”. Den gode Arne är
måhända inne på något liknande i sina
ord: “Gula björklöv ... För mig är det gula
guld. Jag vet ju att de faller för den kommande vårens skull”. Det har med livets
kretslopp, växlingar och årstider att göra,
precis det som vi känner igen från våra
egna liv. OCH, inte minst, får vi påminnas om hoppet om att vissnande och död
inte är slutet på livet, utan början på något nytt. Det blir en ny vår; naturen lär
oss detta gång på gång. Mörkret får inte
sista ordet – ljuset betvingar det.
Naturens sprakande glödande färger
har firat livet likt flammande bloss. Tusentals varma lågor av tända ljus på våra
kyrkogårdar har lotsat oss genom höstens första mörka tid. Vi har tänt ljus och
smyckat gravar och minnesplatser, i sorg,
saknad, men även i tacksamhet över liv
och kärlek.
Juleljusen kommer snart att bära oss
vidare, tills vårljuset ånyo tar oss vid handen.
Våra liv rymmer olika årstider. Orosmoln skymmer lätt vår sikt i de många
funderingar som mal och brottas i våra
huvuden. Men vi får, via gula höstlöv, via
tända ljus och genom varma bloss av vänlighet människor emellan, var dag låta
oss påminnas och stärkas av Jesu ord:
Jag är världens ljus. Den som följer
mig skall inte vandra i mörkret, utan ha
livets ljus. (Joh 8:12)
ANGELICA ANDERSSON
PRÄST I BACKA PASTORAT

Även små
annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson,
0733–48 72 14

Candy i Kärra är laddade
inför Black Friday och julen
Candy i Kärra centrum är en populär mötesplats i Kärra centrum. Här finns ”allt” inom godis, dricka,
spel samt posthanteringen. Två och ett halvt år har gått sedan Farman Hamza tog över butiken.
Nu står de inför en utmaning. Black Friday och julen.
- Vi vet vad som väntar och har satt in extra resurser, säger Farman.
Candy, som ligger perfekt mitt i Kärra Centrum, är mer eller mindre komplett.
Butiken är ett familjeföretag. Utbudet av
varor är stort. Öppettider är generösa. 8-21 på
vardagar och 9-21 på lördag och söndag. Personalen är kunnig och serviceinriktad. Precis
som ägaren Farman.
- Vi måste och vill alltid vara trevliga och
serviceinriktade mot våra kunder. Det är så
man skapar relationer med sina kunder och då
kommer de gärna tillbaks, säger Farman.
Godiset är storsäljaren hos Candy.
-Vi säljer enormt bra av det. Vi fyller på varje
vecka och det betyder att vi har alltid färskt godis.
Även drycker har en strykande åtgång. Här
finns mängder med sorter att välja på. Energidryckerna går som tåget.
- Energidryckerna går bra, men vi är väldigt
noga med att åldersgränsen 13 år hålls när vi
säljer dryckerna, understryker Farman.
Andelsspelet en succé
Att svenska spel finns i butiken märks tydligt.
Spelhörnan som finns är välbesökt, men framför allt andelsspelet på stryk, europa, topptips
har ökat ordentligt.

- Vi satsar hårt på andelsspelet och det har
gett resultat. Andelarna går åt och vinsterna är
regelbundna. säger Farman.
För några veckor sedan så blev det 13 rätt
på europatipset och det var många glada kunder som kom in för att hämta ut några sköna
tusenlappar.
Det är inte bara tipset som är populärt.
Trisslotterna är en annan storsäljare.- Dom går riktigt bra. Inför fars dag sålde vi
trisslotter för 37 000 kronor.
Paketutlämningen ett dragplåster
Paketutlämningen som Candy hanterar är ett
dragplåster till butiken. Det är många, unga
som äldre, som hämtar och lämnar paket. Varje dag. Och det är enkelt att göra det. Ta en
nummerlapp och invänta din tur vid paketutlämningen så fungerar allt.
- Det flyter på bra. Kunderna är jättebra och
de allra flesta förstår att vi jobbar allt vi kan för
att de inte ska få vänta länge. Oftast är det inga
problem. Dock finns det några som är otåliga
och inte alls vill vänta.
Paketutlämningen har ökat i en rasande fart

sedan butiken tog över det och nu är det högtryck på in- och utlämning.
- Det tog extra fart när pandemin slog till
i mars och nu har det ökat igen när andra vågen kom.
Candy följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer med att det finns handsprit i
butiken och att man ska hålla avstånd.
- Det är jätteviktigt och de flesta kunderna
sköter sig.
Snart väntar Black Friday och då är det högtryck på paketen.
- Vi är förberedda på en intensiv period och
har satt in lite extra resurser för Black Friday
som kommer att hålla på ett bra tag.
Julen är inte långt borta och det lär öka
trycket ytterligare på paketen.
Candy står väl rustade för att möta Black
Friday och julen.
Det är vi många som är glada för.
Glöm dock inte att hålla avstånd inne i butiken
Då blir det bättre för alla.
LEIF MARTINSSON

Kärraburgers
öppnar snart
Vecka 48 blir det premiär för KÄRRABURGERS som öppnas i Sibyllas tidigare lokal vid
Klarebergsmotet.
B/K

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

Livslust

Råd och stöd

Livslust inomhusaktiviteter
håller stängt tills vidare
på rekommendation av
Folkhälsomyndigheten.
För alla aktiviteter utomhus
gäller grupper om max åtta
personer inklusive ledaren. Vi har
tills vidare pausat vår musikunderhållning utomhus.

Vandringsgruppen
Vi träffas söndagar kl. 10–cirka 12.30
utanför Selma Lagerlöfs center stora
entrén och går sen i närområdet.
Alla är välkomna.

Träff eller promenad
För frågor, information, samtal, träff
ute, promenader med mera.
Ring Livslust:
Gun Mattsson 031-366 90 97,
Helena von Mühlenfels 031-366 82 74
Lena Svensson 031-366 82 53

Mötesplats
Backa Brunsbo
Träffpunkt för seniorer på Mötesplats Backa Brunnsbo håller stängt
tills vidare på rekommendation av
Folkhälsomyndigheten.
För alla aktiviteter utomhus gäller
grupper om max åtta personer
inklusive ledaren.

Träff eller promenad
För information, samtal, träff ute
eller för en promenad, ring
äldrekonsulent Azra 031-366 97 11.

Mötesplats Kärra
Vi erbjuder i nuläget enbart
utomhusaktiviteter.
För alla aktiviteter gäller grupper om
max åtta personer inklusive ledaren.

Promenad/gymnastik
Tisdagar med volontärerna Anita
och Lena start kl. 11.

Träff eller promenad
Vill du följa med på en promenad
i ditt närområde där vi har samtal
om allt mellan himmel och jord?
Längd, fart och tid anpassar vi
efter ditt behov. Dagar och tider för
promenader är olika varje vecka.
Anmälan till Susanna, anhörigkonsulent 031-366 97 73 eller Monika,
äldresamordnare 031-366 97 15.

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

Medborgarkontoret
Inne på Selma Lagerlöfs Center finns
Norra Hisingens medborgarkontor.
Här får du svar på dina frågor om
kommunens verksamheter. Vi ger
dig vägledning i samhället och
hjälper dig till rätt kontaktvägar.
Öppettider:
Måndag kl. 10–12 och 13–16
Tisdad kl. 13–16
Onsdag kl. 10–12 och 13–16
Torsdag kl. 10–12 och 14–16
Fredag stängt
Kontakt: 031-366 80 07 eller
medborgarkontoret@norrahisingen.
goteborg.se

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

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

Vintermys med sällskapsspel
Nu kan du låna hem sällskapsspel
för hela familjen. Lånetid tre veckor.
Spelen lånas och lämnas över disk.

Titta på film
Cineasterna är bibliotekens egen
filmkanal. Utbudet kan du se om du
loggar in med bibliotekskortet.

E-böcker och e-ljudböcker
Ladda ner appen Libby och läs
e-böcker och lyssna på e-ljudböcker
med ditt bibliotekskort.

Tuve bibliotek
Öppet: Måndag, torsdag kl. 10–19,

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

Kärra bibliotek

tisdag, onsdag kl. 10–17, fredag kl. 10–15
Vill du låna böcker men tvekar att
besöka biblioteket på grund av
covid-19?

Bibliotek
För mer information om biblioteken
gå in på goteborg.se. Där kan du
också läsa om hur biblioteken covidanpassats. Just nu är de inga mötesplatser men är öppna för utlåning.

Backa bibliotek
Öppet: Måndag kl. 10–19, tisdag
kl. 10–17, onsdag, torsdag kl. 10–19,
fredag kl. 10–17, lördag kl. 11–15,
söndag stängt

Kontakt: Ring på tel 031-366 80 50
eller mejla tuve.bibliotek@kultur.
goteborg.se och beställ en bokpåse.
Berätta för oss vad du vill läsa:
romaner, deckare, biografier, historia
och så vidare. Vi plockar ihop och
lånar ut och du kan hämta vid
dörren. Välkommen!

Fixartjänst
Fallförebyggande service för dig
över 67 år för din egen säkerhet,
till exempel hjälp med att skifta till
julgardiner.

Barn och unga
Barnens bokkalender. Den 13–23
december (måndag–fredag). Varje
vardag öppnar vi en ny lucka med
ett boktips.

Vuxna

Tjänsten är avgiftsfri, men du får
själv stå för eventuella materielkostnader. Ring Thomas på 031-366 97
60 så kan han svara på hur han kan
hjälpa dig!

Digital bokcirkel på Facebook Vi
läser Nora eller Brinn Oslo brinn av
Johanna Frid. Låter det kul? Kontakta biblioteket eller gå med i gruppen
på vår Facebooksida.

Promenad
Torsdagar start kl. 11.

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

Norra Hisingen
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David från Backa har gett ut ny bok
Backakillen David Knutsson har skrivit
flera dikter, noveller, lyrik som blivit böcker.
Nu har han kommit ut med en ny bok ”Istället för död punk”.
- Det handlar om betraktelser och iakttagelser jag gör, som sedan skrivs ned.
Den nya boken är unik i sitt slag för på varje sida finns
det endast några rader, max tre rader. Cirka 100 sidor. Boken
handlar bland annat om diskbråck, själsligt mörker och små
flisor av hopp. Boken speglar Davids operation och hans depression. Allt efter Davids. Man slås också av hur han försöker
använda ett vardagligt språk som är lätt att ta till sig.
- Jag försöker hålla den linjen med ett lättbegripligt språk,
men jag har alltid med lite svart humor och ironiserar över
vissa händelser när jag skriver.
Här några citat direkt från boken:
”Kirurgen knivskar mig så att operationen lyckades.”
”Punken släckte min sista cigarett brännmärkte min kropp.”
”Göteborg har dumpat mig snart finns bara skylten kvar.”
”Den sanna kärleken kostar pengar.”
”Källsorterar kroppen försöker återvinna det lilla.”
Tankarna till sina böcker har ofta fötts då David varit deprimerad. ”Istället för död punk” kom till så efter att David gick
med diskbråck. Nu har han äntligen fått operera sig och mår
mycket bättre.
Som Backaförfattaren själv säger så beskriver han en produkt av det nya samhället.
De senare böckerna har ofta Hisingsstuk över sig. Här några
rubriker på böckerna:
Bandyportföljen, Blickarna du inte vågar möta, En förvirrad mans samtid, Osynliga gator.
Till vardags arbetar i Göteborgs Stad med bland annat lägerverksamhet och autentiska barn.
- Jag trivs jättebra med att möta människor och se utvecklingen som man kan bidra med.

Utöver sitt ordinarie arbete och författarskapet så ägnas en
hel del tid åt Gais, som är laget i hans hjärta. Han är engagerad
i Gaishjälpen. Att han brinner för de grönsvarta förstår man
efter att han skänker allt överskott till Gais framtidsfond.
Snacka om stort hjärta.
Han har skrivit sedan han var 17 år och boken ”Istället för
död punk är också hans B-uppsats i kreativt skrivande på universitetet.

Att skriva för David är mycket terapi.
- Det är skönt att få ned sina tankar på papper och sedan
till en bok.
För 130:- så är boken din.
Det är väl investerade pengar för att få lite reflektioner om
livet.
LEIF MARTINSSON

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

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv
fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers
behov. Vårt kontor ligger i Kungälv och med 33 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år.
Största delen av våra 150 000 kvm lokaler ligger i Kungälv och på Hisingen.
Vår verksamhet präglas av kundfokus, ständig utveckling och miljötänk vilket vi omsätter i praktiken
genom lean-koncept och miljödiplomering. Till följd av ökad efterfrågan söker vi nu:

Byggingenjör
Vi söker dig som är engagerad och vill utveckla,
men ogillar krångliga lösningar
Vi söker en byggprocessledare och du kommer i tidiga skeden göra ritningar, beskrivningar
och kalkyler. När hyresavtalet är klart följer du kunden och projektet hela vägen till inflyttning i sin nybyggda lokal.
Det är meriterande om du har erfarenhet från projektering och entreprenad.
I våra projekt är det viktigt med en bred teknisk kompetens då vi projekterar för att utforma huset så att konstruktion, men även brandskydd och installationer fungerar bra och
blir enkelt att bygga och sköta.
GULD KÖPES!

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

Vi har idag egna projektörer för VVS, mark och bygg. Det är våra uthyrare som ansvarar för
den kommersiella delen med hyresavtal.
För mer information om företaget och om oss, läs mer på www.ytterbygg.se
I denna rekrytering samarbetar vi med Ultimatrekrytering. Vi behandlar ansökningar
löpande. Ansökan lämnas enbart på:
www.ultimatrekrytering.se/lediga-jobb
Där hittar du också mer information om tjänsten.
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Biblioteken
i Göteborg
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Upptäck bibliotekens digitala tjänster!
Kom igång på goteborg.se/lanadigitalt
Behöver du hjälp? Chatta med oss på
goteborg.se/chattamedenbibliotekarie
eller ring 031-368!34!00.

Vi finns där du är
goteborg.se/bibliotek

Black Week
SEAT Arona Style 95 hk

Privatleasing fr. 1.795:-/mån**
Ord. fr 2.195:-/mån**
Pris fr. 164.900:Ord. pris fr. 197.900:Välj till KOMFORTPAKET+165:-/mån:
Klimatpaket inkl. 2-zon
Climatronic
Förarpaket inkl farthållare
Parkeringssensorer bak

Arona
SEAT

Gäller
lagerbilar!

Eller PLUSPAKET+265:-/mån:
(Komfortpaketet ovan)
+ SEAT FullLink
+ Digitalt kombiinstrument

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). Bl. körning 5,7 l/100 km. CO2-utsläpp 130 g/km.
Miljöklass EU6. ** SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1000 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (september 2020). Möjlighet att utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och
onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. ***Täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. Kampanjen gäller lagerbilar 22/11–30/11 2020.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

Missa inte våra
verkstadserbjudanden!

20% rabatt

på SEAT service / reparationer / tillbehör / reservdelar
Gäller bokningar 22–30 nov 2020.

18

TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE

NOVEMBER 2020

Daniel Westerberg.

Stipendie till Daniel
Westerberg i Backa HK

Åke Nilssons Minnesfond delar varje år ut ett stipendium till en handbollsledare, som under året eller under ett antal år fört handbollen
framåt genom ett hedersamt agerande. Årets stipendiat är Daniel Westerberg.

Nomineringen som Backa HK
styrelse skickade in löd så här:
“Daniel 34 år och är sedan flera år djupt
engagerad i ungdomssektionen i inte bara
en, utan två föreningar: Backa HK och Redbergslid IK.
Han sitter som ungdomsansvarig i båda
dessa föreningar och Daniel brinner verkligen för handboll i allmänhet och ungdomssektionen i synnerhet.
I Backa HK har Daniel varit aktiv i
många år och var under tiden han själv fortfarande spelade, delaktig i uppstarten av vår
handbollsskola. Han var med som ledare
där i flera år och blev senare en av ledarna i
vårt P06-lag. Efter P06 blev Daniel tränare
i RIK’s herrjuniorer, och idag är han tränare
för RIK U16 pojkar.
I Backa HK har Daniel varit den drivande
kraften i både Sommarhandbollsskola, Skolbesök och Klasshandboll under flera år, så
även i RIK de tre senaste åren. Genom sitt
genuina arbete har Daniel verkligen gjort

skillnad för båda föreningarna och fått de
yngre åldersgrupperna att växa.
För oss i Backa HK är detta särskilt viktigt då vi är verksamma i en utsatt stadsdel
och ju fler barn och ungdomar vi får in i
idrott och föreningsverksamhet är en stor
vinst inte bara för idrotten i stort utan för
hela samhället.
Daniel är sedan 8 år med i Backa HK styrelse där han på alla sätt driver handbollen
framåt i vår klubb.
I Backa HK är Daniel en stor förebild för
alla ungdomar och han ser alla - ALLTID.
Slutligen är Daniel en av ledarna för P-05
distriktslag så han gör verkligen mycket för
handbollen i hela vårt distrikt.”
Backa HK önskar att Daniel blir uppmärksammad och belönad för sitt dedikerade arbete i alla dessa olika roller för handbollen i Väst och tycker att han borde vara
en självklar vinnare av Åke Nilssons stipendie.”
Motiveringen räckte gott och väl för att

Daniel mycket välförtjänt fick årets stipendium från Åke Nilssons Minnesfond.
Handbollförbundet Väst kontaktade Daniel och grattade honom.

eningen. En bättre ambassadör för klubben
finns inte. Daniel är MR Backa HK.
Stora och välförtjänt ord från ordföranden som många kan skriva under på.

Daniel Westerberg:
Givetvis är jag väldigt glad, tacksam och
stolt över att ha fått stipendiet. Det är så klart
extra roligt att få tillbaka lite för det arbete man gjort för ungdomshandbollen under
många år. Vill även passa på att tacka Backa
för den fina nomineringen och så klart alla ledare i mina två föreningar Backa och RIK som
gör ett otroligt arbete för ungdomshandbollen. Samtidigt är det ett fantastiskt roligt arbete och jag skulle vilja rekommendera alla att
bli idrottsledare då det även om det är slitsamt
många gånger är det bästa som finns!

Till Backa/Kärra lokaltidning
säger Daniel:
- Det känns fantastiskt kul att få den här
uppskattning. Många gånger jobbar man i
det tysta och det här är lite Pay Back. Ett bevis för att man gör något bra för vår ungdomar och det här motiverar mig ännu mera.
Förutom äran att få stipendiet så utgår
också en liten summa pengar.

Lasse Jacobsson ordförande i
Backa HK fyller på:
- Daniel är en fantastisk klippa för vår
förening. Han gör ofantligt mycket på alla
plan och inte minst för våra ungdomar i för-

Vad ska du göra för pengarna?
- Bygga en sporthall till Backa HK och
en till RIK, säger Daniel och skrattar, väl
medveten om att den summan inte räcker
till det.
Backa/Kärra Lokaltidning och många andra gratulerar Daniel och önskar honom all
lycka till inom handbollen under många år.
LEIF MARTINSSON
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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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Kärra HF:s ordförande Johan Salomonsson och klubbchefen Magnus Björklund.

Stor oro i Kärra HF - Nu behöver
föreningen dig som vän
Idrottsföreningar, liksom många andra, lider stort av covid-19. Främst ekonomiskt, men även sportsligt. Många föreningar blöder kraftigt
och försöker på alla sätt att få in pengar till verksamheten. De kämpar på med alla medel i det här utsatta läget.
Kärra HF är en av dom som drabbats hårt. Klubbens stora
inkomstkälla är Norden cup som de arrangerat med den äran i
17 år. I år blir den inte av. Tack vare pandemin.
- Norden Cup är ett gigantisk avbräck för oss, Tillsammans
med Norden café, publikintäkter, sponsorer och idrottensbingo
är inkomstbortfallet nästan 2,8 miljoner för vår verksamhet.
Pengar som annars går rätt in i vår ungdomsverksamhet, säger
ordförande Johan Salomonsson och klubbchefen Magnus
Björklund, som lokaltidningen träffar dem covid-19 säkert i
Lillekärrshallens café.
Nu kraftsamlar föreningen för en kampanj - Kärra HF:s
vänner - med att samla in pengar för att stötta Kärra HF:s
verksamhet som är så viktig för ungdomar och stadsdelen
Kärra. Målet är att nå en miljon kronor. Kampanjen startar 25
november och håller på till 30 april 2021,
- Vi vänder oss till alla privatpersoner som bor i Kärra, men
också till företagen i närområdet.
- Det finns närmare 6 000 hushåll och ett antal tusen företag.
Kan de hjälpa oss med ett bidrag så betyder det enormt mycket
för vår förening, säger Johan.
Alla bidragen kommuniceras på www.karrahf.se
Betalningsalternativ: Swish: 1236526339 eller bankgiro:
410-3222
Märk din insättning med: ”Ditt namn”

Föreningslivet en stor del av samhället
Med 700 medlemmar och 51 lag i seriespel så är varje krona
viktig för Kärra HF. För att kunna driva sin verksamhet vidare.
Att staten borde satsa mer på föreningar som tar ett stort
samhällsansvar borde vara givet. Tyvärr så hamnar föreningslivet lite i skymundan när alla skattepengar ska fördelas.
Märkligt efterkom det är miljontals människor i alla åldrar
över hela landet i ett enormt engagemang för fysisk friskvård,
gemenskap, mental hälsa och integration. En anledning kan
vara att det inte finns en renodlad idrottsminister som enbart
driver det så viktiga föreningslivets talan och vilka resurser
som de borde få.
- Om exempelvis Kärra HF, Kärra KIF, Kärra IBK, Clarebergs Ridklubb och Bulldog Training Center tvingades lägga

ned sina verksamheter, vart skulle alla barn och ungdomar ta
vägen då, säger Magnus.
12 december 2018 skrev Karin Pihl en ledare i TTELA
Gängkriminaliteten en dyr historia för skattebetalarna:
Drygt en halv miljard. Så mycket kostar ett kriminellt
gäng staten under en 20-årsperiod. En enda skjutning där
en person skadas lindrigt och en allvarligt kostar samhället
75 miljoner, inräknat utgifter för polisväsende, domstolar,
fängelsestraff, utbetalningar från Försäkringskassan och
socialbidrag. Det har nationalekonomen Ingvar Nilsson vid
Institutet för socialekologisk ekonomi kommit fram till.
Ofattbara pengar är det, men alla våra föreningar verkar
inte vara lika viktiga. Trots det stora samhällsansvaret de tar.
- Jag kan garantera att föreningslivet ”räddar” massor med
barn och ungdomar från att hamna i fel miljö och det borde
visa sig i form av betydligt högre bidrag och stöttning till
föreningarna, säger klubbchefen bestämt.

De ideella ledarna borde uppskattas mera
Till skillnad från fritidsledare, där det oftast finns avlönat folk,
så har idrottsrörelsen flera hundra tusen ideellt arbetande som
lägger ned en ofantligt tid i respektive förening. De sliter i
princip varje dag i veckan helt gratis.
Idrottens affärer skev följande 2011: Det ideella ledarskapet
beräknas omfatta 600 000 ledare och med en ersättning
motsvarande en fritidsledarlön skulle det kosta, inklusive
sociala avgifter, uppemot 20 miljarder per år. Idag nästan 10 år
senare så ser det likadant ut.
- Hela föreningslivet bygger på ideellt arbete. Utan de här
insatserna som de gör klarar vi oss inte, men samtidigt så ser
vi hur svårt det är att rekrytera ledare. Kunde vi däremot ge
dem en ersättning, som man får inom kulturen, så hade det
självklart blivit enklare, säger Magnus.
Eric Hilmersson Göteborgs Posten som i en
klockren krönika 21 mars 2019 säger följande:
“Det svenska föreningslivet är en nationell skatt som gett oss
mer än vi någonsin kan betala tillbaka. Men när det nu går på
knäna och ropar på hjälp kanske det är dags att göra just det.
Börja betala tillbaka.
Varför är det självklart att barn som vill spela musik ska ha

tillgång till kommunalt anställda ledare, medan barn som vill
idrotta måste hoppas på att någon ställer upp gratis?
Ändå finns det ingen bred politisk vilja att ta tag i det
på allvar. Däremot har de inga problem med att Kulturen
profiteras med avlönade ledare som kommunen betalar. Inom
idrotten och föreningslivet gäller inte samma regler.”
Kan någon tala om vad skillnaden är?

Nu behöver Kärra HF dig som vän

Kärra HF verksamhet är viktig. De driver Lillekärrhallen som
är en viktigt mötesplats för så många.
- Kärra HF erbjuder ett koncept som är svårslaget med
att här får alla - som vill vara med i vår verksamhet och spela
handboll - en trygghet, ha kul, få social samvaro, samt en
fostran och vara med och tävla. Allt detta går inte att sätta
pengar på, men jag har svårt att se något som är bättre än barn
som får möjligheter att vara med i en idrottsförening, säger
ordföranden.
Vi pratar om en identitet att tillhöra en förening. Det kan
Kärras alla föreningar stolt visa upp.
- Man blir bara så glad när man möter barn och ungdomar som
bär våra tröjor även på fritiden. Det händer ofta, säger Johan.
Johan och Magnus understryker att Kärras alla föreningar är
viktiga och betyder mycket för stadsdelen.
- Att Kärra som stadsdel kan erbjuda så många möjligheter
för barn, ungdomar och seniorer med handboll, fotboll,
innebandy, kampsportsträning i olika former, ridning är
fantastiskt.
Det måste politiker, myndigheter, kommun och Idrotts och
föreningsförvaltning ta vara på och stötta betydligt mera.
För att föreningarna är en del av samhället.
För att de måste leva vidare, även efter pandemin.
För att barn och ungdomar ska få en vettig fritid och växa
upp i en bra miljö.
För att idrott är bra för våra ungdomars mentala och
kroppsliga hälsa.
Nu behöver Kärra HF dig som vän
Ditt bidrag gör skillnad.
LEIF MARTINSSON

Vi behöver dig som VÄN, Kärra HF kämpar för att rädda
ekonomin detta tuffa år och vi behöver vänner. Hoppas du vill
och kan vara med att stötta en verksamhet som är så viktig
för ungdomar och för miljön där Kärra HF verkar.
Vårt mål är att fram till den 30 april skall vi ha samlat in
1 miljon kronor (De täcker en del av ett inkomstbortfall på
närmare 2,8 miljoner)

Så vi tar tacksamt emot alla bidrag från Vänner!

KÄRRA HF:s VÄN:
50:-

100:-

200:-

BETALNINGSALTERNATIV
Bankgiro: 410-3222
eller Swish: 1236526339
Märk din insättning med
”Ditt namn”
Alla bidrag kommer
kommuniceras på www.karrahf.se.

500:-

1 000:-

VALFRITT
BELOPP
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Kärras herrar
chanslösa mot
Skånela
I senaste matchen för Kärra HF:s herrar
mötte de Skånela och åkte på en storförlust
med 33-22.
Gästerna rivstartade och efter bara 12 min har de gjort
1-9 och trots att Kärra arbetar sig ner till fyra bollar ner efter
20 min, så är Skånela aldrig hotade utan går snabbt iväg
i början av andra halvlek till tio bollar upp. Återstoden av
matchen blir en transportsträcka, där Skånela passade på
att lufta bänken.
Det var inte mycket som stämde i hemmalaget, därtill var
Skånela bättre på det mesta.
Plusbetyg går till Simon Thorbjörnsson som alltid gör sitt
jobb. Även Isak Boström förtjänar beröm och är bombsäker
på sin V6 position, när han väl får bollarna.

Målgörare Kärra HF:
Simon Källström 6, Isak Boström 4, Simon Thorbjörnsson 3,
Emil Hodzic 3, Victor Höghielm 2, Jonathan Berg 2 och Leonard Gegaj 2.
Den planerade matchen mellan Torslanda och Kärra i herrallsvenskan som skulle spelats 21 november blev inställd. Det
införs nya regler för testning i Herr- och Damallsvenskan.
Dessa bör vara på plats from 30/11 och Allsvenskorna planeras
att återupptas då.
B/K

Backa HK en av
flera föreningar som
stoppas av pandemin
Tufft är det för våra idrottsföreningar i
Norra Hisingen på grund av Covid-19. Både
sportsligt och ekonomiskt.
Seniorspelet är stoppat i flesta klubbarna, vilket innebär att
de bland annat tappar publik och caféintäkter. Undantag
för spel har varit Kärra HF som tack vare att både dam och
herr håller till i allsvenskan.
- Vi får inte spela några seniormatcher på grund av pandemin. Vi får inte ens träna utomhus vilket jag kan tycka är
konstigt, säger Lasse Jacobsson ordförande i Backa HK.
B/K

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

Kärra HF:s damer i serieledning i damallsvenskan. Foto: Kärra HF.

Kärra HF:s damer
i serieledning
Kärra HF:s damer gör det riktigt bra i damallsvenskan. I skrivande stund är de i serieledning.
Senaste matchen tog de emot GT Söder HK hemma i Lillekärrshallen och vann med 33-20 (15-10).
Matchen var målmässigt jämn i början men sedan visade Kärra
varför de är ett topplag och då hade inte bortalaget mycket att sätta
emot. Hemmalaget spelar med ett stort självförtroende, mycket tack
vare att försvarsspelet har blivit stabilare.
Lovisa Jansson klev den här gången fram och satte åtta mål av nio
försök. Ella Larsson var också framgångsrik med sina fem mål. Emmie Svensson gjorde som alltid ett 100% jobb framåt som bakåt.
Med sina sex vinster och endast en förlust i seriespelet ser det ljust
ut för Kärra inför fortsättningen.
Närmast väntar GF Kroppskultur (b) lördagen den 28 november.

Kan Kärra komma upp i samma nivå som de senaste matcherna
kommer de att åka hem ifrån Uddevalla med en ny seger.
Målgörare Kärra HF:
Lovis Jansson 8, Emmie Svensson 5, Ella Larsson 5, Ebba
Hansén 5, Ida Reinholdsson 3, Matilda Antonsson Hjälmedala 3, Olivia Sahlin 2, Lina Barksten 1 och Cecilia Schön 1.
B/K

Folkspel utser Istvan Hanyecz
till Månadens Föreningshjälte
Backa/Kärra Lokaltidnings artikel i förra månaden om Kärra KIF:s fantastiske eldsjäl
Istvan Hanyecz, som efter 29 år i föreningen flyttar hem till Ungern, fick ett enormt genomslag. “Alla” ville mer eller mindre hylla den gode Istvan.
Bland många ideella Folkspel, föreningslivets eget lotteri, som
utser Månadens Föreningshjälte i hela Sverige. De stämmer in
i hyllningskören och har korat Istvan Hanyecz till Månadens
Föreningshjälte i november.
Av Folkspel får Istvan, förutom den stora äran, 3 000 kronor
samt en Eldsjälsbukett. Han kommer dessutom att i såväl text
som bild och ett rörligt klipp presenteras på Expressen/föreningsliv måndag 30 november.
Än en gång får lyfter vi på hatten för en vardagshjälte som i
29 år gett allt för sin förening.

Fakta: Månadens Föreningshjälte
Premieras av Folkspel varje månad sedan juni 2020.

Bäst i test!

Ska komplettera Årets Eldsjäl, som utses en gång om
året och lyfta fler av de fantastiska vardagshjältar
som ser till att föreningslivet kan leva vidare. Det finns
oerhört många vardagshjältar som sliter i det tysta
hos våra föreningar och organisationer och som är
värda att uppmärksammas.

Ljungdahls färg

Folkspel vill med Månadens Föreningshjälte framhålla
en del av även dessa.

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

Miljövänliga färger

B/K

Fr v Ulf Jansson, Istvan Hanyecz med blommor och check
från Folkspel, Reine Olofsson och Johan Aggenfjord.

NOVEMBER 2020

TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE

Över en miljon till
klubbarna i Backa & Kärra
Ideella Folkspel har presenterat sitt överskott för senaste verksamhetsåret. Tillsammans har de fem
största föreningarna i vårt utgivningsområde tjänat ihop över en miljon kronor.
Genom att sälja Folkspels produkter, Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar, har landets föreningsliv under hösten 2019 och våren
2020 tjänat i ihop 232 miljoner, en ökning
från fjolåret med hela 43 miljoner.
– Min tro och önskan är att vi är många som
värnar om vårt unika föreningsliv, förklarar Folkspels Vd, Hans Sahlin, det glädjande resultatet.
Av totalsumman har närmare 45 miljoner
gått till Västra Götalands föreningsliv.
– Vi hoppas att den fantastiska utvecklingen kan härledas till en omsorg och en solidaritet kring vårt föreningsliv som drabbas hårt
av den pandemi som råder. Många inkomstkällor har försvunnit, exempelvis via inställda
lopp och cuper som inte blivit av, fikaförsäljning i samband med matcher och andra liknande aktiviteter. Vårt överskott täcker givetvis långt ifrån allt, men är ett tillskott som
behövs mer än någonsin, fortsätter Sahlin.
Allra flitigast ibland oss har Kärra HF varit.
Med över 470 000 intjänade kronor ligger de
på femte plats i Västra Götaland och på 18:e
plats i hela landet.
Sedan starten 1991 har ideella Folkspel totalt bidragit med närmare 17 miljarder till föreningslivet. Som ideell organisation och utan
privata ägarintressen går verksamheten ut på
att skicka varenda krona i överskott vidare till
de medlemmar som Folkspel representerar.
Hans Sahlin:

Folkspels VD Hans Sahlin. Bild från www.folkspel.se

TOPP 5
Överskott Backa/Kärra:
1. Kärra HF – 472 257.
2. Hisingsbacka FC 309 935.

– Vi vet att vi gör stor skillnad med de lotterier vi erbjuder. Sedan ska alla föreningar
och organisationer som gör jobbet med att
sälja naturligtvis äras. Precis som konsumenterna, som var och en bidrar till det föreningsliv som gör Sverige bättre för alla.

3. Backatorps IF – 115 000.
4. Kärra Klareberg 90 016.
5 IBF Backadalen 74 320.
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Kärras Frisbeegolfbana ska utvecklas
och förändras
Marcus Lilleberg Parkförvaltare, Göteborgs Stad Park- och
Naturförvaltningen:
- Vi tittar nu på att utveckla och förändra
diskgolfens bansträckning i Kärra och
detta görs utifrån ett säkerhetsperspektiv
men även för att banan skall bli mer tilltalande att besöka och spela. Det har som
med många andra utomhusaktiviteter blivit
ett stort tryck på Göteborgs diskgolfbanor
detta året och därför vill vi passa på att
renovera och lyfta fram denna unika stadsbana som den faktiskt är för kommande
säsong. Med min erfarenhet som ansvarig
för golfbanor under många år vet jag att
en bana oavsett om det är en golf- eller
diskbana behöver förändras för att möte
besökarnas krav och önskemål.
Målet med utvecklingen av Kärra diskgolfbana är inte att göra banan svårare
utan säkrare och med större variation på
hålen hoppas vi att resultatet blir en bana
som är roligare att spela och fler spelare
vill besöka.

Vad kommer konkret att göras?

- Det kommer att byggas några nya tee
(utkastplatser) i marksten för att det inte
skall bli lerigt och halt vid utkastet
- Några tee kommer att anläggas på
asfalten för att få in känslan av en stadsbana.
- Några korgar kommer att få en ny
placering.

LEIF MARTINSSON

B/K

DIN BILVERKSTAD AUTOEXPERTEN
FINNS PÅ TAGENEVÄGEN
Nu tillhör AW Verkstad Autoexperten-kedjan. Förutom
ny färg på kläder och flagga är vi samma trevliga,
kompetenta personal som tar hand om din bil på bästa
sätt för att du ska bli nöjd med ditt verkstadsbesök.

Hos oss får du alltid:
• 12 månaders gratis assistansförsäkring.
• Service till din bil med bibehållen nybilsgaranti, om
sådan finns.
• Utbildade fordonstekniker.
• Reservdelar motsvarande originalkvalitet, med tre
års garanti.
• Upp till 24 månaders räntefri delbetalning med
Autoexperten-kortet.
• En verkstad med modern felsökningsutrustning.
• En verkstad som söker som följer konsumentverkets
riktlinjer.
• Möjlighet till digital in/utlämning av ert fordon.
• Godkänd bilverkstad.

Välkommen till oss!

www.awverkstad.se | Tel: 031-57 91 80
Adress: Tagenevägen 9 Hisingsbacka

Handla
line
säkert on

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 2020 om du inte sätter igång det själv tidigare.

Erbjudandet gäller t.o.m. 24/12 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för
slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej Nordic Wellness Exclusive, Kinna och Hönö.

Världens
bästa julklapp

